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Milí občané Prahy 2,

také jste si všimli, kolik se před letošními 

komunálními volbami zjevilo nových 

politických stran, straniček, hnutí 

a sdružení? Chrlí na nás ze všech stran, 

že nikdo jiný Vám nedá to, co oni Vám 

slíbí... Paradox toho všeho je, že v nově 

kandidujících politických uskupeních 

se skrývá poměrně velké množství lidí, 

kteří byli v minulých letech vypuzeni 

z tradičních politických stran právě 

proto, že považovali politiku za výtah 

k penězům a vlivu. Tito staří harcovníci 

tlačí před sebou nové neokoukané 

tváře, které slibují spásu a nápravu.

Moje největší zvědavost tkví v tom, 

zda se voliči v nadcházejících 

komunálních volbách zamyslí 

nad tím, který politik fakticky 

pracoval ve prospěch obce či 

města a je pro ně důvěryhodný. 

Nebo jeho volba bude „brand-

imageová“ a bude výsledkem 

emoce a pocitu, který vyvolá 

naprosto nesplnitelný a laciný 

populismus u všech nových a staro-

nových seskupení?

A tak ze všech stran na nás prší 

hlavně naprosto zprofanované slovo 

transparentnost, otevřenost všeho 

druhu či zametení s korupcí a různými 

živočichy. Ostatně jsme to v minulých 

letech zažili na vládní úrovni – pod 

záminkou boje proti dinosaurům 

a úklidu v Augiášově chlévě se do vlády 

dostali amatéři, kteří napáchali 

mnohem více škody než užitku.

Je pravdou, že za uplynulých 

pětadvacet let se objevila i v komunální 

politice řada lidí, u kterých převažovaly 

osobní a mocenské zájmy. Tento 

problém se ale nikdy netýkal 

představitelů ODS na Praze 2, ať už 

zavzpomínáme na oblíbeného 

a charismatického starostu Michala 

Basche, nebo se podíváme na obětavou 

práci a zodpovědnost starostky Jany 

Černochové v uplynulých osmi letech.

A tak až se budete za pár týdnů 

rozhodovat, komu dáte svůj hlas, zkuste 

si vzpomenout na posledních dvacet 

let na Praze 2 – opravdu potřebujeme 

být spaseni a zachráněni od nových 

samozvaných „mesiášů“, od kterých 

nevíte, co můžete ve skutečnosti 

očekávat? Anebo se raději spolehnete 

na vyzkoušené a důvěryhodné politiky, 

kteří si vždy sami mezi sebou dokázali 

udělat pořádek? Řízení města či městské 

části není totiž prací pro spasitele, ale 

pro normální lidi. 

Ing. Alexandra Udženija
předsedkyně ODS Praha 2

ších projektech. Mají 

v úmyslu založit dětské 

centrum, které nabídne 

další možnosti pro 

nejmenší občánky, včetně 

krátkodobého hlídacího 

koutku. Zároveň zde budou moci pracovat 

maminky na mateřské dovolené. ODS počítá s tím, 

že pokud nebude možné rozšířit kapacitu stávají-

cích jeslí, budou vybudovány jesle nové. V nepo-

slední řadě chce i nadále podporovat dětské 

mládežnické organizace, aby dětem bylo umožně-

no trávit smysluplně jejich volný čas.

„Další 

důkazy o tom, že i díky 

práci ODS ve vedení radnice je Praha 2 

dobrou adresou, naleznete ve všech článcích 

tohoto i předchozích vydání novin Vaše dvojka. 

Hledejme je ale i kolem sebe v ulicích, parcích, 

úřadech a kulturních institucích, které v Praze 2 

jsou. Jsem pevně přesvědčená, že je najdeme 

snadno,“ říká Alexandra Udženija, předsedkyně 

ODS Praha 2.

Co však dobrá adresa vlastně je? 

Pro každého něco jiného: 

pro patriota je to místo, 

kde se narodil, vyrůstal, 

kde se učil jezdit na  kole, 

měl první rande, narodily se 

mu tu děti, prostě místo, které 

důvěrně zná. Takových obyva-

tel má dvojka spoustu, a  proto 

to dobrá adresa je.

Pro děti je to místo, kde mohou 

lítat na kole, kde se při svých hrách 

mohou cítit bezpečně. A kde mají 

hodnou paní učitelku ve školce či 

škole, do které mohou chodit samy bez 

doprovodu rodičů, protože žijí na dobré 

adrese, kde je bezpečno.

