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Ondru Prokopa nejspíš znáte. Na magistrátu bude 
chtít hájit zejména pražská sídliště. Štve ho, že se 
v posledních letech dostaly zcela ze středu pozor-
nosti elit z Mariánského náměstí. Primátor a jeho 
radní řeší jen náplavky, nábřeží, Václavák, novou 
budovu filharmonie a osud pražských sídlišť je jim 
ukradený. To, že lidé nemají kde parkovat, že si 
nemají kde sednout na lavičku, že často nemají 
ani posekanou trávu nebo odklizený sníh cestou 
od domu k autobusové zastávce, to je jim jedno. 
Ale Ondrovi ne! Ondra je kluk ze sídliště, z Jižňáku 
a pražská sídliště jsou jeho hlavní téma.

Jeden z nejurputnějších a nejpracovitějších 
poslanců ve Sněmovně, který přinesl klíčové 
agendy od exekucí přes hromadné žaloby, boj 
s energošmejdy až po ochranu spotřebitelů. 
Má obrovskou vnitřní sílu, otvírá tyto věci a jde 
za nimi jako buldozer, takového lídra v Praze 
potřebujeme. Člověka, co to nevzdá, nepodlehne 
x desítkám vlivů a obrovských tlaků, vždy a za 
všech okolností je svůj a s touto intenzitou komu-
nikuje na svých sociálních sítích, pořádá spoustu 
seminářů a konferencí. Půlku života prožil na Vá-
claváku, třetinu života na sídlišti na Proseku, takže 
zná dokonale Prahu a legislativu. Velké plus pro 
kandidáta na primátora.

2. Ondřej Prokop1. Patrik Nacher

poslanec PSP ČR, zastupitel hl. m. Prahy předseda klubu zastupitelů hl. m. Prahy



Bára našemu týmu přinese zkušenosti z vyšších 
pater politiky. Rozvoj a fungování Prahy se totiž 
neobejde bez úzké spolupráce se Sněmovnou nebo 
ministry. V Poslanecké sněmovně se Bára věnova-
la veřejné správě a regionálnímu rozvoji. Hlavním 
tématem byla digitalizace veřejné správy. Mezi její 
největší úspěchy patří například: Zákon roku 2019 za 
zákon o právu na digitální služby a Zákon roku 2020 
za novelu zákona o bankách (bankovní identita). 
Na obou zákonech se aktivně podílela a byly přijaty 
drtivou většinou napříč celým politickým spektrem. 
Další ocenění v oblasti digitalizace: Počin roku 
2019 a E-osobnost eGovernmentu 2020, rovněž za 
zmíněné zákony. Dále se velmi intenzivně věnovala 
(a stále věnuje) ochraně slabších, převážně menšin.3. Barbora Rázga
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11 věcí, které se současné koalici nepovedly
1.  Zvyšování nákladů a zdražování života Pražanů 

Vedení města po celé 4 roky zdražovalo vše, co se jen dalo. Zdražili ceny vodného a stočného, a to i přes to, že kleslo DPH. 
Zdražili i svoz odpadů, zvedlo se i nájemné v městských bytech. Vyletěly i ceny jízdného v MHD, parkovné na P+R, ale třeba i daň 
z nemovitosti v některých městských částech. A k tomu pár paradoxů - papírová jízdenka je levnější než jízdenka přes SMS. Svoz 
odpadu se zdražil o 100 % na sídlištích, zatímco u rodinných domů nikoliv.

2.  Plýtvání 
Přemalování vozů PID. V době, kdy se hovořilo o šetření a měly se hledat způsoby, jak znovu nastartovat pražskou ekonomiku, 
rozhodlo vedení města o přemalování tramvají a autobusů. Navíc netransparentní pochybnou soutěží členů Praha Sobě. Vizuál 
sklidil obří kritiku ze stran odborníků na průmyslový design. JŘBU metro - zakázka za téměř 15 miliard zadána bez projednání 
s orgány města, nevěděla o tom Rada, ani dozorčí rada DPP.

3.  Neřešení reálných problémů Prahy 
Chybí komplexní řešení parkování v Praze, chybí jeden stavební úřad pro urychlení výstavby, neřeší se zrušení některých stavebních 
uzávěr, na dostavbu pražského i městského okruhu chybí politická odvaha a schopnost se dohodnout. Vydání územního rozhodnutí 
napadla MČ Praha 20, protože s ní vedení města nejedná o kompenzacích.

4.  Nedostupné bydlení 
Koalice slibovala dostupné bydlení, to se ale za poslední čtyři roky stalo naopak méně dostupné. Zničení bytového fondu MHMP. 
Neuváženým stěhováním bezdomovců a nepřizpůsobivých do funkčních a stabilních bytových domů, vytvořili Piráti velký sousedský 
problém, který graduje historicky největším počtem stížností (zejména na Černém Mostě a Praze 10 - Bryksova, Ocelkova, 
Bobkova, Kučerova, nám. Plukovníka Vlčka, Dygrýnova, Arnošta Valenty, Kardašovská). A projekt družstevního bydlení se vinou 
neschopnosti dohody uvnitř koalice a vzájemných naschválů, táhl několik let a realizuje se jen díky hlasům a pomoci z opozice.

