
Milí sousedé,
vítejte na nové pravidelné stránce časopisu Klíč, kterou pro vás budu s kolegy připravovat každý měsíc. Chci této možnosti využít, nejen abych vás 
informoval o všem, co zástupci za hnutí ANO dělají pro občany Prahy 11, ale i využít možnosti lepší komunikace mezi vámi občany a námi zastu-
piteli. Od dalšího čísla proto chceme část naší stránky věnovat i vám, vašim názorům a podnětům. Budu moc rád, když mi napíšete cokoli, co vás 
na Jižním Městě trápí a co bychom mohli společně zlepšit a to jakoukoli formou, která vám nejlépe vyhovuje.  To, co se nevešlo na tuto stránku 
v Klíči, naleznete v našich nových novinách Jižní Město ŽIJE, které akorát vychází a měly by vám přijít do schránky. Pokud nedorazí, najdete je na 
webových stránkách www.jiznimestozije.cz, na recepci centrály hnutí ANO (Babická 2329/2) nebo nám napište a my vám je zavezeme.
  Ing. Ondřej Prokop, zastupitel Prahy 11 a hl.m.Prahy

Praha 11 bude i nadále provozovat 
vlastní pohotovost!

Plníme sliby! Pohotovost zůstane 
díky našim zastupitelům na Jižním Městě 
minimálně do konce roku 2023. Potom 
bude již na rozhodnutí budoucího vedení 
městské části, zda se rozhodne další 
provoz pohotovosti podpořit nebo ne.

Zřízení služby Senior Taxi
Další slib, který jsme vám před 

volbami dali, bylo zřídit službu Senior Taxi 
na Praze 11. Tento slib jsme splnili loni 
v březnu a od té doby je služba Senior 
taxi na Jižním Městě hojně využívaná 
a populární a už v průběhu roku tak došlo 
k navýšení jeho kapacity.

Dokončení a otevření přístavby 
nového křídla ZŠ Chodov

Na konci léta se také pod mým vede-
ním slavnostně otevřela přístavba nového 
křídla ZŠ Chodov. Šlo po Sandře o největší 
investiční akci Prahy 11 za mnoho po-
sledních let, kterou všichni v minulosti 
odkládali. Mně se s kolegy podařilo v mi-
nulém volebním období dodělat projekt, 
získat stavební povolení a � nance na 
rozjetí stavby. Díky tomu tento rok máme 

zbrusu novou tělocvičnu, kabinety, šatny, 
deset kmenových i speciálních tříd. To 
vše již naplno slouží dětem i pedagogům. 
Nejen, že se tím zvýšila kapacita školy, 
která nyní pojme o 100 žáků víc, po letech 
se také podařilo vytvořit důstojné zázemí 
pro pedagogický sbor.

Náklady na stavební práce, které byly 
zahájeny v červnu roku 2019, dosáhly 
187 milionů korun včetně DPH. Důvodem 
pro tak vysoký rozpočet byla zejména 
úprava projektu s cílem maximálně 
snížit energetickou náročnost budovy. 
Mám velkou radost, že jsme to dokázali 
a vybudovali pro Starochodovskou 
školu naprosto moderní, úsporný objekt 
energetické třídy A, který je minimálně 
v rámci hlavního města unikátem.

Základní škola Chodov se nicméně od 
tohoto roku pyšní ještě jedním unikátem. 
Tím je socha s názvem Kvestorka od slav-
ného českého sochaře Olbrama Zoubka, 
která byla v rámci otevření nového křídla 
odhalena na nádvoří školy dcerou samot-
ného autora, paní Polanou Bregantovou. 
Výjimečné umělecké dílo bude trvalou 
součástí prostor školy, pokud tam tedy 

budete mít cestu, nezapomeňte si ho 
prohlédnout!   

Rozšíření výdejny stravy Základní 
školy Mikulova a rekonstrukce toalet

Taktéž se mi povedlo konečně zrea-
lizovat modernizaci a rozšíření výdejny 
stravy v ZŠ Mikulova, jde o akci, po které 
paní ředitelka a její personál volali mnoho 
let a mým předchůdcům se ji z mnoha 
důvodů nedařilo zrealizovat. Také jsme 
stihli v téže škole vyměnit zhruba polo-
vinu sociálních zařízení, které byly ještě 
původní a v hrozném stavu.

De� nitivní vyřešení 12 let trvajících 
soudních sporů o tzv. Pochozí zónu 
Háje a příprava její komplexní 
opravy

V březnu se mi taky podařilo po 12 le-
tech de� nitivně ukončit vleklý soudní 
spor o budovu tzv. „pochozí zóny Háje“, 
která obsahuje metro, garáže a obchodní 
zónu na povrchu. Získali jsme ji takříkajíc 
za 5 minut 12. Hrozí, že minimálně její 
část by brzy statici zavřeli. Nyní je třeba 
urychleně začít s její rekonstrukcí, kterou 
jsem během roku 2021 také kompletně 
připravil.

Zateplení Základní školy Ke 
Kateřinkám

V loňském 
roce se poda-
řilo dokončit 
zateplení 
části fasád 
a výměny oken 
severní fasády 
pavilonů D1, D2 a zateplení tělocvičny. 
V opravách se bude snad pokračovat. 
Osobně řeším na magistrátu dotaci na 
další práce, tak aby vše bylo během léta 
letošního roku dokončeno. Tak snad to 
naši radní “nezazdí” jako spoustu jiných 
věcí.

Křižovatka Opatovská × Chillská
Asi si vybavujete ten hrozný průplet, 

když se sjíždí od Průhonic z D1 na Háje, 
roky tam byla velmi složitá situace a šlo 
o místo častých dopravních nehod. Toto 
se konečně změnilo! Po neuvěřitelných 
15 letech, kdy se o tom jen mluvilo, se 
nám podařilo přesvědčit magistrát a při-
bylo tak nové rameno z dálnice a tento 
nebezpečný průplet už není při sjezdu 
z D1 potřeba. Přestavba této křižovatky 
byla jednou  z mých priorit, když jsem 
vstupoval do politiky na Jižním Městě, 
a bylo pro mě naprosto šokující zjistit, že 
nápad na rekonstrukci už existuje mnoho 
let, ale vlastně se jen válí v šuplíku, 
protože s ním nikdo nic nedělá. Proto 
jsme s kolegyní Martou Šorfovou v roce 
2019 založili pracovní skupinu a přednesli 
své požadavky TSK a věc tímto po asi 
12 letech nečinnosti konečně rozjel.

Co se povedlo díky zastupitelům hnutí ANO za poslední rok?

Strom 
splněných 
přání 
Tak jako každý rok jsme se 
s kolegy zapojili do akce 
Strom splněných přání 
Jihoměstské sociální, a.s. 
Strom splněných přání, kte-
rý byl tradičně ve West� eld 
Chodov. Díky této akci lze 
splnit vánoční přání mnoha 
osamělým seniorům.

Kontakty na nás:
Ondřej Prokop
klub zastupitelů hnutí ANO
Nová radnice, Mariánské nám. 2, 110 00 Josefov
E-mail: praha11@anobudelip.cz

Čtěte blog Ondřeje Prokopa
www.ondrejprokop.cz
Sledujte facebookový pro� l
www.facebook.com/IngOndrejProkop
Nenechte si ujít tweety na
twitter.com/oprokop 
Hledejte ve své schránce časopis Jižní Město ŽIJE
www.jiznimestozije.cz 
Nové číslo vychází v lednu 2022. 
V časopise najdete soutěž o poukázky na nákup do LIDL!


