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NOVINKY Z JIŽNÍHO MĚSTA | ČERVEN 2020

Poslední tři měsíce se nám všem převrátil život vzhůru nohama. Pozitivní ale je, že 
nás vždy složité a nebezpečné situace dokážou stmelit a odkryjí v nás ty nejlepší 
vlastnosti. Mladí tak začali pomáhat starším, chodili jim pro nákupy, léky, na poštu 
nebo jim venčili pejsky. Na radnici se nám hlásily desítky dobrovolníků, kteří ochot-
ně šili roušky pro všechny potřebné. 

Jsem nadšená z toho, jak jsou lidé v této době k sobě ohleduplní a vstřícní! Věřím 
díky tomu, že spolu v pohodě zvládneme návrat k normálnímu životu. Chci touto 
cestou poděkovat všem lékařům, sestřičkám, zdravotníkům i složkám 
integrovaného záchranného systému za jejich nasazení ve prospěch nás ostatních. 
A doufám, že se nezapomene ani na ty, kdo se nezištně zapojili do pomoci 
druhým. Ať nám tato ochota pomáhat vydrží i poté, co nejhorší krizi překonáme.       
Díky, díky, díky !

JIŽNÍ
MĚSTO
Milí sousedé,

když jsme pro vás začátkem února připravovali minulé vydání 
tohoto časopisu, ani ve snu by mě nenapadlo, co nás v následují-
cích měsících čeká. V aktuálním čísle časopisu Jižní Město ŽIJE se 
tedy nemůžeme vyhnout tématu koronavirové krize - i přes 
náročnou situaci jsme se však na radnici snažili dělat vše proto, 
aby se nezastavila práce na důležitých projektech a tématech. 

S vývojem stávajících projektů, například venkovního koupališ-
tě, i s těmi novými už vás na dalších stránkách seznámí moji kole-
gové. 

Přeji vám pevné zdraví a krásné léto!                             

Ondřej Prokop, místostarosta Prahy 11

ROZPOČET 
NA ROK 2021

PODNIKATELE 
V TOM NENECHÁME

BEZPEČNĚJŠÍ 
SJEZD Z D1

FUNGOVÁNÍ ANO 
V NOUZOVÉM STAVU

VEŘEJNÉ
KOUPALIŠTĚ

JSEM NADŠENÁ Z TOHO, JAK

JSOU K SOBĚ LIDÉ OHLEDUPLNÍ

 Marta Šorfová, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Prahy 11

...pokračování na straně 2
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ROZPOČET PRAHY 11 

NA ROK 2021 - HLEDÁME ŘEŠENÍ

...POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1

Krize, která nás zasáhla, se týká téměř všech odvětví a pochopitelně se nejvíce odrazí ve �nančním hospodaření. 
Rozpočet se tedy letos bude připravovat v podmínkách, které jsme si před pár měsíci nedokázali představit. 
Nikdo dnes není schopen předpovědět rozsah ekonomického propadu důsledkem pandemie, který určitě zasáh-
ne i rozpočet Prahy 11. O kolik se sníží �nanční zdroje na rok 2021, je věštění z křišťálové koule, a proto je zcela 
zásadní v budoucnu realizovat pouze akce splňující kritéria připravenosti a naléhavosti. Zbytek plánů bude 
muset počkat, až se ekonomická situace zlepší a stabilizuje.

Odhadem už nyní víme, že částka cca 30 milionů Kč za rok bude v rozpočtu chybět. V těchto dnech počítáme 
i další výpadky na příjmové straně v důsledku pandemie koronaviru, a to zejména v nájemném z městských bytů 
a nebytových prostor, kde se v tuto chvíli pohybujeme v částce do 10 milionů Kč. Stojí tedy před námi nelehký 
úkol a věřím, že ho s kolegy zvládneme a najdeme vhodné ekonomické řešení.

