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Hlavními cíli politického hnutí občanů SNOP 13 jsou: omezit kriminalitu a korupci, 
vyřešit dopravní problémy a postavit domov pro seniory na Praze 13 

 

 

 

Bezpečnost 

 

1. Prosazovat zrušení provozování heren, výherních automatů a videoterminálů na 
Praze 13. Provádět  prevenci v oblasti užívání  drog a omamných látek, 
nadužívání alkoholu a s touto problematikou spojenou kriminalitou (vandalismus, 
krádeže, loupeže a přepady). Protidrogovou prevenci řešit ve spolupráci se 
školami. 

2. Zavedení trvalé funkční  policejní stanice na Velké Ohradě s celodenní  
pochůzkovou službou. 

3. Zkvalitnit osvětlení veřejných prostranství zejména ve vnitroblocích sídliště Velká 
Ohrada, na spojovací cestě mezi Lužinami a Velkou Ohradou, v oblasti stanice 
metra Luka a dále dle aktuálních potřeb. 

4. Zlikvidovat husté keřové porosty, které umožňují úkryt skupinkám mládeže 
páchající trestné činnosti, zejména ve vnitroblocích, kde ještě neproběhla 
revitalizace a v oblasti Stodůleckých rybníčků. 



5. Zajistit pravidelný úklid odhozených injekčních stříkaček, odpadků na všech 
dětských hřištích a sportovištích zejména v okolí ZŠ Brdičkova a Velké Ohrady a 
to zodpovědnými správci i z řad občanů Prahy 13. 

6. Rozšiřovat  městský bezpečnostní kamerový systém dle schváleného projektu 
s úpravami na základě provozních zkušeností a připomínek občanů. 

7. Aktivním přístupem k menšinovým komunitám podporovat jejich bezproblémové 
soužití s většinovou společností. Podporovat občanské iniciativy s programem 
resocializace mládeže. 

8. Netolerovat vznik problémových uskupení kriminálního charakteru. Zajistit systém 
preventivních informací kriminální činnosti. Zajistit bezprostřední zveřejnění 
preventivních informace a hlášení kriminální činnosti. Pořádat semináře 
k opatřením pro zvýšení bezpečnosti obyvatel.  

9. Podílet se na rozšíření Obecně závazné vyhlášky č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, 
kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. 

10. Prosadit důslednou kontrolu zastaváren a výkupen kovů. Každý výkup musí být 
přesně evidován.  

 

 

Doprava 

 

1. Zřídit veřejně přístupný výbor dopravy Zastupitelstva P13, na kterém se budou 
veřejně projednávat veškeré náměty na dopravu. Členy výboru budou též 
zástupci občanských sdružení a přizvaní odborníci. Úkolem výboru dopravy 
bude, mimo jiné, vyhodnocování výběrových řízení  za účasti veřejnosti a 
zabránit tak předražovaným investicím. Bude rovněž umožněna účast veřejnosti 
ve výboru dopravy vždy při jejím zasedání, jakož i členství ve výboru dopravy z 
řad veřejnosti. 

2. Zvýšit kapacitu dopravy v klidu tím, že pro každou novou stavbu bude 
dimenzován počet stání se zohledněním stupně automobilizace a platné ČSN 73 
6110 s předpokládaným stupněm automobilizace 600 aut na 1000 osob. Tento 
koeficient pružně podle potřeby zvyšovat. Ke každé administrativní budově 
požadovat parkovací plochy pro starousedlíky. 

3. Nepřipustit, aby Pražský okruh byl zpoplatněn, jelikož hrozí, že se naše MČ P13 
stane objízdnou trasou. Na okruh převést veškerou transitní dopravu. 

4. Propojit dopravu veřejnou a individuální a to především zajištěním nové výstavby 
a rozšířením kapacity parkovišť pro auta P+R i bicykly B+R v těchto oblastech 
Zličín, Horka, Stodůlky, Luka, Butovice, Radlická a to poblíž stanic metra s 
docházkovou vzdáleností do 5 minut. Kapacita parkovišť musí být flexibilní, 
projekty musí umožňovat  pozdější rozšiřování. 

