SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka publikuje soukromé názory zástupců spolků činných v Praze 6. Příspěvky zasílejte
na spolky-redakce@praha6.org. Archiv a plné verze článků na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ,
odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy.

Poznejte kandidáty na zastupitele
Na této stránce spolky občanů z Prahy 6 tři roky zveřejňovaly svůj pohled na dění v Praze 6 s cílem zlepšit život svým sousedům, obyvatelům Prahy 6. Jsme
přesvědčeni, že jedinou cestou k lepší správě naší
obce je cesta otevřeného, předvídatelného, transparentního a odpovědného chování radnice s jasně
nastavenými pravidly pro všechny. Proto jsme před
komunálními volbami pro kandidující politiky připravili anketu, ve které mají strany a jednotliví kandidáti možnost se v průběhu září přihlásit k tématům,
která považujeme za zásadní.
Chcete, aby byla Praha 6 příjemným místem k životu? Aby po volbách usedli na radnici vaši zástupci,
kteří Vám budou ochotně naslouchat a spolupracovat s Vámi? Přečtěte si před volbami, kteří kandidující
politici se přihlásili k našim bodům! Anketu najdete
na stránce http://praha6.org/volby.
Přinášíme výběr z bodů, ke kterým se kandidáti
v anketě vyjadřují:
 Koho zastupuji
Roli zastupitele bereme vážně, a proto budeme při
správě města skutečně zastupovat zájmy občanů. Při
našem rozhodování bude hlas obyvatel pro nás ten
nejdůležitější, a proto budeme s občany aktivně komunikovat a spolupracovat.
 Přehlednost a kontrolovatelnost
Zajistíme transparentní správu. Každý úkon státní
správy či samosprávy, který podléhá veřejné kon
trole, bude zařazen do systému na webu MČ P6,
který bude přístupný i občanům a kde bude vše
dohledatelné.
 Podpora participace
Otevřeme úřad pro strukturované zapojení občanů
do rozhodovacích procesů státní správy i samosprávy. Úřad musí aktivně usilovat o získávání zpětné
vazby pro svoje rozhodování, aby včas a efektivně
reagoval na skutečné problémy a potřeby občanů.
 Otevření komisí RMČ
Otevřeme komise veřejnosti a sami budeme aktivně
zvát občany a spolky k projednávání bodů týkajících
se jejich lokality. Informace budeme v co největší
míře zveřejňovat.
 Schvalování stavebních záměrů
Stavební rozvoj Prahy 6 musí být především ku prospěchu jejích obyvatel. Role samosprávy je v procesu schvalování stavebních záměrů nezastupitelná.
Samospráva je jediná, kdo se vyjadřuje v územních
řízeních za všechny své občany a hájí veřejný zájem.

Zjistíme reálné problémy a potřeby obyvatel v lokalitě a na tomto základě definujeme veřejný zájem.
Ve schvalovacích řízeních pak budeme transparentně ověřený veřejný zájem tvrdě hájit. Za tímto účelem budeme stavební záměry důsledně zveřejňovat.
Veškeré veřejné investice budeme plánovat a projednávat transparentně.
 Podpora místního života
Lokální aktivity místních obyvatel považuji za nenahraditelnou součást života zdravého města. Budeme
podporovat komunitní život obyvatel. Budu vytvářet
přátelské prostředí a podmínky, aby se počet občanů zapojených do komunitního dění mohl zvyšovat.
 Kvalita ovzduší
Chceme, aby občané Prahy 6 žili ve zdravém životním prostředí. Budeme měřit a zveřejňovat informace o kvalitě ovzduší na Praze 6. Zjištěné informace
použijeme jako argument při jednání s magistrátem
s cílem znečištění ovzduší v Praze 6 snižovat.
 Zeleň a voda ve městě
Uvědomujeme si hodnotu zeleně pro život ve městě
a budeme zeleň rozšiřovat a stávající chránit. Budeme se snažit propojovat zelené pásy a koridory. Budeme podporovat ozeleňování střech, hospodaření
s dešťovou vodou v místě spadu a rozvoj přirozených i umělých vodních prvků.
 Prostupnost města pro pěší a cyklisty
Naší vizí je město krátkých vzdáleností, budeme
podporovat zachování a zvýšení prostupnosti územím pro pěší. Budeme podporovat rozvoj bezpečných cyklostezek. Připravíme konkrétní projekty
v lokalitách a budeme je realizovat, jako podklad
bude využit již zpracovaný „Generel bezmotorové
dopravy“.
 Systémové řešení dopravy
Budeme podporovat a zavádět moderní digitální
technologie pro řízení dopravy. Znalost dopravních toků nám umožní včas regulovat vjezd vozidel
do přetížených částí Prahy a tím snížit znečištění
ovzduší v rezidenčních oblastech. Vytvoříme podmínky pro zavedení mýta.
 Posílení hromadné dopravy z okolí Prahy
Velkou zátěží pro Prahu 6 je individuální automobilová doprava z okolí Prahy. Budeme prosazovat rozšíření a zkvalitnění kapacitní kolejové veřejné dopravy
z okolí Prahy a budování navazujících parkovišť P+R.
Zajímejte se o kandidáty. Kroužkujte a volte ty, kteří
chápou, že samospráva znamená zastupování zá-