Učinit Prahu 2 místem, které je příjemné, 

vstřícné a bezpečné pro všechny její obyvatele 

a pro jejich ratolesti, považuje ODS Praha 2 

za své hlavní poslání. V jeho duchu usilujeme 

o co nejlepší péči i pro nejmladší generaci.

Radnice Prahy 2 pod vedením ODS zachovala 

dětské jesle, přestože jejich provoz nyní musí sama 

dotovat. Zrekonstruovala a zmodernizovala všechny 

školy a školky a rozšířila jejich kapacitu o více než 63 

míst v mateřských školách a o 90 míst v základních 

školách. Škola ve Vratislavově ulici byla obnovena 

a v případě potřeby může být otevřena ještě jedna 

škola. Pedagogičtí pracovníci jsou díky vedení 

Prahy 2 fi nančně motivováni k co nejlepší práci.

Nejenže byly zrevitalizovány parky, ale byla 

zrekonstruována všechna dětská hřiště a vybudo-

vána nová. 

Zvýšení bezpečnosti bylo jedním z pozitivních 

efektů rušení heren v Praze 2. Stejný efekt bude mít 

i důsledné řešení drogové problematiky a zejména 

zamezení vzniku „šleháren“ na území naší městské 

části. Budování bezpečnějších přechodů a dohled 

strážníků v okolí škol je dnes na dvojce již samozřej-

mostí.

Zastupitelé za ODS jsou si vědomi, že práce 

na zlepšování životních podmínek rodin musí být 

soustavná, a do budoucna chtějí pracovat na dal-

Karel Infeld Prácheňský v Cimrmanově hře Záskok říká, 
že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý. 
Jeho názor…  
My říkáme, že každý chce žít na dobré adrese. 
A tou Praha 2 rozhodně je.

Místo, kde se 
dobře žije

Dvacet let je v životě člověka významné období, stejně je tomu i v životě města. Již dvě desítky let vede radnici 

v Praze 2 ODS. Za tu dobu jsme řešili řadu nelehkých úkolů a situací, v nichž jsme se snažili co nejlépe uspět. 

Dovolte, abychom Vám nabídli malou retrospektivu toho, co se za tu dobu podařilo, a také poskytli výhled 

do budoucna, jak bychom rádi společně pokračovali.

NOVINY ODS PRAHY 2

dvojka
Z Á Ř Í  /  2014

ODS Praha 2 Vás srdečně zve
na koncert 
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V Galerii proměn tentokrát 
naleznete fotografi e 
našich kandidátů v proměnách 
20 uplynulých let.

20142014 2014před 20 lety před lety

5. Mgr. Jan Recman 7. Ing. Jan Vaněk 8. Eliška Zemanová 9.  Ing. Jaroslav Petrásek, CSc. 10.  RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

2.  Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

6.  Ing. arch. Václav Vondrášek

4.  Jan Korseska

Ve  vztahu k  hernám a  hra-

cím přístrojům prosazuje 

starostka Jana Černochová 

dlouhodobě princip nulové 

tolerance vůči hazardu. Už 

roku 2007 iniciovala vydání 

první vyhlášky, omezující 

provoz výherních hracích přístrojů (VHP), o něco 

později městská část zorganizovala petiční akci 

za prosazení změny loterijního zákona.

Od  roku 2011 přestala městská část povo-

lovat provozování výherních hracích přístrojů 

úplně. Princip nulové tolerance spočívá v  tom, 

že MČ Praha 2 vedená ODS nechce hazard nikde 

na svém území. Do budoucna již nové herny ne-

povolí a ty stávající se budou postupně rušit.

Veškerá herní zařízení na  Praze 2 jsou 

nyní provozována na  základě zrušeného 

přechodného ustanovení. V  současné 

době probíhají správní řízení ve  věci 

zrušení povolení k  provozování lote-

rií a jiných podobných her vydaných 

Ministerstvem fi nancí. Těchto řízení 

je velké množství a  bude ještě ně-

Stárnutí populace je realita, před kte-

rou nelze zavírat oči. ODS Praha 2 si to 

dobře uvědomuje a ve svém progra-

mu myslí vždy na starší spoluobčany. 