5. Zajistit výstavbu hromadných velkokapacitních garáží a velkokapacitních 
hlídaných parkovišť v blízkosti obytných zón v těchto oblastech: Velká Ohrada a 
v dalších oblastech MČ P13 na základě hodnověrných průzkumů a anket mezi 
občany. Parkovací možnosti rozložit rovnoměrně  po celém sídlišti s cílem 
dosáhnout celkové nabídky 600 míst na 1000 obyvatel a s docházkovou 
vzdáleností do 10 minut. 



6. Zavést parkovací zóny v oblastech jako je např. Velká Ohrada a v dalších 
oblastech MČ P13 pouze podle zájmu občanů na základě výsledků anket. 

7. Zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů, realizovat samostatné, od ostatních 
komunikací oddělené sítě cyklostezek, zkvalitňovat dopravní značení, zajistit 
postupně bezbariérové vstupy, přístupy a přechody do všech veřejně přístupných 
budov a prostor. 

8. Důsledně uplatňovat zásadu zklidňování dopravy na průtazích obcemi (zúžení 
jízdních pruhů, ostrůvky u přechodů pro chodce apod.), budování kruhových 
objezdů a obchvatů obytných zón, aby neprojelo ani jedno tranzitní auto. 

9. Podporovat cesty pro pěší a cyklostezky. Budovat bezkolizní křížení.  

10. Zajistit dopravní vzdělávání mládeže. 

11. Upřednostňovat hromadnou dopravu s převahou elektrické trakce.  

 

 

Životní prostředí 

 

1. Radnice zřídí veřejně přístupnou komisi zastupitelstva pro životní prostředí, kde 
se budou veřejně projednávat veškeré náměty týkající se životního prostředí. 
Členy komise budou občanská sdružení i jednotliví občané. Komise bude mít 
přesah do územního plánování, stavebních řízení a dopravních řešení. 

2. Zjednodušit a zpřístupnit postupy při zateplování domů s využitím dotací a s 
efektivní  podporou radnice Prahy 13. 

3. Rozšiřovat a propojovat zelené plochy tak, aby tvořily souvislé rekreační plochy. 
Radnice Prahy 13 musí hrát aktivní roli ve všech pozemkových převodech 
směřujících k tomuto cíli. 

4. Zvýšit občanskou povědomost o systémech centrálního vytápění. Radnice pak 
bude ve spolupráci s informovanými občany a odborníky prosazovat optimální 
řešení nutné modernizace. Zohlednit je třeba bezpečnost systému, znečistění 
ovzduší, a náklady.  Pro řešení je třeba v předstihu zajistit územní rezervy. 

5. Vyloučit přelety letadel na Ruzyňské letiště přes hustě osídlené obytné čtvrti. 
Radnice bude v tomto smyslu aktivně spolupracovat s občanskými a správními 
iniciativami. Na začátek je třeba zajistit pravdivou a úplnou informovanost 
občanů. 

6. Zajistit častější odvozy velkoobjemových kontejnerů. Rekultivovat černé skládky. 

7. Nová výstavba musí mít zeleň dimenzovanou úměrně vysoké hustotě obyvatel. 
Nedovolovat kácení zdravých stromů. Stromy s obvodem nad 18 cm 
administrativně chránit. 

8. Radnice se bude řídit principy udržitelného rozvoje území a snižování 
energetické náročnosti. Zodpovědně bude podporovat alternativní zdroje energie.  

9. Radnice bude podporovat a realizovat projekty ekologické výchovy a vzdělávání. 

10. Radnice bude postihovat pejskaře neuklízející psí exkrementy a vybuduje tzv. psí 
parky určené pro volné pobíhání a venčení psů.  



Územní plán 

 

1. Vypracovat regulační plány na každou zastavitelnou plochu Prahy 13. Bez 
regulačních plánů nedovolit, kromě individuální zástavby, žádnou stavbu. 

2. Zřídit výbor územního rozvoje za účasti veřejnosti a občanských sdružení. 

3. Aktivně informovat veřejnost o připravovaných stavbách prostřednictvím TV13, 
STOP a veřejně prezentovat významné developerské projekty na nástěnce v 
hale Radnice P13 již v okamžiku záměru. Tyto informace budou vyvěšeny  v 
každé stanici metra na území P13. 