Martin Horák, předseda klubu zastupitelů hnutí ANO v Praze 11

Své podněty a nápady posílejte na praha11@anobudelip.cz | www.jiznimestozĳe.cz | facebook.com/AnoPraha11

Co se týče mých gescí, mám přede-
vším radost, že se nám podařilo upra-
vit projekt přístavby Starochodovské 
školy a posunout jej z energetické 
třídy C na A. Budeme tak mít patrně 
první a jedinou energeticky pasivní 
školskou budovu v Praze. 

Také práce na rekonstrukci bývalé 
ubytovny Sandra úspěšně pokračují: 
už brzy zde vznikne bydlení pro 174 
jihoměstských rodin. V posledních 
týdnech jsme pokročili v jednáních 
s Magistrátem hl. m. Prahy o �nanco-
vání další etapy rekonstrukce a snad 
tedy bude možné budovu zateplit 
a kompletně ji přizpůsobit standar-
dům 21. století. 

Připomínám web www.bydleni-sandra.cz, kde se v případě zájmu o bydlení v “Nové Sandře” můžete předběžně 
registrovat. Protože je špatná bytová situace v Praze 11 velké téma, připravil jsem zároveň návrh pilotního projektu 
výstavby družstevního bydlení u nás na jedenáctce. Návrh budou nyní projednávat poradní orgány a následně 
rada a zastupitelstvo naší městské části. Bydlení, na které Pražané přestávají mít, je pro mě téma číslo 
jedna a hodlám se mu systematicky věnovat.
 

Ondřej Prokop, místostarosta Prahy 11
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FŇUKÁNÍ ŠLO STRANOU , 

OBSTÁLY JEN TY 

NEJSILNĚJŠÍ KOALICE

Koalice v Praze 11 ale udělala pro své občany vše, co bylo 
v jejích silách. Radnice sehnala a distribuovala roušky i dezin-
fekci, připravili jsme plán na podporu podnikatelů a přijímala 
se potřebná opatření, aby krize měla co nejmenší dopady. To 
vše se dělo bez výmluv, obviňování a hlavně bez “fňukání”. 
Ano, vždy lze udělat víc, informovat lépe a investovat pružně-
ji, jsem však přesvědčen, že zrovna naše městská část udělala 
dobře vše zmíněné.

Bohužel, Magistrát hlavního města Prahy naproti tomu 
neudělal téměř nic. Alokováním drobných �nančních 
prostředků (pozdě, ale přece) práce Magistrátu skončila. 

Své podněty a nápady posílejte na praha11@anobudelip.cz | www.jiznimestozĳe.cz | facebook.com/AnoPraha11

V této nelehké době se čím dál tím více ukazují rozdíly mezi fungujícími 
a nefungujícími koalicemi v jednotlivých městských částech. Je totiž opravdu 
velký rozdíl pozorovat koalici, která je zvyklá společně pracovat a koalici, která 
se jen věčně hádá a soustředí se na svou vlastní propagaci. 

Opět se tak potvrdilo, co vidíme už dlouho - magistrátní 
koalice je koalicí novinových titulků: místo skutečné práce 
za ní stojí pouze zpackaná podpora podnikatelů, zmatečné 
instrukce městským částem a neustálá kritika vládních 
kroků. 

Po této zkušenosti bych nejraději vyzval primátora k rezigna-
ci a požádal ho, ať na svou pozici raději pustí starostu naší 
městké části. Ten totiž v tomto těžkém období obstál 
perfektně a prokázal schopnost udržet svůj tým, jenž vytvořil 
prostředí, kde se mohli místostarosta Ondřej Prokop a radní 
Petr Jirava soustředit na skutečnou pomoc občanům 
Prahy 11.

Jan Říčař, předseda krajské organizace hnutí ANO v Praze

PODNIKATELE
V TOM NENECHÁME!

