NEVOLTE POLITIKY, VOLTE SOUSEDY !
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Ovčané nevolme již zvlčilé a prolhané politiky!
Politické hnutí Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 SNOP 13 má zájem na prosperující a vzkvétající Praze 13 a též na plně
funkční radnici. Je to naše obec a je to i naše radnice. Ve volbách do zastupitelstva Prahy 13 jsou na naší kandidátce členové
našich občanských sdružení, které dobře znáte z našich akcí proti developerské výstavbě na Praze 13 vedené Spolkem
občanských sdružení Jihozápadního města, z. s., známé pod názvem SPOLEK 13. Mnoho lidí nás zná z akcí, jakými byly
každoroční demonstrace u stanice metra Lužiny, Petice na Velké Ohradě (hlavní body byly zřízení pošty, bankomatu a řešení
parkování), dále to byla Petice za ochranu zeleně v Prokopském údolí.

Demonstrace metro Lužiny

Petice za zeleň na Velké Ohradě

Schůzka s občany ZŠ Brdičkova ohledně OC Lužiny

Konference o Praze 13, kterou pořádalo naše sdružení

Bráníme výstavbě Západního města, Alfa mrakodrapů na metru Luka, výškových budov u OC Lužiny, Medox I a II na
Vidoulích, svádíme bitvy o více parkovacích míst u nových staveb, o více zeleně, o dětská hřiště a plochy pro mládež.
Kontrolujeme stavby, aby developer stavbu nezvětšil oproti stavebnímu povolení. Několik staveb se na základě našich
připomínek nerealizovalo. Stavební odbor na radnici je ovládán ODS a ČSSD a podpory radního Panochy. Za posledních 8 let,
kdy se účastní zástupci našich občanských sdružení všech developerských projektů, se kromě zastupitelů SNOP 13, tedy
RNDr. Eriky Prausové a Bc. Libora Jirků účastnili pouze 3 zastupitelé jiných politických stran, ve dvou územních řízeních.
Starosta Vodrážka se neúčastnil řízení ani jednou.
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Alfa domy Mukařovská

Výškové domy OC Lužiny

Můžeme prohlásit, že jsme jediní a zásadní oponenti developerské výstavby na Praze 13. Bez nás by byla Praha 13
zabetonovaná a volební kampaň ODS a ČSSD by byla mnohem intenzivnější. Není tajemstvím, že developeři vystaví
mrakodrap, shrábnou zisk a zmizí. Pokud jim nikdo nebrání, stavbu zvětší nad jakoukoli únosnou míru. A politické strany
obdrží tučný úplatek. Takto byla postavena dvojčata na Velké Ohradě, Západní město, Medox, Mnohé předimenzované
stavby jsou schváleny radou tedy ČSSD a ODS a připraveny k výstavbě. Lze připomenout stavbu v ul. Chalabalova, Alfa
domy na metru Luka, výšková budova u OC Lužiny, mrakodrap na parkovišti vedle oční kliniky u kostela.

A koho tedy volit na Praze 13 ?

Sliby chyby…

Víte, co dělá váš zastupitel skutečně pro vás a v čí zájmy hlasuje?

ODS ?
U „vlády“ na radnici Prahy 13 je ODS od roku 1990. Za 24 let se rozkradly stamiliony, Praha 13 v podstatě ustrnula. Míra
postupného rozkladu na Praze 13 dosáhla své meze, ze které bude těžký návrat. Rozvoj Prahy 13 postupně ustává. Starosta
se bez lékařů již neobejde, musí se s nimi fotit i na billboardech. Mimochodem bilboardová smršť pana starosty připomíná
pořekadlo „Jména hloupých na všech sloupích“! Je nutno říci, že většina úředníků na radnici jsou výkonní, pracovití a
nepodléhají zhoubnému vlivu ODS a ČSSD, s výjimkou odboru stavebního a vedoucího odboru životního prostředí. O
kvalitách ODS na Praze 13 svědčí trestní stíhání odvolaného prezidenta Hospodářské komory Kužela, bývalého předsedy
CzechInvestu Křížka a případ trestuhodně svěřených 200 mil Kč naším starostou finanční skupině Key Investments. Jako
zázrakem se sice peníze vrátily, ale pochybnosti o legitimitě této „investice“ přetrvávají a jsou předmětem vyšetřování.
Jak dopadnou ostatní členové vedení ODS, se uvidí až po volbách.
Drtivé kritiky se našemu panu starostovi
dostalo i od renomovaného ekonoma
Pavla Kohouta, který řekl, že pouze
„ekonomický negramot“ mohl uzavřít
smlouvu s tak pochybnou firmou.
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Ekonom Pavel Kohout se to nezdráhal
označit za ekonomickou negramotnost.
„Byla to chyba, které se dalo předejít. Z
toho se nevykroutí,“ řekl. Podle něj se měli
na radnici podívat na portfolio Key
Investments a uvědomit si, že není v
pořádku, a že i smlouvy jsou sepsané dost

ODS s novým ptákem…

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!