4. Přehodnotit výstavbu Západního města včetně zrušení časového limitu funkčního 
využití území Západního města a nechat vypracovat pro něj urbanistickou studii. 
Studii nechat vypracovat i k okolí Jeremiášovy ulice (Makro, Skanska), Háje 
(Mototechna) a v místech všude tam, kde se nacházejí zdevastovaná zařízení 
staveniště, nyní průmyslových areálů. 

5. Přezkoumat všechny ÚR kde se posuzoval soulad s ÚPn podle změny Z-
1000/00. 

6. Zvýšit kapacitu dopravy v klidu a počítat i s nárůstem automobilizace a to 
zajištěním vhodných území případnou úpravou územního plánu. 

7. Zrušit navrženou změnu Z 2743/00 Západní město, kterou se likviduje plocha 
19/VS/13 pro střední, základní a mateřskou školu a 55/VS/13 dtto. 

8. Účastnit se aktivně za plné účasti občanů a občanských sdružení tvorby a 
připomínkování územního plánu. 

9. Podkladem pro každé územní rozhodnutí musí být přesný a podrobný výpočet 
koeficientu KPP a KZ, který bude součástí rozhodnutí. 

10. Provést plošné hlukové a emisní měření a vypracovat projekt na eliminaci 
nadměrného hluku a emisí. 

11. Důsledně vést investory k řádné prezentaci svých záměrů na veřejných řízeních. 

12. Provést inventury a kontrolu závazků investorů, vyplývající z uzavřených smluv 
s Radou MČ P13, které byly podmínkou ve vydaných  územních a stavebních 
řízeních. 

13. Veškerá řízení, kde je předpokládaná účast veřejnosti provádět v čase, který 
vyhovuje veřejnosti. 

14. Doplňovat vhodnou infrastrukturou a službami nové stavby dle požadavků 
veřejnosti, zájem bude zjištěn dotazníkovou akcí. 

15. Nepřipustit novou výstavbu bez zajištění infrastruktury pro předškolní, školní, 
kulturní, sportovní a vzdělávací služby a aktivity, pro poskytování sociálních 
služeb a aktivit, infrastruktury pro poskytování služeb, dopravní návaznosti, 
dopravu v klidu, dostatek zeleně a dostatek přiměřených prostor pro činnost 
nestátních spolků a sdružení. 

16. Zajistit územní rezervu pro horkovod z teplárny Holešovice směr Veleslavín – 
Motol - Stodůlky s odbočkou na Řepy. 

17. Zajistit územní rezervu pro železniční tratě Řeporyje – budoucí konečné stanice 
Horka.  



18. Rekonstruovat a oživit mikrocentra v částech jako je např. Vidoule, Háje, Staré 
Stodůlky, Velká Ohrada, Malá Ohrada. 

19. Vytvořit a doplnit kvalitní a kapacitně dostačující infrastrukturu pro sportovní 
aktivity (včetně ploch veřejné zeleně) pro všechny skupiny obyvatelstva do 
oblastí MČ P13 jako je např. Velká Ohrada.  

20. Zajistit v případě potřeby výstavbu startovacích bytů, ponechat sociální byty a 
dokončit prodej bytů ve vlastnictví obce. 

 

 

Školství 

 

1. Provádět výběrová řízení na funkce ředitelů škol a podobných  institucí 
transparentně a pod veřejnou kontrolou. 

2. Projednávat výroční zprávy jednotlivých škol a institucí veřejně a veřejně hodnotit 
práci ředitelů škol zastupitelstvem obce. 

3. Otevřít další střední a vysoké školy na Praze 13, vytvořit rovnováhu v 
příležitostech pro státní a soukromé školy. Současný deficit činí 3000 míst, při 
plánovaném nárůstu 40 tis. obyvatel plánovaného „Západního města“ bude 
potřeba dalších 6600 míst. 

4. Zvýšit kvalitu a vybavení školních zařízení, za předpokladu stejného přístupu 
státních a soukromých škol. 

5. Zřídit výbor školství veřejně přístupný, kde se budou veřejně projednávat veškeré 
náměty na školství, členy výboru budou i zástupci občanských sdružení. 

6. Zřídit programy celoživotního vzdělávání. Spolupracovat se školami při realizaci 
doplňkových vzdělávacích programů a aktivit pro děti i dospělé (ekologická 
výchova, protidrogová prevence apod.). 