Již v roce 1994 vzniklo z iniciativy ODS 

Centrum sociálních služeb, které spo-

lehlivě funguje. Trvale zde bydlí 70 

seniorů a mnoho dalších využívá možnosti krátkodobého 

pobytu, který odlehčí jejich pečujícím rodinám. Senioři 

nevyžadující lékařský dohled mohou bydlet v  malome-

trážních bytech domů s  pečovatelskou službou. Až 400 

klientů denně se může spolehnout na tzv. terénní službu. 

Doma je navštěvují ošetřovatelky a  pečovatelky, aby jim 

pomohly s nákupy, donáškou teplého jídla, osobní hygie-

nou, úklidem nebo třeba dopravou k lékaři. Další variantou 

péče je pobyt v denním stacionáři, tzv. školce pro seniory.

Nezapomnělo se ani na nevyléčitelně nemocné a umí-

rající, kteří potřebují dožít v důstojných podmínkách. Již 

dva roky na  Praze 2 funguje Domov s  hospicovou péčí 

Pod střechou.

Pro seniory, kteří se ocitli v obtížné situaci, jsou urče-

ny obecní sociální byty. Současné vedení Prahy 2 v čele 

s ODS se zavazuje nezvyšovat v těchto bytech nájemné 

a zajistit v nich bezbariérovost na náklady obce. 

Seniorům v  tísni, kteří potřebují právnické služby, 

bude tato pomoc nabídnuta bezplatně. Radnice Prahy 2 

též plánuje nadále spolupracovat s organizací Život 90, 

poskytující tísňovou péči našim starším spoluobčanům, 

a chce vytvořit speciální sociální program pro osamělé 

seniory.

Oblíbený klub „Dvojka pro seniory“ bude i  nadále 

rozšiřovat své aktivity. Jeho zakladatelka Ing. Alexandra 

Udženija (ODS) se zasadí o získání vhodných bezbariéro-

vých prostor, aby se senioři při svých aktivitách měli kde 

scházet. A  doplňuje: „Protože si uvědomujeme, že pro-

cento seniorů roste, chceme vyhledat a  zrekonstruovat 

další vhodné nemovitosti pro rozšíření péče poskytova-

né Centrem sociálních služeb. Jde nám především o to, 

aby počet lůžek byl dostatečný a aby se kvalita poskyto-

vaných služeb dále zlepšovala.“

Každý jistě se zájmem sleduje, v  ja-

kém stavu je zeleň v jeho okolí. A vší-

mavý pozorovatel vidí, že radnice 

Prahy 2 věnuje veřejné zeleni sou-

stavnou péči. Přestože starost o stromy v ulicích by měla 

být povinností Magistrátu hl. m. Prahy, ten ji bez okolků 

přenechává městským částem. Vedení Prahy 2 proto vě-

novalo jen v  tomto roce dva miliony korun na výsadbu 

a údržbu 80 nových stromů v uličních stromořadích. Jed-

ná se o lísky, lípy, habry, javory, akáty či ambroně podle 

jaký čas trvat, než budou ze strany ministerstva 

ukončena.

Systematické úsilí starostky městské části 

Jany Černochové o zrušení heren je vedeno sna-

hou o to, aby Praha 2 byla dobrou adresou, kde 

se její obyvatelé cítí dobře a  bezpečně. Konec 

heren nepochybně přispěje k  většímu pocitu 

bezpečí obyvatel Prahy 2, neboť okolí heren pat-

ří k místům se zvýšenou kriminalitou. 

Bude-li ODS i v následujícím volebním obdo-

bí ve vedení Prahy 2, může zaručit, že nedopustí 

návrat heren na dvojku.

Naše děti jsou to 
nejcennější, co máme. 
Někteří rodiče však 
z různých důvodů 
nemohou zůstávat 
s malými dětmi doma 

a potřebují využít služby jeslí. Těch je 
však v Praze stále nedostatek.
Praha 2 provozuje jesle v Londýnské ulici a do-

tuje je ze svého vlastního rozpočtu. Radnice 

MČ Praha 2 chce zařízení ponechat v současné 

podobě, přestože od začátku letošního roku se 

změnily podmínky pro provozování jeslí. Jesle 

mimo jiné přestávají být zdravotnickým zaříze-

ním a již není podmínkou, aby se o děti staraly 

zdravotní sestry. Praha 2 však péči sester chce 

zachovat, což považuje za důležité i MUDr. Bo-

huslav Svoboda (ODS).

