OO Praha 2 – volební program 2018 až 2022

Volební program oblastní organizace hnutí ANO Praha 2
Oblastní organizace Prahy 2 má za to, že je nutné odvádět řádnou a odpovědnou
práci na úrovni městských částí i ZHMP. Je třeba úzká spolupráce nejen sousedících
městských částí, ale i se samotným magistrátem.
Hlavní pilíře naší komunální politiky se opírají o problémy týkající se většiny
městských částí, ale i o čistě lokální témata Prahy 2. Momentálně nejvíce
diskutovaným tématem je v naší oblasti bytová politika a určitá izolace okrajových
částí obce. Velkým problémem je též počet nadbytečných kancelářských prostor na
úkor prostor určených k bydlení. Praha 2 musí být opět příjemným a bezpečným
místem pro život, nikoliv jen pro práci.

Oblast ekonomická a investiční
❖ Správa městské části a jejích finančních prostředků s péčí řádného hospodáře.
Snaha snížit náklady na provoz úřadů městské části nikoliv na úkor jejich
zaměstnanců, či kvality péče o občana, ale z hlediska správy majetku a nákupu
služeb. Důkladný audit movitého i nemovitého majetku MČ Prahy 2.
❖ Rozhodování o dlouhodobých projektech majících vliv napříč několika volebními
obdobími s co největší otevřeností, po konzultacích s odborníky a po důkladné
analýze vstupních údajů. Příkladem budiž zamezení neustálého otevírání
či zavírání jeslí a mateřských školek čistě na základě ekonomické výhodnosti,
bez ohledu na očekávaný demografický vývoj a sociální dopad.
❖ Transparentní výběrová řízení zakázek radnice městské části a dalších, pod
radnici spadajících subjektů. Veřejné dražby zakázek, které toto umožňují,
právně ověřené a doložitelné aktuální tržní ceny služeb i zboží, dostatečná a
včasná publicita veřejných zakázek. Zveřejňování uzavřených smluv.
❖ Snaha o větší účast veřejnosti na projednávání obecních záměrů. Větší prostor
pro interpelace a včasná informovanost občanů o projednávaných tématech
a to buď formou dedikovaných internetových stránek, nebo zveřejňováním na
přehlednou informační tabuli.
❖ Investice do rozvoje okrajových oblastí městské části (Praha 2 – Nusle,
zanedbaná území Nového Města, atd.).
❖ Vybudování nového přístupu k budově Hlavního nádraží z území městské části
a zlepšení situace pro pěší v křížení ulic Legerovy a Vinohradské.
❖ Podpora úprav a rekonstrukce bytů, omezení nadbytečných kancelářských
prostor. Transparentní pravidla pro privatizaci obecních bytů za současného
zachování dostatečného počtu bytů v majetku městské části pro účely
sociálního bydlení. Refundace nájemného do obnovy bytového fondu či
kontrolu návratnosti investic do objektů určených pro veřejnou soutěž.
❖ Maximální možné využití peněz z dotací a grantů Evropské Unie pro rozvoj
městské části.
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Oblast bezpečnosti a dopravy
❖ Snaha o smysluplné vymezení funkce městských strážníků v ulicích Prahy 2 a
navýšení jejich počtu. Učinění veškerých kroků za účelem zamezení zneužívání
strážníků městské policie jako prostředníků „parkovací a odtahové“ mašinerie.
❖ Nalezení uspokojivého řešení na úrovni dopravy vzhledem k existenci
dálničního průtahu městskou částí. Důkladná analýza situace po dokončení
vnějšího okruhu Prahy, která velmi pravděpodobně počty vozidel v centru
města pozitivně ovlivní.
❖ Zhodnocení a úprava systému parkovacích zón, větší propojení sousedících
městských částí. Spolupráce se ZHMP za účelem zkvalitnění současné situace
parkování v rámci celé Prahy.
❖ Vybudování monitorovaných parkovacích míst pro cyklisty a dále rozšiřování
sítě cyklostezek či turistických a naučných tras.
❖ Zasadíme se o dokončení plánované trasy D pražského metra ze stanice
Náměstí Míru. Vnímáme tuto věc jako klíčovou pro vybudování alternativního
spojení k přetěžovanému Nuselskému mostu, který bude nutné v blízké době
opravit.
❖ Vyřešení neúnosné bezpečnostní situace v okolí Karlova náměstí a parku
Folimanka.
❖ MČ Praha 2 má zavedený velmi úspěšný program omezující hazardní hry.
Chceme v tomto trendu pokračovat a odmítáme jakékoliv pokusy o znovuzavedení heren na území Prahy 2.