7. Zřídit pedagogicko-psychologickou poradnu ve všech školách. 

8. Zvýšit kvalitu vybavení školních zařízení, za předpokladu stejného přístupu 
státních a soukromých škol. 

9. Rekonstrukce školních hřišť a sportovních areálů, zajistit přístup ke sportu i 
neorganizovaným sportovcům. Podpořit vhodné využívání nevyužitých prostor 
školních budov a to za stejných podmínek jako pro ostatní, informace o obsazení 
všech zařízení obce zveřejňovat. 

10. Podpora rozvoje činnosti školních klubů.  

11. Podpora individuální integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

 

Korupce, státní správa 

 

1. Veškeré informace o zadávání veřejných zakázek budou zpřístupněny na 
internetu. 



2. Výběr členů výběrových komisí, jejich jednání a hodnocení bude veřejné. 

3. Složení členů výběrových komisí bude provedeno losem pod dohledem veřejnosti 
a členové komisí budou i z řad občanů Prahy 13. 

4. Každý radní bude vyzván k předložení majetkového přiznání k prokázání původu 
příjmů a majetku. 

5. Zabráníme ujednání obchodního tajemství a zákazu zveřejňování  ve smlouvách, 
které radnice uzavírá, a naopak tyto smlouvy zveřejníme. 

6. Námi nominovaní kandidáti podepíší etický kodex, zabraňující střetu soukromého 
a veřejného zájmu. 

7. Redakční rady STOP, TV13 a internetových stránek rozšířit o zastupitele všech 
politických stran,  občanských sdružení,  obyvatel, i různých národnostních 
menšin. 

8. Snížit výdaje ve veřejných zakázkách kritickým hodnocením a férovou soutěží. 

9. Zveřejnit informace o veškerých dotacích poskytovaných z rozpočtů MČ P13 a 
magistrátu. 

10. Pořádat otevřená výběrová řízení na vrcholné pozice v Prahou 13 ovládaných 
firmách a ve zřizovaných organizacích.  

11. Zajistit, aby se radnice při veřejných jednáních chovala k pozvaným občanům 
jako k váženým hostům včetně odpovídajícího pohoštění.  

 

 

Kultura, sport, zdravotnictví a sociální služby 

 

1. Prosadíme výstavbu domova pro seniory.  

2. Podpořit finančně a organizačně činnosti neziskových organizací a sdružení v 
rámci místní komunity (KC, Bethel, hudební skupiny atd.). 

3. Propojit ústavní a domácí péči. Rozšířit stávající pečovatelské služby. Vytvořit 
odlehčovací služby. Podpořit klubové činnosti seniorů, a to nikoliv jen před 
volbami. 

4. Omezit na únosnou míru kouření v restauracích i na frekventovaných veřejných 
prostranstvích. Finančně podpoříme neziskové organizace působící v oblasti 
protidrogové prevence. 

5. Vybudovat sportovní areál pro všechny skupiny obyvatel. 

6. Zřídit stálé úklidové skupiny, které se budou za úplatu starat o čistotu a pořádek 
přidělených lokalit nebo objektů a tím přispět k zaměstnanosti. 

7. Ve spolupráci s neziskovými organizacemi zřídit více cenově dostupných jídelen 
pro důchodce a sociálně slabší spoluobčany. 

8. Prodloužit otevírací doby sportovních a kulturních zařízení. Rozšířit činnost 
stávajících zařízení. Budovat nová zařízení využitelná i pro seniory. 

9. Rozšířit nabídku a zvýšit kvalitu služeb zdravotní a sociální péče.  



10. Zajistit nájemní bydlení, které musí poskytovat právně jednoduchou formu 
umožnit bydlení pro tu část obyvatel, kteří v dané životní situaci nejsou schopni 
nebo si nechtějí zajišťovat vlastní byt. Nájemní bydlení musí sloužit také pro 
sociálně či zdravotně znevýhodněné občany a jejich rodiny.  

11. Zřídit chráněné bydlení pro klienty s mentálním postižením (Diakonie, Česká 
katolická charita). 

12. Zajistit hospic.  

13. Zajistit krizové a sociální bydlení pro sociálně slabší a znevýhodněné vrstvy 
obyvatel azylové bydlení/noclehárna pro bezdomovce, alkoholiky a toxikomany. 

 

 


