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Milí sousedé, spoluobčané,

předkládáme vám seznam našich priorit pro Prahu 5 na 

následující čtyři roky. Pečlivě jsme se zaměřili na potřeby 

a zájmy obyvatel napříč všemi lokalitami naší městské 

části. Každý bod zapadá do Strategie rozvoje Prahy 5, do 

jejíž přípravy jste se tisíci podněty zapojili i vy. Čerpali jsme 

jak z dosavadních zkušeností s vedením městské části, tak 

ze stovek osobních rozhovorů, které jsme s vámi vedli na 

veřejných setkáních. Dobře totiž víme, že Pětku můžeme 

smysluplně rozvíjet jedině společně s vámi.

Oslovujeme vás jako fungující tým ODS a TOP 09.  

V uplynulých letech jsme prokázali schopnost 

spolupracovat, kompetentně spravovat městskou část 

i řešit složité a nenadálé situace. Během koronavirové 

zkoušky jsme pomohli seniorům, podpořili podnikatele, 

jako jedni z prvních jsme investovali miliony do techniky 

a udržení výuky pro děti v našich školách, drželi jsme při 

životě kulturní život. Zároveň jsme však dál zkvalitňovali  

a zrychlovali řešení běžné agendy úřadu, zavedli úsporná 

opatření a nastartovali historicky největší investiční 

projekty pro smysluplný rozvoj všech lokalit Pětky.  

 

Poradili jsme si s důsledky ruské agrese a uprchlickou 

vlnou. Školám a sportovním klubům pomáháme ustát 

razantní zdražení energií a jsme připraveni pomoci také 

rodinám a seniorům, na které doléhá energetická krize.

Velmi si ceníme toho, že se na nás obracíte s novými 

podněty a připomínkami, že jste kritičtí, ale i všímaví ke 

společným úspěchům. Nasloucháme, k řešení problémů 

přistupujeme rozvážně, z pozice dobrého hospodáře 

diskutujeme všechny možné důsledky našich rozhodnutí. 

Bráníme se populistickým a aktivistickým proudům, 

které bývají líbivé, často však také iracionální, tendenční 

a pro město neperspektivní. Pro další volební období vám 

nabízíme stabilitu, jistotu v plnění našich priorit a zkušený 

tým lidí. Naším společným cílem je rozvíjet Pětku 

v moderní, zelenou a bezpečnou část metropole.

Mgr. RENÁTA ZAJÍČKOVÁ 

Ing. JAN KAVALÍREK

PROSAZUJEME

Výrazné zvýšení frekvence úklidu na území Prahy 5 
a více nádob na tříděný odpad

Kultivaci veřejné zeleně tak, aby sloužila pro 
každodenní rekreaci našich občanů

Vytváření dalších vegetačních prvků ve veřejném 
prostoru, (např. zeleň ve vnitroblocích, komunitní 
zahrady, zelené střechy, další výsadba stromů 
a záhonů, zahuštění stávající zeleně)

Citlivé rozšíření vybavení parků pro aktivní trávení 
volného času (např. nové prvky pro hraní dětí, 
cvičení pro dospělé, piknikové zóny)

Vybudování nových prvků pro aktivity mládeže 
(parkoury, pumptracky, skateparky) ve vhodných 
prostorách 

Vytvoření dalších centrálních míst pro kulturní 
a společenské akce a pro setkávání místních a trávení 
volného času (nám. 14. října, smíchovská náplavka)

Realizaci klimatických cílů Prahy – jako první městská 
část zavedeme profesionální řízení energetického 
hospodářství

Postupný přechod na energii z obnovitelných zdrojů 
a výstavby nových fotovoltaických elektráren na 
budovách v majetku Prahy 5

Realizaci projektů na hospodaření s dešťovou vodou 
jako například vybudováním retenčních nádrží 

Revitalizaci Chaplinova a Trnkova náměstí 

NEDOPUSTÍME

Aby naše městská část byla neuklizená, špinavá 
a neopečovávaná, přehlížená hlavním městem

Aby Pětka ztrácela ze svého zeleného kouzla 

Novou zástavbu parků a zelených ploch na Praze 5; 
ochráníme přírodní rezervaci Prokopského údolí, 
jedinečnou lokalitu Dívčích hradů i všechny další 
zelené plochy, aby nadále sloužily pro odpočinek  
a volnočasové aktivity všech našich obyvatel

ČISTÝ VEŘEJNÝ PROSTOR,

PÉČE O ZELEŇ A ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ
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„Mezitím, co jiní přiživují umělé 
spory a útočí na sebe, my Pětku 

společně s lidmi rozvíjíme.”