Letem světem
Firma SNEO vlastněná Prahou 6 prodala jedny
z posledních městských pozemků Na Dračkách
Pentě za 436,5 mil. Kč. Rada MČ P6 za to schválila
statisícové odměny představenstvu a 5 členům
dozorčí rady (4 radní MČ v radě SNEA jsou bez
odměny).  Novostavba na místě „režné vily“
na Petřinách získala společné územní a stavební
rozhodnutí.  Projektanti začnou řešit podobu
trati mezi pražským výstavištěm a Veleslavínem,
SŽDC už vybrala firmy v tendru.  Secesní vila
od B. Hybšmana v Libocké vyhořela a následně
byla zbořena. Majitel už déle avizuje projekt
nového bytového domu.  Na hanspaulské
Pernikářce byla zbořena poslední stodola dříve památkové chráněné usedlosti.  Molepo
se dohodlo s Prahou - zastaví svah k Evropské
výměnou za revitalizaci okolí Džbánu.  Nový
rybník „Terezka“ se rýsuje pod kostelíkem v Liboci. Tipy pište na spolky-redakce@praha6.org
J. Koňaříková, J. Škvor

jmu občanů. Pro které je hlas obyvatel ten nejdůležitější, umí komunikovat a spolupracovat. Volte ty,
kteří věří, že jakákoliv občanská aktivita představuje
čerstvý pramen inspirace a kteří jsou připraveni jej
podpořit. Na komunální úrovni jsme všichni sousedé a musíme se dohodnout. Volte ty, kteří to dokáží.
Volte ty, kteří spojí prameny v POTOK (Předvídatelnost, Odpovědnost, Transparentnost, Otevřenost,
Komunikace = základní principy, které by měla každá
samospráva dodržovat), který spolu s dalšími vytvoří
silnou řeku občanské společnosti. Více na http://praha6.org/volby
M. Chylík, V. Hodek, L. Špičáková, P. Charvát, E.
Metela, M. Volf, I. Vočková, J. Škvor, E. Dobiášová,
J. Koňaříková, Společně pro 6, praha6.cz
prahasest.cz
Jsme volným nepolitickým seskupením zástupců spolků Prahy 6.
Spojuje nás domov v Praze 6 a obecný zájem, aby
„Šestka“ zůstala přívětivým místem ke spokojenému bydlení, práci a trávení volného času. Vedeni tímto zájmem se snažíme zabránit současné nežádoucí zástavbě zelených ploch, necitlivé
výstavbě zvláště v památkových zónách Prahy 6
a nekoncepčnímu řešení dopravy. Přejeme si,
aby občané měli možnost spoluvytvářet budoucí podobu Prahy 6 při zachování jedinečných
krajinných a architektonických hodnot.
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