„Raná péče u dětí je nanejvýš důležitá. Je pro-

to v zájmu rodičů, aby své nejmenší svěřovali jen 

spolehlivým a odborně vyškoleným osobám,“ do-

dává MUDr. Svoboda, který za dlouhá léta své pra-

xe pomohl na svět více než čtyřem tisícům dětí.

Vedení Prahy 2 v  čele s  ODS také letos roz-

hodlo o odkoupení pozemku, který jesle využí-

vají jako hřiště, od soukromé majitelky. V přípa-

dě, že by stávající majitelka prodala pozemek 

Nové jesle na dvojce

 Více služeb
pro seniory

Jeslí v Česku 
výrazně ubývá
Ještě v roce 1990 bylo 

v Česku 1043 jeslí pro téměř 

39.900 dětí. Existovalo i dalších 

400 mikrojeslí a také jeslí, které 

byly součástí školek. V nich 

mělo hlídání dalších 10.000 dětí 

do 3 let. 

V roce 1991 fungovalo už jen 

470 zařízení s 16.600 místy. 

V roce 2012 existovalo 44 jeslí 

pro 1401 dětí.

Počet míst 
v jeslích v ČR 

v jednotlivých letech
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jinému subjektu, by totiž jesle mohly o dosavad-

ní možnost pronájmu pozemku, a tedy i o hřiště, 

přijít.

 „Jednání o odkupu pozemku pod hřištěm jeslí 

v Londýnské ulici se táhla několik let a jsem tedy 

rád, že jsme společně se stávající majitelkou do-

spěli k vzájemné shodě. Provoz jeslí bez venkovní-

ho hřiště si lze v budoucnu jen obtížně představit,“ 

vysvětlil zástupce starostky Ing. Jan Vaněk (ODS).

Přestože z  právního hlediska neexistuje nor-

ma, ukládající obcím povinnost zřizovat jesle, 

a  obce  současně ani nemají nárok na  fi nanční 

dotaci ze státního rozpočtu ani ze zdravotního 

pojištění, bude městská část Praha 2 v budouc-

nu usilovat o  vznik dalších jeslí na  svém území. 

Jak řekla Ing. Alexandra Udženija (ODS): „Víme, že 

počet dětí i žadatelů o místo v jeslích každoroč-

ně stoupá, a uděláme všechno pro to, abychom 

mohli uspokojit více rodičů a zajistili jejich dětem 

co nejlepší péči.“

Hernám odzvonilo Adoptuj si strom

Také v nadcházejícím volebním období bude ODS prosazovat, aby 

se obecní fi nance získané z privatizace investovaly do projektů s trva-

lou hodnotou. Za důležité považují představitelé ODS například inves-

tice do oblasti sociální, životního prostředí, vzdělání, výchovy a péče 

o děti. Budeme usilovat o rozšíření kapacity jeslí, případně vybudování 

jeslí nových. Naším cílem bude také rozšiřovat služby Centra sociálních 

služeb a vyhledat a zrekonstruovat nemovitosti vhodné pro poskyto-

vání péče o seniory.

Příjemné životní prostředí je již tradičně velmi důležitým tématem 

pro obyvatele dvojky. Je naplánováno dokončení obnovy parku Foli-

manka a vysazení dalších nejméně 200 stromů v ulicích Prahy 2.

Přestože by se měl o chodníky starat výhradně Magistrát hl. m. Pra-

hy, ODS Praha 2 počítá s další podporou a investicemi do jejich úprav 

pro zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti.

„Městská policie má především z  hlediska do-

držování veřejného pořádku nezastupitelnou 

úlohu a velmi si její práce vážíme. Na naši žádost 

strážníci provádějí úkoly zaměřené na  zlepšení 

pořádku a také různé kontrolní akce,“ podotýká 

starostka Jana Černochová (ODS) a  zdůrazňuje: 

„V  poslední době jsme také zaznamenali vět-

ší pohyb strážníků v  ulicích. Dosáhli jsme toho 

navýšením jejich počtu, ale i novým přístupem, 

který prosazuje současné vedení Městské poli-

cie hl. m. Prahy,“ konstatuje starostka Jana Čer-

nochová.

I přes toto zlepšení se Praha 2 dlouhodobě 

potýká s nedostatkem policistů hlídkujících v uli-

cích. Přitom úkolů pro ně se ve velkoměstě najde 

více než dost.