Akutní zdravotní hrozba spojená s pandemií už je snad 
pomalu za námi, pomalu však přichází druhá fáze krize, 

v níž budeme sčítat ekonomické ztráty. Ty se samozřejmě 
nevyhnuly ani podnikatelům, proto jsme se jim v Praze 11 

rozhodli pomoci nad rámec vládních kroků:
nevyhnuly ani podnikatelům, proto jsme se jim v Praze 11 

rozhodli pomoci nad rámec vládních kroků:

ODPUSTILI JSME 

NÁJEMNÉ ZA UMÍSTĚNÍ 

RESTAURAČNÍCH 

PŘEDZAHRÁDEK

V radě městské části jsme začátkem 
května schválili náš návrh na odpuš-
tění nájemného za umístění restau-
račních předzahrádek, a to po dobu 
tří měsíců.

Praha 11 už 16. března jako jedna 
z prvních městských částí přijala usne-
sení, které říká, že nebudeme až 
do odvolání nouzového stavu požado-
vat úroky z prodlení u neuhrazeného 
nájemného a že neuhrazené nájemné 
nebude důvodem k výpovědi nájemní 
smlouvy. Tím jsme získali čas pro 
podnikatele i městskou část.

Podnikatelé mohou zdarma využívat 
celé spektrum odborných služeb, a to:

- osobně v poradenském centru (po 
předchozím objednání) na adrese 
Opatovská 874, Praha 11
- telefonicky na čísle 607 055 573
- e-mailem na covid@cz.gt.com

Provozní doba poradenského centra je 
v pracovní dny v čase 9.00-17.00.



-
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BEZPEČNĚJŠÍ 
SJEZD Z D1  

Své podněty a nápady posílejte na praha11@anobudelip.cz | www.jiznimestozĳe.cz | facebook.com/AnoPraha11

Jedním z bodů posledního jednání dopravní komise, které předsedám, byl 
i požadavek na úpravu velmi problematické křižovatky Opatovská x Chil-
ská, která se nachází u sjezdu z dálnice D1 na jejím 2. kilometru. Na křižo-
vatce je velmi nepřehledný a krátký průplet, který v dopravních špičkách 
způsobuje časté komplikace. Bohužel se zde stalo již velké množství 
dopravních nehod. 

Z odborného posouzení aktuálního stavu křižovatky vyplynulo, že je nezbytné realizovat výstavbu 4. ramene 
tak, aby doprava na sjezdu z D1 ve směru od Brna byla vyvedena na křižovatku tímto samostatným ramenem. 
Zároveň bude na stávajícím výjezdu z D1 zachována pouze možnost pro odbočení do ulice Opatovská a bude 
tak zrušen problematický průplet. 

Tomáš Bříza, místopředseda klubu zastupitelů hnutí ANO v Praze 11

Na křižovatce dojde k doplnění přechodů pro chodce a budou upraveny i jízdní pruhy. Všechny přechody pro 
chodce budou bezbariérové, všechna návěstidla budou provedena v moderní LED technologii. Samozřejmostí 
bude osazení zvukové signalizace pro slabozraké občany, včetně vodicích pásů na povrchu chodníků. 
V současné době je již ukončena projektová příprava a čeká se jen na zadání stavebních prací k realizaci rekon-
strukce.

SMĚR METRO OPATOV

SMĚR METRO 
HÁJE

SMĚR 
CENTRUM

SJEZD Z D1 
OD BRNA

SJEZD Z D1 
OD BRNA



5

NOVINY A4.indd   5 09.09.2018   10:24:59

FUNGOVÁNÍ ANO 
V NOUZOVÉM 
STAVU

Své podněty a nápady posílejte na praha11@anobudelip.cz | www.jiznimestozĳe.cz | facebook.com/AnoPraha11

CHOD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
SE NEZASTAVIL

Chod naší městské části se během nou-
zového stavu rozhodně nezastavil, 
právě naopak. Jen jsme trošku změnili 
pracovní nástroje a ubylo osobních 
schůzek - ale o to více se rozběhla naše 
online komunikace a práce z domova. 