PROSAZUJEME

Urychlení realizace Radlické radiály, kterou považujeme 
za jednu z hlavních pražských dopravních staveb

Přesunutí tranzitní dopravy na vybudovanou část 
Městského okruhu

Realizaci dalších klíčových dopravních staveb 
(např. Dvorecký most a tramvajová trať Radlická, 
Motol–Vypich, Zlíchov–Podolí a Barrandov–Slivenec) 

Bezpečnost chodců, cyklistů a řidičů zlepšením 
rozhledových podmínek na křižovatkách, 
bezbariérovými přechody a zastávkami MHD

Přemostění mezi Mrázovkou a parkem Sacre Coeur 
pro cyklisty a pěší – jedná se o velkorysé řešení 
umožňující jedinečné propojení zelených svahů 
a parků v hustě zastavěné části města

Celoměstský systém parkování, který bude odpovídat 
potřebám místních obyvatel, parkovací kredity pro 
návštěvy rezidentů

Další rozšiřování funkčních a logických parkovacích 
zón v Praze 5 

Navyšování dalších parkovacích kapacit pro rezidenty; 
na Barrandově vytvoříme nová parkovací místa 
formou rozšiřování vybraných ulic

Další bezpečné cyklistické trasy, které dostatečně 
pokryjí celou městskou část a propojí se se sousedními 
městskými částmi; nezapomeneme též na zohlednění 
potřeb pro odstavování jízdních kol

NEDOPUSTÍME

Aby se přehlížely negativní dopady stavby Radlické 
radiály na obyvatele v okolí – stavba nesmí narušit život 
obyvatel v lokalitě

Aby tranzitní doprava komplikovala provoz v Praze 5

Aby byli občané Prahy 5 nesmyslně omezováni 
systémem parkovacího stání při zajišťování běžných 
životních událostí 

Aby byly nové projekty, například Smíchov City, 
realizovány bez adekvátních dopravních řešení 
eliminujících negativní vliv na okolí

DOPRAVA

A PARKOVÁNÍ 
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PROSAZUJEME

Zajištění bezpečnosti v Praze 5 je pro nás prioritou č. 1

Navýšíme počet strážníků, kteří budou dohlížet na 
dodržování pořádku a bezpečnosti

Prosadíme přesunutí nízkoprahových center

Zavedeme systémy řízeného přístupu pro vstup do areálů 
škol a připojíme je na systémy centralizované ochrany

NEDOPUSTÍME

Aby drogově závislí a lidé bez domova obtěžovali 
a ohrožovali naše občany a znečišťovali veřejné prostory

Aby Praha 5 byla jediným centrem péče pro 
drogově závislé

Aby se naše děti v Praze 5 bály – proto zajistíme jejich 
větší bezpečnost v okolí škol a školek, zvýšíme počet 
policejních hlídek před začátkem a po konci výuky

PROSAZUJEME

Další výstavby cenově dostupných bytů v domech 
s pečovatelskou službou (například nový pavilon 
Raudnitzova domu v Hlubočepích, výstavba domu 
Poštovka v Motole)

Výstavbu nových a cenově dostupných družstevních 
bytů na pozemcích v majetku Prahy 5

Takovou modernizaci bytového fondu Prahy 5, abychom 
snížili nájemníkům náklady na bydlení a zároveň zvýšili 
jejich bezpečnost a komfort

Pronájem malometrážních bytů MČ Praha 5 za snížené 
nájemné pro seniory, dále pak pro obyvatele, kteří 
zajišťují pro Prahu 5 nezbytné profese, a také pro 
sociálně znevýhodněné občany