5.  Katastrofa v kapacitách středních škol 
Pražské děti nemají místa na středních školách. Přitom vedení města mělo dost informací, že tento problém kvůli demografi ckému 
vývoji nastane. Neudělali nic.

6.  Absence slibované transparentnosti 
Historicky první tajné hlasování Rady města o zakázce za více než miliardu korun – geologický průzkum metra D (květen 2019). 
Primátor si hlasovací lístky odnesl dle jeho slov v kapse saka a pak se prý ztratily při praní. Falšování zápisu Rady (duben 
2019) – zrušení dvoumiliardové veřejné zakázky na původní projekt bourání Libeňského mostu. Jmenování minimálně čtyř ředitelů 
městských fi rem bez výběrového řízení (DPP, PP, TSK, PVK).

7.  Největší korupční kauza v historii Prahy – Dozimetr 
Jeden náměstek podává trestní oznámení, ale podezřelé osoby dál dosazuje do orgánů městských společností. Druhý náměstek 
skončí ve vazbě. A primátor tvrdí, že celou dobu nic netušil. Tomu někdo věří?

8.  Koalice byla i mistrem v trafi kaření 
Pirátský zastupitel Krch byl současně vedoucí odboru IT. V Pražském inovačním institutu byl zase zastupitel Pirátů Mazur, 
který dostal trafi ku, když byl odvolán z pozice starosty Prahy 5. Šmeliny s IT zakázkami na odboru primátora prošetřuje ÚOHS. 
Objednávání IT služeb v řádu desítek milionů od lidí spojených s kauzou Dozimetr. Pronájem Šlechtovy restaurace, zbytečné 
stěhování TSK z budova města do OC Stromovka.

9.  Nesmyslné cyklopruhy 
Generování umělých špuntů v dopravě, které vytvářejí zbytečné kolony, vytváření cyklopruhů, které nedávají smysl, mají malou 
výtěžnost a nebo jsou nebezpečné (Podolské nábřeží, Opletalova, Dvořákovo nábřeží, Bucharova, Žitná/Karlovo náměstí, Zenklova, 
Nábřeží kapitána Jaroše), nesmyslné ubírání parkovacích míst (např. Pankrác, U Bulhara atd.) a zvýšené riziko nehodovosti 
(Chlumecká sjezd na Černý Most).

10.  Nezvládnutý metropolitní plán.
Po 4 letech není blíže ke schválení. Nové projednání přineslo snad ještě víc připomínek, než minule.

11.  Nekompetentnost 
Poslední čtyřleté období bylo mistrovstvím světa v amatérismu. Ve výborech zasedalo rekordních 44 nezastupitelů. Ti často na 
jednání nechodili a výbory tak nebyly usnášeníschopné. Současná koalice kritizovala společný podnik pro Metro D, ale sami pak 
založili netransparentní společný podnik pro Nádraží Holešovice, kam zvolili do vedení Mateje Augustína, na kterého rok předtím 
náměstek Scheinnher dal trestní oznámení (součást vyšetřování v kauze Dozimetr). Že se Rada mimořádně sešla v létě, aby řešila 
novoroční ohňostroj, to už je jen třešničkou na dortu. Zpackaná privatizace bytů na Černém mostě, kauza s tzv. nočním starostou 
a další jalové nápady.

11 bodů Hnutí ANO pro lepší a levnější život v Praze
1. Pomůžeme Pražanům v těžké ekonomické situaci 

Praha má k dispozici prostředky, kterými může zmírnit dopady současné krize a pomoci těm, 
kteří se ocitli nebo ocitnou v existenčních problémech. Na účtech města je přes 70 miliard. Část 
z těch peněz by teď měla jít na pomoc lidem. Byli to zastupitelé za hnutí ANO, kteří už prosadili 
„Balíček okamžité pomoci pro Pražany“. Ten pomůže cíleně rodinám, domácnostem, ale i seniorům, 
například odpuštěním školkovného, poplatku za družinu, zajištěním obědů ve školách a školkách 
zdarma, doplatkem k příspěvku na bydlení. Přidáme fi nanční prostředky na platy u klíčových profesí 
(učitelé, pracovníci v sociálních službách, městští policisté) nad rámec tabulkových platů. Jednak 
změnou rozpočtového určení daní, které na návrh STANu od roku 2012 snížilo prostředky Praze 
a pak motivací lidí, aby se i papírově přestěhovali do Prahy a ta tak za ně mohla dostávat fi nance.

