NÁŠ KANDIDÁT
CHYTŘE SE ROZVÍJEJÍCÍ MĚSTO A ÚZEMNÍ ROZVOJ
• B udeme vás včas informovat o tom, jaké

Kvalitnější
veřejný prostor.
Dejte nám to na starost!

‚‚

S čím si radnice neví rady

Renata Chmelová
Praha 10, zdravé město,
kde se dobře žije

Senátorka a zastupitelka Prahy 10 – žena, která víc
než 10 let zasahuje do veřejného dění. Aktuálně se
zabývá kritickou situací na Úřadech práce a odstraňováním vraků z ulic. V r. 2009 spustila petici proti
zástavbě Trojmezí, kterou letos úspěšně dotáhla do
podoby zachování přírodního parku. V letech 2013–
2014 se podílela na referendu „Stop miliardové radnici Prahy 10“. Věnuje se zapojování veřejnosti do
rozhodování a územnímu plánování. Žije v Záběhlicích, má dvě děti.

změny se chystají ve vašem okolí.
• Trojmezí zůstane přírodním parkem.
• Kontejnerové překladiště
do Malešic nepatří.
• P roměníme zanedbané a zapomenuté
kouty, jako je Vršovická tržnice,
okolí KD Barikádníků, lesík na Skalce
nebo malešické sídliště Astra.
• S mysluplný rozvoj obchodních
center Cíl, Květ a na Skalce.
• C hceme Slatiny zalidnit, ne přelidnit.
Současné plány jsou předimenzované.
Využití tohoto území k bydlení, práci
i trávení volného času musí být smysluplné.

Zkultivujeme
okolí OC Cíl.

Řada rozhodnutí se v Praze 10 dělá nahodile a krátkozrace. Bez potřebných
dat, bez kontextu. V minulosti se třeba rozprodaly některé školní budovy
– a teď je zoufale potřebujeme. Neexistuje vize Prahy 10 s návaznými
strategiemi, jak by se měla městská část dlouhodobě a systematicky rozvíjet.
Zcela výjimečně existují koncepce, o které je třeba se opírat při dílčím
rozhodování. Komise územního rozvoje není přístupná veřejnosti. Nepracuje
v ní žádný skutečný odborník. Praha 10 nezveřejňuje velké stavební záměry,
jež se plánují. Když je radnice předem neprojedná s veřejností, vznikají
třenice a spory. Včas uplatněné podněty občanů, kteří žijí v daném místě,
mohou plány města citlivě upravit. Tohle naše radnice bohužel neumí.

Jak to vidíme my?
Na několik generací dopředu! Jen to je moudré a odpovědné. Chytré
radnice promýšlejí vizi svého města s občany – ne za jejich zády! Proto
budeme zveřejňovat velké stavební projekty už ve fázi záměru.
Podstatné změny v našem okolí mají znát a ovlivňovat politici, odborníci
a také obyvatelé. Právě oni totiž dobře vědí, v jakém městě chtějí žít.
Základem naší vize je kvalitní územní plán. Kvalitní život ve městě určují
také veřejná prostranství. Na jejich podobu má městská část velký vliv
– a občané mají k jejich podobě mnoho co říci. Pozveme vás k tomu!