ZŘÍDILI JSME PRACOVNÍ 
SKUPINY PRO ŘEŠENÍ 

NÁSLEDKŮ 
KORONAVIROVÉ KRIZE

„Založili jsme dvě pracovní skupiny, které 
v oblasti �nancí a majetku městské části 
připravují systémová řešení. Nicméně stále 
je v tomto směru před námi spousta výzev. 
Budeme muset upravit rozpočet, připravit 
krizový rozpočet na příští rok a pokusit se 
pomoci všem, kdo se kvůli krizi dostali 
do nelehké situace.” - Ondřej Prokop

VZDALI JSME SE SVÝCH 
ZASTUPITELSKÝCH 

PLATŮ
„Pro Jižní Město jsme rozhodně nepřestali 
pracovat, přesto jsme se dohodli, že se 
vzdáme svých zastupitelských odměn 
ve prospěch těch občanů Prahy 11, kterých 
se tato mimořádná situace okamžitě 
a bezprostředně dotkla. Věnovali jsme  
�nanční prostředky na dobročinné účely, 
primárně na nákup ochranných pomůcek 
a dezinfekce a jako podporu dobrovolníkům, 
kteří zajišťují nákupy a venčení psů pro naše 
seniory. Mysleli jsme také na pomoc zaříze-
ním starajícím se o naše nejmenší a podopo-
řili jsme  neziskovou organizaci ŽIVOT 90 
a Klokánek Láskova na Jižním Městě.” - Marta 
Šorfová 

PRÁCE Z DOMOVA A PRACOVNÍ 
SCHŮZKY PŘES SKYPE

„Během března 2020 byla zrušena všechna jednání 
poradních orgánů zastupitelstva Prahy 11 i Rady MČ.  
Jižňák ale musel a musí jet dál, takže jsme museli 
naplno fungovat. Jako klub už dlouhodobě používáme 
WhatsApp, což je operativní komunikační nástroj. 
Přibrali jsme k tomu pro jednání klubu ještě další tech-
nologie - platformu Skype a rázem probíhal klub ne 
jednou za 14 dní, ale někdy i dvakrát do týdne. Něco si 
z moderních technologií určitě ponecháme i nadále,  
ale už se těšíme na osobní kontakt a občasná jednání 
klubu v jihoměstských restauracích.” - Martin Horák
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BUĎTE V OBRAZE A SLEDUJTE 
ONDŘEJE PROKOPA 
NA FACEBOOKU

VEŘEJNÉ KOUPALIŠTĚ 
NA JIŽŇÁKU 

BIOTOP NEBO KLASICKÉ KOUPALIŠTĚ?

Své podněty a nápady posílejte na praha11@anobudelip.cz | www.jiznimestozĳe.cz | facebook.com/AnoPraha11

V rámci pracovní skupiny, které jsem členem, pracuje-
me na výběru lokality pro veřejné koupaliště, které 
Jižnímu Městu chybí a jeho vznik je jednou z priorit 
místních obyvatel. Již jsme vytipovali vhodné lokality 
a prověřili vlastnické vztahy i velikost plochy 
pro nové koupaliště.

Debatovalo se i o tom, zda na Jižním Městě 
realizovat biotop, nebo klasické „chemické“ 
koupaliště. Náklady na provoz biotopu, tedy 
přírodního koupaliště bez potřeby chemického 
čištění, jsou sice nižší, ale jeho čistící kapacita klesá 
s rostoucí teplotou, což by znamenalo během 
prázdnin omezovat kapacitu koupaliště. I proto 
jsme se rozhodli, že se budeme věnovat projektu 
klasického koupaliště. V současné době pracujeme 
na rozložení vodních prvků v ploše vybrané lokality. 

Tomáš Bříza, místopředseda klubu 
zastupitelů hnutí ANO v Praze 11

@IngOndrejProkop

facebook.com/IngOndrejProkop

Jste aktivní na sociálních sítích?
Pak si nenechte ujít pravidelné 
příspěvky Ondřeje Prokopa 
na jeho facebookové stránce. Již 
více než dva roky Ondřej každou 
neděli ve svých pravidelných 
reportech detailně popisuje, 
na čem pracujeme a co se na naší 
radnici událo.

