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Memorandum ANO 2011, TOP 09-STAN a ODS Praha 11
Toto memorandum obsahuje návrh strategie pro rozvoj městské části Praha 11 vletech
2018-2022, kterou se zavazují dodržovat níže podepsaní zastupitelé MC Praha 11, jejichž
jménem jednají představitelé politických subjektů ANO 2011, TOP 09 8 Starostové a nezávislí
a Občanská demokratická strana. Memorandum je východiskem pro jednání s dalšími
potenciálními koaličními partnery.
Tímto dokumentem garantujeme sílu 18 zastupitelů pro níže uvedené programové priority a
vyzýváme klub Pirátů Prahy 11 k připojení k našemu projektu. Máme společný vyjednávací
tým, který je od tohoto okamžiku připraven se zástupci Pirátů jednat o programu, personálních
a dalších otázkách s cílem dosáhnout vzniku společné “Koalice pro Jižní Město“.

Či. I. Hlavní cíle volebního období 2018-2022

Naše programové priority pro období 20 18-2022 jsou:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zapojení veřejnosti do projednávání stavebních záměrů. Vytvoření platformy na trojúhelníku
investor vs. městská část vs. dotčení občané zdané lokality.
Rozumný rozvoj Prahy 11 s cílem posunout realizaci projektů v rozvojových lokalitách Opatov,
Fláje a Roztyly založených např. na územních studiích, spolupráci s Institutem plánování a
rozvoje hlavního města Prahy a výše zmíněnou diskusní platformou. V daných územích musí
vzniknout taková výstavba, ze které budou mít prospěch občané městské části.
Zřízení a vedení digitální úřední desky odpovídající moderním technologiím.
Zřízení portálu otevřených dat, na kterém budou zveřejňovány veškeré íaktuiy, smlouvy a
analýzy, které si město nechává zpracovat až do limitu zákonných norem (GDPR, konkurenční
výhoda atd.).
Zvyšování objemu financi pro další rozšíření projektu participativního rozpočtu.
Zajištění vhodného místa a Finančních prostředků pro nové kulturní centrum.
Podpora sportovních aktivit dětí, mládeže i dospělých.
Intenzivní revitalizace dalších parků a vnitrobloků.
Vznik nových parkovacích domů, zahloubených parkovišť či lehkých nástaveb na současných
parkovacích plochách s cílem získat během 4 let alespoň 500 nových parkovacích míst.
Výsadba stromů v ulicích a parcích a další opatření pomáhající v boji s dopady globálních
klimatických změn.
Obnova a rozšíření vodních prvků (pitka, kašny, fontány, dětské vodní atrakce).
Jasná koncepce škol, podpora inovativních přístupů ve veřejném vzdělávání dle zásad moderní
pedagogiky.
Podpora dalšího vzdělávání učitelů a finančního ohodnocení učitelů nad úroveň učitelských
platů.

Či. II. Naše společná východiska v oblasti

politického uspořádání orgánů MČ Praha fl

Do náročné funkce starosty Prahy II preferujeme osobu, která má již zkušenosti zrady městské části
nebo rady hl. m. Prahy. Jižní Město ve svém čele potřebuje starostu, který nabídne nejen silné vedení,
ale především dostatek zkušeností s procesy a fungováním úřadu MC a bude schopen od prvního dne
ve funkci používat své manažerské schopnosti a zkušenosti s řízením týmů lidí.
Podpoříme vznik takové rady, která bude mít potenciál efektivně pracovat po celé čtyřleté volební
období. Prioritou pro nás nejsou osobní ambice jednotlivců, ale programová shoda pro budoucnost
Jižního Města.
Počet členů, kterým budou jednotlivé kluby tvořící případnou koalici zastoupeny v radě městské části.
bude odpovídat poměru zastupitelů, kterým jsou tyto jednotlivé kluby zastoupeny v zastupitelstn
městské části.

V Praze dne 19. října 2018
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