2. Zlevníme život v Praze 
Životní náklady v Praze jsou výrazně vyšší než ve zbytku republiky a současná míra zdražování dělá 
život v Praze pro mnohé skupiny obyvatel ekonomicky neúnosným. Město má přitom celou řadu 
možností, jak ohroženým skupinám obyvatel pomoci. Společnost Pražská plynárenská je vlastněna 
hl.m. Prahou, a má proto možnost ovlivnit cenotvorbu pro ohrožené skupiny zákaníků jako jsou 
senioři, jednočlenné domácnosti seniorů, matky samoživitelky atp. V krizi musí prostě Praha svým 
občanům pomoci. Na krizový rok 2023 bude MHD zdarma. Trvale bude MHD zdarma pro naše 
studenty a seniory v rámci PID. Chceme více podpořít klíčové profese ve veřejných službách, které 
jsou placené na základě tabulkových platů (učitelé, zdravotníci, sociální pracovníci apod.).

3. Praha patří všem – i motoristům 
Zavedeme jednotnou parkovací zónu pro celou Prahu a pro všechny Pražany. Upravíme systém zón 
placeného stání, tak, aby výše platby za parkování spravedlivě zohledňovala velikosti zaparkovaného 
vozidla, a tedy i místa, které na parkovací zóně zabírají. Budeme budovat další parkovací kapacity 
na okrajích měst. Klíčové dopravní stavby pro nás budou mít skutečnou prioritu. Zrušíme nesmyslné 
cyklopruhy na silnicích, které nejsou cyklisty příliš využívané a které vytvářejí zbytečně nebezpečné 
kolizní situace s automobilovou dopravou.

4. Sídliště nebudou na okraji našeho zájmu 
Opravíme zchátralé vestibuly metra a veřejný prostor na našich sídlištích. Budeme budovat parkovací 
stání a lehké parkovací domy, tam kde je to potřeba. Budeme pokračovat v rozšiřování občanské 
vybavenosti na sídlištích. Primárně chceme řešit problematiku nedostatku pediatrů. Zvýšíme 
tabulkový počet strážníků a zajistíme služebnu MP v každé MČ (Praha 1-22) tak, aby sídliště byly 
skutečně bezpečným domovem. Budeme podporovat nízkoprahová centra a primární prevenci.

5. Místa v pražských školách musí být pro Pražany 
V Praze kriticky chybí místa na základních i středních školách. Nedostatečné kapacity středních 
škol budeme řešit mimo jiné zavedením spádovosti u vybraných středních škol. Vytvoříme jednotný 
elektronický systém pro podávání přihlášek na pražské školy, prostřednictvím kterého bude možné 
nejen hlásit děti do škol. Vyhlásíme program na dotování školních obědů.



6. Zvýšíme dostupnost bydlení 
Město musí začít hrát aktivní roli na trhu s bydlením, a to především v oblasti nájemního bydlení 
s městem garantovaným nájmem. Budeme proto stavět nové obecní byty s regulovaným nájmem, 
vykupovat byty na trhu, a především je získáme ve spolupráci s developery u jejich nové výstavby. 
Praha musí mít znovu silný vlastní bytový fond. Spustíme projekt re-rekolaudace nebytových prostor 
v centru města, tedy přeměnu nebytových prostor zpět na byty.

7. Pohyb dětí je pro nás důležitý 
Výrazně zvětšíme podporu sportu v Praze a soustředit se budeme právě na děti. Cílenou podporou 
pomůžeme ke sportu i dětem z chudších a ohrožených rodin. Zvýšíme fi nanční prostředky pro 
pražské sportovní kluby. 

8. Vyřešíme problém s krátkodobým ubytováním 
Ukončíme prázdné řeči o regulaci krátkodobého ubytování. Dotáhneme legislativní změny, která 
nastaví jasná pravidla pro krátkodobé ubytování hlavně v centru města. Chceme vrátit tisíce pražských 
bytů na trh dlouhodobého nájemního bydlení a vytvořit tak tlak na snížení výše nájmů.

9. Lepší podmínky pro život našich seniorů
Vytvoříme podmínky, aby senioři měli možnost vést v Praze aktivní, společenský život a možnost 
bezplatného pohybu po městě MHD je toho základním předpokladem. Zavedeme taxi pro seniory 
a nastavíme speciální paušál podle zóny, do které senior bude potřeba přepravit. Praha má obrovský 
nedostatek v počtu kapacit v domovech pro seniory. V současnosti je v Praze necelých 2800 lůžek 
v domově pro seniory, neuspokojených žádostí je přitom přes 6 500. Zvýšení kapacity těchto zařízení 
je naší absolutní prioritou. Zaměříme se i na zvýšení dostupnosti sociální a terénní péče.

10. Pohodový život ve městě - klid po 22. hodině 
Některé části Prahy, ať již jde o Letnou, Ledárny v Braníku nebo jiné, se staly v poslední době 
místy časté hlasité veřejné produkce, a to do pozdních nočních hodin. I kulturní akce je ale možné 
zorganizovat tak, aby neomezovaly životy místních. Večerka na veřejné produkce od 22 hodiny bude 
pravidlem.

11. Ani drobná péče o Prahu se nesmí zanedbat 
Sekání trávy, lavičky, odpadkové koše, chodníkový program, stojany na kola, více vodních prvků, 
jako např. mlhoviště a pítka do města. I to bude naše práce. Chceme čisté, přívětivé a rozumně 
organizované město.
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