„Vzhledem k  tomu, že Magistrát hlavního 

města Prahy není schopen nábor nových stráž-

níků zajistit, počítáme s vlastní kampaní. Díky ní 

se navýší počty městských policistů tak, aby se 

zvýšila bezpečnost v problematických lokalitách 

především v  nočních hodinách,“ upřesnila Jana 

Černochová.

Strážníci v  Praze 2 se zaměřují především 

na  oblast ochrany bezpečnosti osob a  majetku 

a  veřejného pořádku. Počítáme i  nadále s  je-

jich dohledem na přechodech u škol a strážníci 

v rámci projektu Školní policie zajišťují i ochranu 

dětí po vyučování. Zvýšený dozor je také nutný 

v  oblastech ohrožených kriminalitou související 

s distribucí návykových látek.

Budeme pokračovat v odprodeji 
obecních domů a bytů

Zajištění maximální bezpečnosti chodců od  těch nej-

menších až po  nejstarší považuje ODS Praha 2 za  jeden 

ze zásadních úkolů. Proto bylo zrekonstruováno sedm 

křižovatek a  jedna vystavěna nově. Proto ODS prosadila 

vybudování nových světelných přechodů. Proto na  děti 

dohlížejí každé ráno na přechodech strážníci, kteří jim za-

jišťují bezpečnou cestu do školy.

Ke zvýšení bezpečnosti chodců na mnoha místech Prahy 2 napomohlo lep-

ší dopravní značení, výstavba osvětlení, zvýšení přechodů, instalace zábrad-

lí, osazení „city bloků“ před přechody. Někde byla zúžena vozovka a rozšířen 

chodník, jinde vznikly ostrůvky uprostřed přechodů a byly vybudovány varov-

né a signální pásy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

ODS Praha 2 má v  úmyslu věnovat bezpečí chodců značnou pozornost 

i v budoucnosti.

A protože podstatné je také bezpečí a komfort chodců na chodnících sa-

motných, plánuje ODS Praha 2, že každý rok uvolní z rozpočtu městské části 

10 milionů korun na opravy chodníků.

Bezpečné 
a bezbariérové přechody

Více policistů 
a strážníků

2014 2014 před 20 lety před 20 lety

V souladu s názorem ODS, že soukromý majitel je ten nejlepší hospo-

dář, odprodala městská část Praha 2 nájemníkům během dvaceti let 

více než 2300 obecních bytů. Nyní probíhá odprodej dalších 52 domů 

družstvům tvořeným oprávněnými nájemníky a v 8 domech prodej 

oprávněným nájemníkům po bytových jednotkách (131 bytů). Při od-

prodeji platí tržní ceny, stanovené na  základě znaleckého posudku 

podle příslušné vyhlášky. Družstvům jakožto právnickým osobám se 

poskytuje sleva až do výše limitu podpory malého rozsahu. U prodeje 

po bytech jsou cenově zvýhodněni ti nájemníci, kteří se zavážou byt 

po určitou dobu nepřeprodat. Všechny potřebné související činnosti 

zajišťuje administrátor prodeje, kterého vybralo vedení Prahy 2 v sou-

těži.

Mezi nájemníky je o odkoupení bytů velký zájem a rozhodně nepla-

tí, že jsou ke koupi nuceni a že by v případě jejich nezájmu byl jejich byt 

prodán někomu jinému. Před schválením prodeje probíhá důkladná 

kontrola, zda členy družstva jsou výhradně oprávnění nájemci.

Městská část Praha 2 rovněž pokračuje v  prodeji pozemků pod 

domy, které byly privatizovány v 90. letech minulého století. V této fázi 

se to týká zhruba 40 pozemků, jejichž prodeje musí projednat a schvá-

lit nejprve rada, poté zastupitelstvo městské části.

ODS Praha 2 bude pokračovat v prodejích obecních domů a bytů 

nájemníkům. Nebude prodávat byty třetím osobám. Kdo chce nadále 

bydlet v  obecním, nemusí se obávat, že si v  případě svého nezájmu 

o takzvanou privatizaci koupí byt někdo cizí.

