NÁŠ KANDIDÁT
BEZPEČNOST A DOPRAVA
• K onec heren a hazardu na celé Praze 10!
• Zaměříme se na ochranu seniorů před „šmejdy“.
• P odpoříme projekt bezpečných cest do škol.
• V parkování budeme prosazovat opatření šitá
Bezpečná, průjezdná
na míru jednotlivým lokalitám. Omezit je třeba
a průchozí Praha 10.
především celodenní parkování nerezidentů.
• V ytvoříme nová parkovací místa
Dejte nám to na starost!

•

‚‚

Karel Duchek
Pro pocit bezpečí
je nenahraditelný
strážník na ulici.

Muž, jehož životních a politických zkušeností si váží celé
zastupitelstvo. Strašnický rodák pracuje v bezpečnostní
komisi. Dlouhodobě prosazuje společné kontroly komise
a bezpečnostních složek k dodržování zákona o přestupcích,
kontrolu rizikových lokalit, širokou prevenci kriminality,
doplnění stavu Městské policie a nulovou toleranci hazardu.
Upozornil a prosadil odstranění závad na elektroinstalaci
na Horském hotelu v Krkonoších, kam jezdí děti z Prahy
10 na školy v přírodě. Má tři děti a pět vnoučat.

díky drobným místním úpravám.
• N apomůžeme rychlejšímu
odstraňování vraků z ulic.
• N a stanicích metra a vlaků umístíme
odjezdové tabule návazné MHD.
Z
 ajistíme bezpečnější přechody v místech,
kde jste nás na to upozornili.

Hernám
a hazardu na
Praze 10 říkáme
jasné NE!

S čím si radnice neví rady
Občané od radnice očekávají, že bude mít vliv na potírání
majetkové trestné činnosti (vykrádání automobilů, vloupání
do bytů a domů), výroby a distribuce drog, diváckého násilí
(porušování veřejného pořádku při sportovních utkáních)
a gamblerství. Důležitou úlohu sehrává policie i v otázce
bezdomovectví. V oblasti dopravy je problémem přetížení
dopravních koridorů a nedostatek parkovacích míst.

Jak to vidíme my
Aby se člověk cítil ve městě dobře a jistě, musí se cítít
bezpečně. Začít se musí od píky. Prosadíme nulovou
toleranci hazardu. Zapojíme občany do preventivních
aktivit a budeme motivovat strážníky, aby zůstávali na
Praze 10. Je třeba neustále kontrolovat, jak je dodržován
zákon o přestupcích: znečišťování veřejných prostranství,
výtržnictví spjaté s užíváním alkoholu či drog.
Nedostatek parkovacích míst budeme řešit ve spolupráci
s magistrátem a sousedními MČ a budeme tlačit na
celopražské řešení. Budeme prosazovat lepší návaznost
MHD. Chceme dobudovat pěší stezky a mít vliv na opravy
komunikací. Mnohdy je klíčové o nich občany včas informovat.