Rozšiřování nabídky a dostupnosti sociálních služeb pro 
všechny cílové skupiny v rámci Komunitního plánování 
sociálních služeb a souvisejících služeb na MČ Praha 5 

NEDOPUSTÍME

Omezování sociální péče a pečovatelských služeb 

Stárnutí bytového fondu Prahy 5, které pak znamená 
větší diskomfort nájemníků, jejich větší náklady na 
bydlení a ve výsledku též větší investice na opravy

SOCIÁLNÍ OBLAST

A BYDLENÍ
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BEZPEČNOST

A POŘÁDEK

„Výrazné zklidnění dopravy 
v obydlených lokalitách 

Prahy 5 zajistíme svedením 
tranzitní dopravy přes 

Radlickou radiálu.”



PROSAZUJEME

V Košířích dokončíme výstavbu nové základní 
školy pro 300 dětí a celkovou modernizaci školky 
Naskové pro 130 dětí; rozšíříme základní školu 
Podbělohorskou o druhý stupeň; vybudujeme 
multifunkční vzdělávací centrum na Klamovce

V motolské základní škole Weberova dokončíme 
rozjetou modernizaci plaveckého bazénu, sportovní 
atletického areálu a přilehlé zahrady, které 
zpřístupníme všem místním; dokončíme modernizaci 
Poštovky, která bude sloužit měnícím se vzdělávacím 
potřebám dětí i dospělých 

Na Smíchově zahájíme výstavbu základní školy 
pro 600 dětí podle vítězného návrhu mezinárodní 
architektonické soutěže; zmodernizujeme a výrazně 
navýšíme kapacity školky u Železničního mostu

Na Barrandově připravíme výstavbu nové mateřské 
a základní školy pro téměř 1000 dětí; prosadíme 
revitalizaci náměstíčka u ZŠ V Remízku a podpoříme 
vznik dalších dětských skupin

Na Žvahově dokončíme rozsáhlou modernizaci 
školského komplexu s tělocvičnou, jídelnou, 
venkovními učebnami a multifunkčním sportovním 
areálem

Rozjedeme přípravy pro výstavbu nové základní školy 
ve Waltrovce pro 300 dětí a dokončíme výstavbu 
multifunkčního sportovního areálu pro veřejnost 

Podpoříme vznik dvou nových středních škol na 
Barrandově a v Jinonicích

Zajištění dostatečné kapacity ZŠ a MŠ v souladu 
s demografickým vývojem v jednotlivých lokalitách

Dobré podmínky pro výuku cizích jazyků a informatiky 
například formou finanční podpory rodilých mluvčích 
či vybavením škol moderními technologiemi

Mobilitu žáků ZŠ, přeshraniční spolupráci škol, 
volnočasové aktivity škol a školní soutěže

Modernizaci výuky na našich školách nejen 
pořizováním moderních technologií, ale i výraznější 
podporou dalšího vzdělávání pedagogických 
i nepedagogických pracovníků

Vytvoření zázemí pro střední management škol 
a poskytnutí obecního bydlení pro kvalifikované 
učitele

NEDOPUSTÍME

Aby byl v Praze 5 nedostatek míst pro děti 
v základních a mateřských školách

Zastarávání školních objektů v majetku městské části

Aby v našich školách chyběli kvalifikovaní učitelé

PROSAZUJEME

Dodržování jasných pravidel strukturálního plánu 
pro novou výstavbu ve vilových čtvrtích s důrazem 
na respektování charakteru jednotlivých lokalit

Nové bydlení budovat především v tzv. brownfieldech 
a v prolukách či nedostavěných částech existujících 
obytných bloků

Diskuzi s občany nad možnostmi citlivé a smysluplné 
úpravy údolí Motolského potoka na rekreační zónu

Vznik drobných obchodů a rozšíření portfolia služeb 
v Praze 5

Nové parky a rozšíření veřejné zeleně v rozvojových 
územích Prahy 5, například ve Smíchov City a na 
Barrandově 
 