ODS nikdy nedovolila 
na radnici „projídat“ peníze
„Naši spoluobčané se nás často ptají, co bude s penězi získanými od-

prodejem obecních bytů a domů,“ říká starostka Prahy 2 Jana Černo-

chová. „Odpovídáme jim, že je rozhodně ‚neprojíme‘, ale směřujeme je 

do oblastí, do kterých je potřeba investovat.“

 Jak radnice Prahy 2, vedená ODS, využila svěřené fi nanční prostřed-

ky během uplynulých dvaceti let, mohou občané vidět téměř na kaž-

dém kroku. Mnozí si jistě ještě dobře pamatují, jak vypadaly parky 

Prahy 2 před revitalizací. Ti, kdo mají školkou či školou povinné děti, 

je dnes posílají do rekonstruovaných školních budov. Nejstarší spolu-

občané mohou využívat sociálních služeb v  novém domě s  pečova-

telskou službou. Další prostředky se vynakládají na opravy obecního 

bytového fondu, rozsáhlou rekonstrukcí prošla rovněž budova radnice 

atd. 
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2014 2014

0%

39 829

před lety

toho, který druh je pro danou lokalitu vhodný. V loňském 

roce bylo v parcích Prahy 2 vysazeno 209 nových stromů 

náhradou za  dřeviny, vykácené v  důsledku červnových 

přívalových dešťů a povodní. 

„V  uplynulých dvou volebních obdobích vysadila 

městská část 652 nových stromů v uličních stromořadích 

a v parcích 398 stromů a 411 m2 keřů,“ připomíná zástup-

ce starostky Ing. arch. Vondrášek (ODS).

V příštích letech chtějí zastupitelé za ODS ve zvelebo-

vání zeleně nadále pokračovat. Počítají s vysazením mini-

málně 50 nových stromů v ulicích každý rok. 

Radnice Prahy 2 navíc iniciovala projekt „Adoptuj si 

svůj strom“. Občané nebo instituce naší městské části si 

Samospráva dvojky, pod vedením ODS, nikdy 

neinvestovala uspořené fi nanční prostředky 

do pochybných investičních fondů. Výnosy z pronájmů 

bytů, nebytových prostor, pozemků a prodejů 

nemovitostí se „neprojídaly“, ale smysluplně vracely 

do projektů, které kvalitativně zlepšují život občanům: 

do rekonstrukcí parků, škol, domů pro seniory, bytových 

domů a podobně. Stav fi nančních prostředků 

na účtech Prahy 2 je na konci tohoto volebního 

období cca plus 503 milionů Kč.

3.  Ing. Alexandra Udženija

mohou převzít patronát nad některým stromem z veřej-

né zeleně. Osobnější vztah lidí k městské zeleni se nepo-

chybně odrazí na jejím ještě lepším stavu.

1.  Mgr. Jana Černochová

Doprava
a komunikace

10 mil./rok
opravy chodníků

Bezpečnost
a pořádek

0% heren

Parky 
chloubou 
dvojky

650 vysazených
stromů

Pro důstojné
a aktivní stáří

1700 členů klubu
Dvojka pro seniory

erreeennhe



Vedení města nedávno představilo svůj elaborát 

na  téma řešení parkování. „Že to žádný beletris-

tický trhák nebude, o  tom nepochybujeme. Stát 

nás to bude takřka miliardu a nejvíce na to doplatí 

lidé, kteří bydlí nebo podnikají v  centru města,“ 

říká Ing.  arch. Václav Vondrášek (ODS), zástupce 

starostky Prahy 2.

Vondrášek kritizuje zejména fakt, že pražští rad-

ní parkování tři roky neřešili, a  teď 

najednou před volbami chtě-

jí narychlo vypisovat tendry 

a utrácet z městské kasy obrov-

ské částky. „Několikaletá nečin-

nost magistrátu donutila městské 
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Vylepšené parkování?

Sprac omrvinky!

Volební průvodce ODS

části, aby parkovací systém řešily samy. Praha 2 jej 

má v rámci možností nastavený nejlépe, jak to jde. 

Naším zájmem je, aby na dvojce mohli parkovat ze-

jména lidé, kteří zde bydlí nebo zde mají sídlo fi r-

my,“ zdůrazňuje Vondrášek a  vysvětluje: „Chceme 

udržet v  rezidentních oblastech stálé obyvatele. 

Jinak hrozí vylidňování a  vznik novodobých ob-

chodně administrativních ghett. Počet takto vyhra-

zených míst by měl být úměrný počtu vozidel tak, 

aby jejich majitelé měli reálnou šanci zaparkovat 

v blízkosti svého bydliště nebo sídla své fi rmy.“ 

Nově byly zavedeny takzvané pečovatelské 

parkovací karty pro modré zóny, které opravňují 

rodinné příslušníky a pečovatele o seniory a zdra-

votně postižené ke  krátkodobému zaparkování 

v modrých zónách.