Oblast zdraví a sportu
❖ Podpora zdravotních programů a zařízení na území městské části, poskytujících
občanům preventivní kontroly a konzultace. Kontrola zajišťování a vykazování
prevence, předepsaných zdravotních prohlídek a laboratorních vyšetření.
❖ Pravidelné volnočasové sportovní aktivity pro všechny věkové kategorie a
skupiny obyvatel, včetně rodin s dětmi, seniory a handicapované.
❖ Pořádání pravidelných časově nenáročných a účelových pohybových aktivit pro
pracující lidi s minimem pohybu.
❖ Vytváření menších lokálních dětských hřišť s využitím vnitroblokových prostorů.
Pravidelný a kvalitní úklid stávajících i nových hřišť. Využití městské policie pro
zvýšení bezpečnosti a důslednou kontrolu těchto prostor.
❖ Vybudování veřejných sportovišť malého a středního rozsahu, resp. kreativních
a ekologických venkovních fitness parků (inspirace ze zahraničí).
❖ Zlepšení komunikace mezi občany a lékaři, zvýšení zájmu občanů o své zdraví,
pohybové aktivity, kvalitní stravovací návyky.
❖ Kontrola lokálně nabízených potravin, podpora farmářských trhů. Cílené aktivity
za účelem podpory zdravého životního stylu.
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Oblast kultury
❖ Zajistíme grantovou podporu subjektů na Praze 2, jako jsou divadla, galerie atd.,
oproti současným přímým dotacím radnice. Nepřejeme si jejich další eliminaci,
u dlouhodobě problémových institucí provedeme personální změny, vedoucí ke
zlepšení finanční situace.
❖ Podpora kultury, zájmových aktivit a sportovních aktivit formou reklamní a
mediální propagace. Propojení jednotlivých oblastí veřejného života.
❖ Pokračování v pořádání již etablovaných a obecně pozitivně hodnocených
kulturních a sportovních akcí pro veřejnost při využití stávajících veřejných
ploch městské části. Využití zpětné vazby od spoluobčanů.
❖ Důsledná kontrola aktivit na náplavce Rašínova. Volnočasové aktivity na
zajímavých místech s uměleckým doprovodným programem pro všechny
věkové kategorie.
❖ Aktivní organizační účast při pořádání STREETART akcí, tedy využití veřejných
prostor k prezentaci uměleckých děl a různých uměleckých souborů.
❖ Podpora celopražských akcí, možnost využití oblastí spadajících pod MČ P2.