Kromě výstavby škol na Cibulkách, ve Smíchov 
City a na Waltrovce či Barrandově též prosazujeme 
výstavbu multifunkčního koncertního sálu v novém 
sídle České spořitelny

Urychlenou výstavbu nové kanalizační stoky 
na Barrandově směrem do Klukovic

Aktivní účast MČ P5 při realizaci Terminálu Smíchov 
jakožto důležitého uzlu všech druhů dopravy v přímé 
souvislosti s výstavbou Smíchov City

Realizaci kvalitního propojení pro pěší a cyklisty mezi 
lokalitami: Chuchelský háj, Prokopské a Dalejské 
údolí, Dívčí hrady, Waltrovka, Vidoule, Cibulky, Skalka, 
Císařka a Ladronka 

Realizaci okružního parku kolem sídliště Barrandov 

NEDOPUSTÍME

Výstavbu bez aktivní spolupráce developerů dle 
našich pravidel pro zajištění občanské vybavenosti 
a infrastruktury; investor musí reagovat na potřeby 
obyvatel (např. Waltrovka, Barrandov, Smíchov City)

Aby se z Prahy 5 vytratily služby a tradiční obchody

Aby návrh Metropolitního plánu, který připravuje hlavní 
město, ohrozil vilové čtvrti Prahy 5, veřejnou zeleň, 
plochy pro veřejnou a občanskou vybavenost

Zástavbu Dívčích hradů; považujeme za důležité ohlídat 
krajinářskou koncepci této lokality 

ŠKOLSTVÍÚZEMNÍ ROZVOJ

01

02

03

04

01
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01

02

03
„Pokud chce developer 

stavět, musí výrazně 
investovat do 

vybavenosti v okolí.”



PROSAZUJEME

Elektronizaci činností úřadu, digitalizaci dokumentů  
a elektronizaci služeb směrem k veřejnosti

Rozvoj služeb úřadu s bezpečnou identifikací bankovní 
identity

Schválení Strategie SMART rozvoje MŠ Praha 5, 
které bude předcházet debata s odbornou i laickou 
veřejností, městskými částmi i hl. m. Prahou

Inovaci a zjednodušení možnosti rezervovat si termín 
pro jednání na úřadu formou online přes webový 
formulář

Otevřenou komunikaci a spolupráci s občany – 
zajistíme vznik moderní komunikační platformy

Zapojení občanů do spolutvorby veřejného prostoru

Zajištění maximální bezpečnosti spravovaných dat

Vznik online kontaktního místa, na které se mohou 
podnikatelé a živnostníci obrátit se všemi svými dotazy

Dálkové zasílání dokumentů, platby online a snadné 
vyplňování chytrých interaktivních formulářů, což 
ocení především podnikatelé 

NEDOPUSTÍME

Aby nešlo řešit běžné události občana jednoduše online

Aby občan, podnikatel a živnostník nevěděl 
o dopravních uzavírkách, haváriích či omezeních, 
aby neměl klíčové informace ohledně dění na Pětce

PROSAZUJEME

Odbornou péči o památky a městské památkové zóny na 
území Prahy 5 (budeme bojovat za rozšíření památkové 
zóny Smíchov)

Oživení veřejného prostoru podporou kulturních  
a sportovních akcí – například jednorázové sportovní 
akce, letní kina, výstavy ve veřejném prostoru, tematické 
trhy, koncerty, soutěže (např. Talent roku, Malířská paleta, 
Open Air koncerty, Jazz on Five, Andělská matiné)

Spravedlivé, transparentní a včasné rozdělování dotací 
pro podporu kulturních a sportovních aktivit v Praze 5  
a elektronizace celého dotačního procesu

Vybudování nového moderního a udržitelného  
zimního stadionu na území naší městské části

Výstavbu multifunkčního hřiště na Hořejším nábřeží 
pro letní i zimní využití pro ledovou plochu

Výstavbu multifunkční haly TJ Radlice 

Přestavbu haly na Barrandově na podporu florbalu 

Rekonstrukci sportovního areálu RC Tatra Smíchov 
pro potřeby dalšího rozvoje ragbyového klubu 
RC Tatra Smíchov 