Návštěvníci a živnostníci, kteří zde potřebují za-

parkovat, mají možnost tak učinit prostřednictvím 

jednorázových stíratelných parkovacích karet. „Je-

dinou rezervou, kterou v systému vidím, je fakt, že 

tyto kupony není možné nakupovat 24 hodin den-

ně. Zkvalitnění systému distribuce stíracích karet, 

zavedení modernějších technologií a zjednoduše-

ní plateb v  návštěvnických zónách však považu-

jeme za  jednu ze svých priorit,“ sdělil Vondrášek 

s tím, že právě toto je oblast, kde by magistrát měl 

městským částem pomáhat.

Zastupitelé z ODS vedení města doporučují za-

měřit se především na záležitosti, které z celopraž-

ského hlediska zóny zásadně ovlivňují. Jde zejmé-

na o  vybudování dostatečného počtu parkovišť 

P+R a hromadných garáží.

„Každá městská část by si měla určit sama roz-

sah smíšených zón. Zavedení tzv. květinkového 

systému, kdy si může občan vybrat zvýhodně-

nou parkovací kartu pouze v okruhu svého byd-

liště (sídla), nebo parkovací kartu do celé oblasti, 

je pro Prahu 2 nesystémové vzhledem k místním 

podmínkám. To jest především k  celopražsky 

nejvyšší hustotě obyvatel v přepočtu na jednot-

ku plochy v Praze 2 a k dalšímu demografi ckému 

složení obyvatel Prahy 2 i k celkové dostupnosti 

území. V takto vytvořených ‚květinkových systé-

mech‘  by vznikaly ještě větší přetlaky poptáv-

ky než dosud. Navíc by to přineslo další změnu 

na dopravním značení a tím i les nových doprav-

ních značek v  ulicích (vyhrazená stání, zásobo-

vací stání apod.). Vytvořily by se ještě závažněj-

ší komplikace u  dopravy v  klidu než dosud při 

záborech komunikací, mj. z  titulu rekonstrukcí 

a  výstavby inženýrských sítí,“ napsal V. Vondrá-

šek (ODS), zmocněný radou MČ, náměstku pri-

mátora Ing. Jiřímu Nouzovi, který nový parkovací 

systém připravuje.

V mládí jsem byl na  prázdninách u  tety na  Slo-

vensku. Teta Ľuba byla úžasná a  pekla fantastic-

ké rohlíčky plněné ořechy nebo mákem. Jednou 

po odpolední svačince, když jsme dopili čaj a do-

jedli ještě teplé rohlíčky, teta řekla: „Maťo, sprac tie 

omrvinky, pôjdeme na prechádzku!“

A  teď to nastalo: Já na  ni vyvalil oči, ona pak 

na mě. Teta netušila, že já netuším, co po mně chce. 

Netušil jsem, co je „sprac“. A co jsou to omrvinky??? 

Ľuba chtěla, abych po sobě uklidil drobky… 
Na „omrvinky“ a tetu Ľubu si od té doby vzpo-

menu pokaždé, když vidím kolem sebe nepořá-

dek. Říkám si: „To je ale velká omrvinka! Tu je po-

třeba hned sprac!“

Jsem rád, že dnes, když procházím ulicemi 

dvojky, vidím, že „omrvinek“ ubylo. Jsem rád, že 

radnice pod vedením ODS nastavila jasná pravi-

dla, kdo je odpovědný za  úklid, kde a  jak často 

ho bude provádět. Nejen já, ale všichni obyvate-

lé Prahy 2 vědí, že pokud je nyní někde v Praze 2 

špína a nepořádek, je „viník“ jasný: může za to jen 

a jen společnost Komwag, která je za úklid v naší 

městské části zodpovědná. Její zaměstnanci 

(a  jsou to z velké většiny obyvatelé dvojky) za ta 

léta, která pro Komwag pracují, svou činnost neu-

stále zkvalitňují – čistí i chodníky a silnice, uklízejí 

černé skládky. 

