NÁŠ KANDIDÁT
ZDRAVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ČISTÉ MĚSTO
• N ahradíme uschlé stromy novými

Zelené stromy, čistý
vzduch a uklízené okolí.
Dejte nám to na starost!

‚‚

Milan Maršálek
Bez zdravého prostředí
není zdravého života.

Krajinný inženýr, specialista na životní prostředí,
přes 20 let vedoucí turistického oddílu a ekocentra při
Českém svazu ochránců přírody v Malešicích. Jako zastupitel v uplynulém období prosazoval šetrný přístup
k životnímu prostředí a spravedlivou dotační podporu
pro organizace působící v Praze 10. Inicioval petiční
akci proti překladišti v Malešicích. Je zakládajícím
členem dobrovolné iniciativy Naše Malešice. Svobodný,
bydlí ve Vršovicích.

Garantujeme
lepší péči
o každý strom!

a budeme o ně pravidelně pečovat.
• Z veřejníme mapu zeleně v majetku Prahy 10.
• O zeleň v okolí mateřských
a základních škol budeme pečovat
nechemickými prostředky.
• B udeme rychle reagovat na
nepořádek kolem popelnic.
• V yvineme tlak na snižování hlukové
zátěže v nejvíce postižených lokalitách.
• B udeme propagovat komunitní
zahradničení, šetrnou spotřebu
vody, prevenci proti suchu
a bezobalové hospodaření.
S čím si radnice neví rady
Velkým problémem Prahy 10 jsou zvyšující se náklady
na údržbu zeleně a městského mobiliáře. Radnice v řadě
případů dostatečně nekomunikuje s veřejností: například
při povolování kácení stromů nebo při výrazných změnách
v území, které si zasluhují poctivé zapojení místních občanů.
Dlouhodobá stagnace panuje i v komunikaci s Magistrátem
hl. m. Prahy, okolními městskými částmi a Technickou
správou komunikací. Mimo obzor starosty zůstalo velké
znečištění ovzduší například ve Vršovicích, jež ohrožuje
zdraví našich občanů. Novou výzvou je také sucho.

Jak to vidíme my
Zdravé životní prostředí je nezbytnou podmínkou skutečně
kvalitního života obyvatel Prahy 10. To je spojeno
s pravidelnou a flexibilní péčí o čistotu ulic a dalších
veřejných prostranství a kvalitní údržbou městské zeleně
(městské parky, lesy a ostatní rekreační plochy). Radnice
bude pravidelně a s předstihem seznamovat veřejnost
s významnými stavebními záměry ovlivňujícími životní
prostředí. Jen tak se podaří, aby ke zlepšování životního
prostředí přispívalo v jednotlivých čtvrtích co nejvíce lidí.