BUĎTE V OBRAZE A SLEDUJTE 
ONDŘEJE PROKOPA

facebook.com/IngOndrejProkopfacebook.com/IngOndrejProkop
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ROUŠKY A DEZINFEKCE 
PRO OBČANY PRAHY 11 

Své podněty a nápady posílejte na praha11@anobudelip.cz | www.jiznimestozĳe.cz | facebook.com/AnoPraha11

Nouzový stav je za námi a postupně se tak 
uvolňují nejrůznější omezení, včetně 
nošení roušek. Ještě nedávno jsme se jen 
těšili, až jednou vyjdeme na ulici bez 
ochranných pomůcek, a už je to tady! Ačko-
liv byly roušky i dezinfekce v počátcích krize 
nedostatkovým zbožím, podařilo se nám je 
v Praze 11 poměrně rychle zajistit alespoň 
pro ty nejpotřebnější. Roušky a dezinfekci 
jsme rozdávali občanům naší městské části 
na dvou výdejních místech, v Komunitním, 
integračním a volnočasovým centru Filipo-
vka Hornomlýnské o.p.s. a ve skladu Jiho-
městské majetkové a.s. vedle Červené školy 
v  ulici K  Milíčovu. Ochranné prostředky 
jsme také na požádání vozili jihoměstským 
seniorům přímo do bytů. Stejně jsme záso-

bovali i obyvatele bezbariérových domů v Petýrkově ulici, domov seniorů a domy s pečovatelskou služ-
bou. Ochranné prostředky jsme dodávali i do zdravotnických zařízení, do základních a mateřských škol, 
dobrovolným hasičům, či do Klokánku v Láskově ulici. Celkem bylo rozdáno 20 000 jednorázových a 5 000 
látkových roušek a rozděleno 12 000 litrů dezinfekce.

Do distribuce roušek a dezinfekce jsme se spolu s  ostatními dobrovolníky zapojili i my, a tak jste se 
ve výdejním skladu na Milíčově mohli setkat třeba s Marou Šorfovou. Chtěl bych poděkovat všem, kdo 
nám pomohli a stále ještě pomáhají dodávat ochranné pomůcky tam, kde jsou nejvíc potřeba, a chránit 
tak obyvatele naší městské části. Společně jsme zvládli překonat nejtěžší krizi a společně Jižní Město opět 
postavíme na nohy. 

Petr Jirava, radní Prahy 11

ZALOŽENÍ FIRMY DO HODINY
I VYŠŠÍ OCHRANA 
PODNIKATELŮ

Už od příštího roku by založení obchodní společnosti mělo být výrazně jednodušší. Se zásadními změnami 
přichází novela notářského řádu, kterou Sněmovně předložila pražská poslankyně za hnutí ANO Monika 
Červíčková. Díky digitalizaci procesu založení, změn a zrušení všech obchodních společností tak bude 
možné pořídit si vlastní �rmu už do hodiny. Návrh také počítá s elektronickou evidencí plných mocí, která 
výrazně zvýší ochranu podnikatelů před krádežemi �rem. 



VYLUŠTĚTE SI

VYBARVI SI

Své podněty a nápady posílejte na praha11@anobudelip.cz | www.anopraha11.cz | Facebook.com/AnoPraha11
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Vyluštili jste tajenku? Pošlete nám ji na e-mailovou adresu 
praha 11@anobudelip.cz a do předmětu uveďte „KŘÍŽOVKA“

VÝHRA: 3x RODINNÉ VSTUPNÉ DO ZOO PRAHA a 5x POUKAZ NA NÁKUP 
V LIDLU V HODNOTĚ 500 KČ

výherce budeme kontaktovat e-mailem

VÝHERCI SOUTĚŽE Z MINULÉHO ČÍSLA:
1. EVŽEN D. - RODINNÉ VSTUPNÉ DO ZOO PRAHA
2. ANNA H. - RODINNÉ VSTUPNÉ DO ZOO PRAHA
3. JANA R. - RODINNÉ VSTUPNÉ DO ZOO PRAHA 

www.freepik.com