Je tady reálná hrozba, že nejen drobky, ale 

opravdový ošklivý a  zapáchající odpad nebu-

de řádně a  včas uklizen. Vedení magistrátu totiž 

uvažuje o  tom, že zavede monopol na  svoz od-

padu v hlavním městě Praze. Zastupitelé Prahy 2 

za ODS s tím zásadně nesouhlasí. Nejen proto, že 

jsme pravicovými politiky a jsme proti jakémuko-

liv monopolu, ale zejména proto, že jsme abso-

lutně přesvědčeni o  tom, že poplatky za  odpad 

budou zvýšeny. Lidé přitom budou platit více úpl-

ně zbytečně. Odvoz odpadků rozhodně nebude 

kvalitnější. Troufám si říct, že v první fázi naopak 

zavládne chaos a následně 

bude Praha mnohem 

špinavější.

Zaměstnanci společnosti Komwag dokonale 

znají terén, mají klíče od  všeho, od  čeho je mít 

mají. Jedno stanoviště nádob bývá často společ-

né jak pro obyvatele domu, tak pro fi rmy, které 

mají v domě sídlo či provozovnu. Pokud magistrát 

prosadí svou, budou občanům popelnice vyvá-

žet Pražské služby, ale fi rmám nadále Kom wag. 

Kromě chaosu při získávání klíčů a zjišťování, kde 

všude vlastně popelnice jsou, to bude znamenat 

i to, že místo stávajících 4–6 popelářských vozů se 

jich bude po Praze 2 pohybovat více než 10. Tím 

se ještě více zkomplikuje dopravní situace v loka-

litě. Je více než pravděpodobné, že začnou hádky, 

komu patří ten který odpad a kdo je za co zodpo-

vědný.

A  v  neposlední řadě by ubylo prostředků 

na další projekty a akce. Radnice Prahy 2 totiž ze 

zisku, který má díky vlastnickému podílu ve  fi r-

mě Komwag, hradí náročné projekty na  zlepšení 

životního prostředí v naší městské části. Komwag 

fi nančně i  vlastní činností podporuje například 

Vinobraní, akce pro děti, organizuje osvětové akce 

– Den s Komwagem apod.
      

Martin Rybín

kandidát do zastupitelstva Prahy 2 za ODS

  MODRÁ

- už nebude určena výhradně 
pro rezidenty

- levnější parkovací karta pro 
rezidenty bude platit jen pro 
nejbližší okolí bydliště, pro širší 
okolí bude dražší!

- parkovat max. 2 hodiny 
bude moci každý s aplikací 
v chytrém telefonu

  FIALOVÁ

- parkovat budou moci rezidenti 

- stát zde budou moci i ostatní, 
kteří zaplatí pomocí aplikace 
či automatu

  ORANŽOVÁ

- zaparkovat bude moci každý

- zaplatit budou muset i rezidenti 

  ZELENÁ

- šestihodinové zóny 
se zruší

- parkovat se bude 
smět jen dvě hodiny

Jak se má v Praze podle 
magistrátu parkovat?

ODS P2 zásadně nesouhlasí!
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Volte ODS – č. 9
Jak na to?

 Každý volič disponuje tolika hlasy, kolik zastupitelů volí 
za daný volební obvod. Zastupitelstvo na Praze 2 má 
35 členů, volič tedy disponuje 35 hlasy.

 Pokud své hlasy rozdělí mezi více stran, obírá tak o hlasy 
tu stranu, kterou preferuje nejvíce.

 V případě, že chcete vyjádřit svoji preferenci lídrovi nebo 
některému z kandidátů, nejlépe a nejúčinněji to uděláte 
tak, že označíte celou stranu. Tím neobíráte stranu 
o zbylé hlasy a Váš preferovaný kandidát má největší 
šanci stát se Vaším zastupitelem. V komunálních volbách 
nefunguje systém preferenčních hlasů tak, jak jste 
zvyklí třeba z voleb do Poslanecké sněmovny ČR.
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Popelnice v číslech 
- Pokud budou hlavní město uklízet 

výhradně Pražské služby, musí 

nakoupit cca 40 popelářských vozů 

a ty musí splňovat přísné emisní limity, 

které má metropole stanoveny. 

Navíc se bude muset nakoupit asi 

36.000 popelnic.

- Celková produkce komunálního odpadu 

v ČR je 5,4 milionu tun/rok.

- Na každého občana připadá ročně 

493,7 kilogramů komunálního odpadu.

- Maximální poplatek za odpad činí 

500 korun na občana za rok.

- Průměrné náklady obcí na odpadové 

služby jsou 745 korun na občana. 

Zdroj: Zpráva o životním prostředí 

České republiky 2012, Ministerstvo životního 

prostředí ČR