ČSSD ?
Na Praze 13 je poskokem ODS, bez vlastního názoru, ležící pod stolem a čekající na odhozenou kost. Zástupce starosty Aleš
Mareček za 4 leté volební období neudělal téměř nic, pouze bloumá po chodbách úřadu a za jeho šedesátitisícový měsíční
plat (2.800.000,- Kč za 4 roky) dne 22. 12. 2010 schválil Dodatek ke Smlouvě s Key Investments, a.s., a dále podepsal
předávací protokol ke svému služebnímu vozu. Podoba zástupu kandidátů ČSSD s bývalým betonovým sousoším Stalina na
Letné je asi čistě náhodná. Nicméně např. posledního vojáka v řadě sousoší Stalina „nahrazuje“ poslední v řadě kandidátů
ČSSD pan Vacek, který je ředitelem významné developerské společnosti, která „zabetonovala“ i část Prahy 13. Lze
předpokládat, že svou politiku kývání a čekání na kost ze stolu ODS představitelé místní ČSSD nezmění.

Podoba čistě náhodná?

Pro Prahu ?
Politicko developerský projekt bratrů Passerových nasál příznivce ČSSD a ODS a tvoří společný „B“ tým obou stran, aniž to
tak developer Passer plánoval. Kandidáti se nijak neangažovali v činnosti pro veřejnost, s výjimkou paní Hany Zemanové,
které se na večírcích „veřejně angažuje“ jako manželka místostarosty Zemana z ODS. Lze předpokládat, že zastupitelé Pro
Prahu budou přímo podléhat ODS a ČSSD.

Třináctka ?
Strana založena starostou Davidem Vodrážkou. Do čela kandidátky byl nastrčen učitel sexuální výchovy PaeDr. Pavel
Petroušek. Ostatní kandidáti jsou učitelé (tedy zaměstnanci placení radnicí) a přímo zaměstnanci radnice. Třináctka je „B“
tým ODS. Třináctka bude poskakovat, jak ODS píská.

Občanská koalice Prahy 13 a politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ?
Kandidáti jsou přímí podporovatelé politiky ČSSD a ODS. Další „B“ tým vedení současné radnice. V čele tohoto „B“ týmu je
zaměstnanec radnice pan Mašek a jeho přisluhovač pan Panocha. Veřejně se neangažují. Mají uvolněné krční kývače hlavy.
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Domov ?
Typický projekt, kdy tvůrci zkouší, koho jsou voliči schopni ještě zvolit. Směsice lidí s ambicemi, kteří se nikdy neviděli, pojí
pouze sousedství na kandidátce, kam se přihlásili emailem.

TOP 09 ?

I toho se můžeme ve skutečnosti dočkat!

Náš volební program – SNOP 13
Hlavními cíli Sdružení Nezávislých Občanů Prahy, SNOP 13 je omezení
výstavby, snížení kriminality a korupce, vyřešení dopravy a postavit Domov

pro seniory.
Územní plán
Vypracovat regulační plány na každou zastavitelnou plochu Prahy 13. Bez regulačních plánů nedovolit, kromě individuální
zástavby, žádnou stavbu. Zřídit výbor územního rozvoje za účasti veřejnosti a občanských sdružení a spolků. Aktivně
informovat veřejnost o připravovaných stavbách. Pouze tak lze efektivně zabránit nekontrolovatelné a nekoncepční výstavbě
na území Prahy 13, jakékoliv proklamace typu „Nedovolím mrakodrapy“, jsou pouze mlácením prázdné slámy, dodává Bc.
Libor Jirků, zastupitel městské části za SNOP 13, který se věnuje problematice územnímu plánování a investicím.
Jistě si mnozí z nás vzpomenou na v roce 2010 předvolební slib, související s výstavbou na Praze 13: „Chceme práva veta
městských částí na stavební projekty“. Otázkou pro čtenáře je, kdo byl autorem tohoto slibu? Odpověď najdete na
poslední stránce, pokud to nevíte.

Doprava
Zřídit veřejně přístupný výbor dopravy Zastupitelstva P13, na kterém se budou veřejně projednávat veškeré náměty na
dopravu. Členy výboru budou též zástupci občanských sdružení, spolků a přizvaní odborníci. Je zapotřebí se zabývat i
zvýšenými kapacitními nároky na metro, vyvolaných nárůstem obyvatel Západního města a dojíždějících Středočechů za
prací do Prahy. Mělo by se revidovat rozhodnutí stavebního úřadu a vedení naší radnice ohledně zrušení povinnosti
stavebníka Západního města společnosti FINEP vybudovat parkoviště P+R v počtu kapacity pro cca 400 aut. Důsledky
tohoto nezodpovědného a neférového rozhodnutí trpí obyvatelé ulic v blízkosti stanice metra Stodůlky, konstatuje Ing. Jan
Majer člen Občanského sdružení Bellušova.
Mezi dalšími předvolebními sliby v roce 2010 bylo i: „Více parkovacích míst, každá rodina bude mít parkovací místo“.
Otázkou pro čtenáře je, kdo byl autorem tohoto slibu? Odpověď najdete na poslední stránce, pokud to nevíte.
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Výstavba Západního města, neřešená infrastruktura a občanská vybavenost jako jsou školky, školy.