Podporu škol ve zkvalitnění výuky tělesné výchovy  
a v nabídce volnočasových kroužků, zprostředkujeme 
spolupráci mezi sportovními kluby a školami

Čistá, moderně vybavená a bezpečná sportoviště 
pod správou MČ Praha 5

Podporu sportování a další formy aktivního trávení 
volného času seniorů (např. plavání pro seniory); totéž 
platí pro naše děti v rámci elektronických voucherů 
z Aktivního města

Vybudování nové obřadní síně v parku Sacre Coeur  
a památníků spisovateli Peroutkovi či malířce Toyen

Rekonstrukci a oživení letohrádku Portheimka pro 
kulturně-společenské a reprezentativní účely 

NEDOPUSTÍME

Aby památky na našem území chátraly

Aby se sportovní kluby a spolky v Praze 5 dále 
nerozvíjely – jejich role při zajišťování aktivního trávení 
volného času dětí, mládeže i dospělých je stěžejní

Aby naše děti strádaly nedostatkem pohybu 
ve školách i v rámci volného času

Zánik hokeje a krasobruslení na Pětce

MODERNÍ, DIGITÁLNÍ

A OTEVŘENÁ RADNICEKULTURA A SPORT
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„Digitalizací,
snížením byrokracie 

a počtu úředníků 
městská část ušetřila 
desítky milionů korun 

ročně.”



PROSAZUJEME

Audit míry hospodárného využívání bytových 
i nebytových prostor městské části Prahy 5 

Další rekonstrukci nebytových prostor v centru 
Smíchova, aby je následně bylo možné pronajímat 
pro potřebné obchody či provozovny služeb

Zkvalitnění prostor pro lékařskou ambulantní péči, 
například v poliklinikách Barrandov a Kartouzská

Zachování pobočky Úřadu práce na Praze 5 
prostřednictvím dlouhodobého pronájmu v objektu 
Ženských domovů na Smíchově

NEDOPUSTÍME

Nehospodárné nakládání s majetkem městské části – 
naším cílem je nikde neplýtvat penězi

PROSAZUJEME

Štíhlý, moderní a efektivní úřad

Investování ušetřených peněz do rozvoje Prahy 5 – 
navýšíme výdaje na bezpečnost v klíčových lokalitách, 
posílíme úklid veřejného prostranství a parků, zvýšíme 
výdaje na školství a vzdělávání našich dětí, zaměříme 
se na investice do veřejné infrastruktury a zlepšení 
dopravní situace

Navýšení zdrojů MČ Prahy 5 prostřednictvím českých 
dotačních titulů a evropských fondů a z pražského 
magistrátu (předmětem všech smluv na zpracování 
předprojektové a projektové přípravy bude požadavek 
na maximální využití aktuálních dotačních možností)

Zefektivnění nakládání s majetkem městské části, 
abychom dosáhli vyšších výnosů z jeho správy

I nadále úzkou spolupráci s občany a jejich zapojení 
do diskuzí o investičních příležitostech v naší městské 
části – v tomto ohledu se nám již velmi osvědčil nástroj 
participativního rozpočtu

Veřejnou kontrolu hospodaření prostřednictvím 
„klikacího“ rozpočtu

Vytvoření plánu na konzervativní zhodnocení finančních 
prostředků, které jsou uloženy v peněžních fondech 
MČ Praha 5 

Postupné snižování deficitů městské části s cílem 
dosáhnout vyrovnaného rozpočtu nejpozději v roce 
2030

NEDOPUSTÍME

Zbytečné utrácení za byrokratický aparát  
a nehospodárný provoz úřadu

Zvýšení daně z nemovitosti ani místní poplatky; 
uskromnit se musí úřad, ne obyvatelé Prahy 5