Oblast sociální
❖ Prioritou je pro nás zajištění příznivých životních podmínek pro rodiny s dětmi,
pro seniory a pro handicapované občany.
❖ Zřízení pro-aktivního sociálního poradenství pro občany ve svízelných životních
situacích s využitím stávajících prostor v majetku městské části.
❖ Podpora zájmové a sociální činnosti pro starší spoluobčany. Podpoříme
mezigenerační projekty zamezující izolaci seniorů.
❖ Domovy pro seniory, geriatrické domovy se zvláštním režimem, domy s
pečovatelskou službou, jesle, mateřské a základní školy musí mít takovou
kapacitu, aby zajistily nabídku služeb odpovídající poptávce. Na území MČ
Praha 2 je aktuálně nedostatek zařízení typu DZR (dům se zvláštním režimem)
a mají velmi omezenou kapacitu. To je potřeba změnit.
❖ Podpoříme projekty, které budou posilovat sociální integraci.
❖ Zavedeme a rozšíříme školící služby MÚ, zejména s ohledem na zvýšení finanční
gramotnosti občanů a osvojení základů všeobecné právní problematiky
(závazky, exekuce, smluvní volnost k tíži slabší strany, apod.).
❖ Do sociální oblasti řadíme i bytovou politiku. Zastáváme názor, že městská část
by nadále měla být vlastníkem části bytového fondu a mít nad ním kontrolu
z důvodu jeho využití pro mladé rodiny nebo seniory.
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Oblast školství, mládeže a tělovýchovy
❖ Podpora nových zařízení pro umístění dětí do 3 let a předškoláků na území MČ.
❖ Transparentnost přijímacích řízení do těchto zařízení.
❖ Zvýšení podpory základnímu školství v oblasti výuky cizích jazyků, informačních
technologií a mezinárodní spolupráce. Informovanost žáků o dění na úrovni
městské části, města, státu, ale i EU již během studia na ZŠ. Akce pořádané
městskou částí za účelem informovanosti v těchto oblastech.
❖ Podpora a organizace prázdninových programů pro děti (letní příměstské
tábory, využití v tu dobu uzavřených základních a mateřských škol, případně
dalších prostor patřící organizacím zřizovaným nebo podporovaným MČ P2).
❖ Rozvoj celoročních volnočasových aktivit. Podpora pořádání sportovních soutěží
mezi školkami a školami. Budování kladného vztahu k umění – podpora
organizace uměleckých aktivit pro děti (divadélka, výstavy zdařilých výtvarných
děl dětí z mateřských a základních škol, prezentace organizací zaměřených na
rozvoj umělecky nadaných dětí), podpora návštěv divadel, jiných uměleckých
vystoupení, výstav apod.
❖ Propojení firem působících na městské části a vzdělávacích institucí, snaha
efektivního financování s využitím soukromých zdrojů nebo centralizovaných
služeb s jasnou a transparentní investiční politikou.
❖ Pravidelné aktivity pro žáky MŠ a ZŠ vedoucí k zdravému životnímu stylu,
pohybu a správnému stravování či hygienickým návykům, stejně jako ekologická
výchova.

Oblast životního prostředí
❖ Vytvoření plánu městské zeleně (zejména v ulicích) ohledem na vhodnost
jednotlivých druhů dřevin vzhledem k problémům s úklidem, parkováním,
náročnosti údržby a vznikajícím odpadem a znečištěním ze stromů a dřevin.
❖ Zvýšení podílu zeleně na maximální možnou míru. Nesouhlasíme s nárůstem
zastavěných ploch a úbytkem zeleně. Jsme pro zpřístupnění maximálního
množství zelených ploch, a pokud je to možné, vytvářet například malé zahrady
ve vnitroblocích.
❖ Zlepšení úklidu psích exkrementů, zpřísnění postihů za znečišťování veřejného
prostoru a zákaz vstupu se psy do některých míst v blízkosti pohybu dětí.
❖ Technická opatření pro snížení hlukové zátěže a prašnosti. Vhodnou výsadbou
zeleně chceme snižovat prašnost v okolí ulic, dětských hřišť a školních zařízení.
Důležitý ke snížení prašnosti je též častější mokrý úklid ulic.
❖ Budeme usilovat o zvýšení podílu tříděného odpadu a zvýšení počtu kontejnerů
na bioodpad a nápojové kartony.
❖ Spolupráce s občanskými sdruženími, která mají aktivní zájem udržet či zlepšit
stav životního prostředí v městské části, ale i v sousedících oblastech.
❖ Součástí jakýchkoliv developerských a investičních projektů na území městské
části musí být jasně definovaná opatření, která zlepší životní prostředí nad
úroveň před realizací daného investičního záměru.
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