Kultura, sport, zdravotnictví a sociální služby
RNDr. Erika Prausová se zabývá sociální politikou a je již jedno volební období zastupitelkou naší městské části za SNOP 13
a říká: „Mojí prioritou, pokud budu zvolena, je vybudování Domova pro seniory. Naše doposud mladá městská část pomalu
stárne a bude zapotřebí se postarat i o naše starší spoluobčany. Podpoříme finančně a organizačně činnosti neziskových
organizací a sdružení v rámci místní komunity (KC, Bethel, hudební skupiny atd.). Propojíme ústavní a domácí péči.
Rozšíříme stávající pečovatelské služby. Trápí mě i značná neobjektivnost časopisu STOP, který se stal hlásnou troubou
starosty Davida Vodrážky za ODS a místostarosty za ČSSD Aleše Marečka“.

Korupce, státní správa
Veškeré informace o zadávání veřejných zakázek budou zpřístupněny na internetu. Složení členů výběrových komisí bude
provedeno losem pod dohledem veřejnosti a členové komisí budou zájemci z řad občanů Prahy 13. Pavla Dlouhého jako
člena Občanského sdružení Stodůlky – Háje především trápí korupce a nehospodárné nakládání finančních prostředků
svěřených radnici. „Trnem v oku my jsou především předražené stavební projekty, jako jsou zateplení škol, revitalizace
vnitrobloků, přestavba kulturního domu Mlejn, u něhož původní náklady narostly o více jak 60 milionů korun. Naše městská
část drží primát i v nákladech na vybudování jednoho parkovacího místa za cenu 600 tisíc korun při stavbě parkovací rampy
na Velké Ohradě. Pokud bude i nadále takto hospodařit naše radnice lze vážně pochybovat o její dobré kondici“, dodává
Pavel Dlouhý.

Kulturní dům Mlejn

U koho asi skončily peníze z předražených zakázek?

Školství
Provádět výběrová řízení na funkce ředitelů škol transparentně a pod veřejnou kontrolou. Otevřít další střední a vysoké
školy na Praze 13.
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Životní prostředí
Zřídit veřejně přístupnou komisi zastupitelstva pro životní prostředí. Členy komise budou občanská sdružení a spolky i
jednotliví občané. Komise bude mít přesah do územního plánování a stavebních řízení.

Bezpečnost a parkování
Rušit herny, na Praze 13. Provádět prevenci užívání drog a omamných látek, nadužívání alkoholu a s touto problematikou
spojenou kriminalitou (vandalismus, krádeže, loupeže a přepadení). Problematikou bezpečnosti, dopravy v klidu, a to
především nedostatkem parkovacích míst se zabývá Aristidis Skondrojanis, který je členem Občanského sdružení Velká
Ohrada vize 2010. Jeho aktivity se soustředí i na Velkou Ohradu, kde žije a usiluje pro ni získat lepší pověsti, než kterou má
nyní díky vyšší koncentraci méně přizpůsobivých občanů, nočních Nonstop heren a barů v obchodním centru. Zoufalý
nedostatek parkovacích míst, dennodenně znečištěné náměstí od povalujících se odpadků a lahví od alkoholických nápojů,
se stává mnohým obyvatelům Velké Ohrady každodenním traumatem.
„Je zapotřebí již v rámci územního plánování vytipovat vhodné plochy pro výstavbu, ať už parkovacích míst, parkovišť anebo
parkovacích domů a na těchto vybraných plochách neumožnit jinou výstavbu. Dále uložit developerům povinnost
vybudovat vyšší počet parkovacích míst v rámci nové developerské výstavby. V současnosti předepsané jedno parkovací
místo na velký byt je naprosto nedostačující vzhledem k zvýšenému počtu automobilů v rámci jedné rodiny. V tomto
případě je nutné iniciovat novou normu vyhlášky o počtu parkovacích míst při nové výstavbě“, požaduje Ing. Aristidis
Skondrojanis.

Smutná realita na Velké Ohradě…

Občané Prahy 13, využijte svého práva a svým
hlasem tak přispějte ke změnám na Praze 13.
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VYKOPEJTE
POLITIKY!!!
NEVOLTE POLITIKY,
VOLTE
SVÉ
SOUSEDY!
Volte Sdružení
Nezávislých Občanů
Prahy, SNOP 13
číslo 5 na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva
městské části Prahy 13
WWW.SNOP13.CZ
WWW.SPOLEK13.CZ
https://www.facebook.com/snop.praha

Správné odpovědi jsou: Slibotechna starosta David Vodrážka
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