Aby se naši občané nemohli svými podněty podílet 
na rozvoji městské části 

Aby bylo občanům znemožněno kontrolovat 
hospodaření Prahy 5

FINANCE

A INVESTICE SPRÁVA MAJETKU 
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„Rozvíjíme Pětku
bez zadlužování 

a s rekordními
výsledky.“

JAK VOLIT

SPOLEČNĚ PRO PRAHU 5 (ODS, TOP 09)

vylosované číslo: 7

1. Mgr. Renáta Zajíčková, 55 let, starostka MČ Praha 5, pedagog, 

Praha 5, ODS, navržena ODS

2. Ing. Jan Kavalírek, 30 let, radní pro finance MČ Praha 5, 

ekonom, Praha 5, TOP 09 navržen TOP 09 

3. Bc. Lukáš Herold, 52 let, místostarosta MČ Praha 5, předseda 

Obvodní hospodářské komory, Praha 5, ODS, navržen ODS

4. Bc. Martin Damašek M.A., 41 let, místostarosta MČ Praha 5, 

učitel, Praha 5, TOP 09, navržen TOP 09 

5. Mgr. Zdeněk Doležal, 48 let, radní MČ Praha 5, Praha 5, , ODS, 

navržen ODS

6. Ing. Savina Finardi, Ph.D., 38 let, vysokoškolská pedagožka, 

ekonomka, Praha 5, TOP 09, navržena TOP 09 

7. Ing. Jan Panenka, 56 let, předseda dopravního výboru MČ 

Praha 5, Praha 5, ODS, navržen ODS

8. Ing. David Nechvátal, 56 let, podnikatel, Praha 5, ODS, navržen 

ODS

9. RNDr. Radomír Palovský CSc. 63 let, VŠ pedagog, Praha 5, 

TOP 09, navržen TOP 09

10.10 Poláková Kateřina 47 ODS ODS projektová 

manažerka Praha 5

11.11 Čahoj Viktor 35 TOP 09 TOP 09 podnikatel 

Praha 5

12.12 Blažek Jakub JUDr. 37 ODS ODS advokát 

Praha 5

13.13 Hamouz Jiří Mgr. 29 TOP 09 TOP 09 realitní 

konzultant Praha 5

14.14 Bednář Michal MUDr. 59 ODS ODS lékař, privátní 

chirurg Praha 5

15.15 Čechová Anna Ing. 27 TOP 09 TOP 09 

manažerka kvality Praha 5

16.16 Brenčič Vladan 45 ODS ODS marketingový 

specialista Praha 5

17.17 Chromý Jakub Bc. 37 ODS ODS praktická sestra 

Praha 5

18.18 Slavík Jan 40 TOP 09 TOP 09 Business 

desinger Praha 5

19.19 Klempíř Milan Ing. 30 ODS ODS analytik Praha 5

20.20 Kalbáč David 37 TOP 09 TOP 09 IT 

specialista - kontrola kvality, test analytik Praha 5

DĚKUJEME!

V TĚCHTO VOLBÁCH

MÁTE 41 HLASŮ.

JEDNÍM KŘÍŽKEM U NÁZVU 

KOALICE NÁS PODPOŘÍTE 

VŠEMI SVÝMI HLASY.
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radní Prahy 5 pro finance, 
ekonom

místostarosta Prahy 5, 
učitel

vysokoškolská pedagožka, 
ekonomka

NAŠI KANDIDÁTI

ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: ODS, TOP 09

SPOLECNEPROPRAHU5.CZ
CELÁ KANDIDÁTKA

Máme za sebou mnoho práce, díky které je život na 

Pětce lepší. Developery tlačíme k enormním investicím 

do potřebné infrastruktury. Na parky, sportoviště 

nebo dětská hřiště jsme získali již přes půl miliardy 

korun. Striktně bráníme zeleň. Rekordně investujeme 

do výstavby nových škol a  školek. Vytlačujeme drogy 

z ulic. Podnikli jsme razantní kroky, aby Pětka po letech 

nenesla zátěž uživatelů drog za celou Prahu. Zanedbaná 

místa oživujeme, vytváříme příležitosti pro setkávání 

lidí. Do ulic a parků vnášíme umění a originalitu. Pokud 

chcete, aby se Pětka i nadále rozvíjela tím správným 

směrem, přijďte nás podpořit ve volbách.


