
VOLEBNÍ PROGRAM SDRUŽENÍ PRO VINOŘ 
pro volební období 2014 - 2018
s podporou hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Sdružení  pro  Vinoř  vstupuje  do  komunálních  voleb  v  městské  části  Praze-Vinoři
v roce  2014  se  čtyřletou  zkušeností  s  prací  v  zastupitelstvu  a  se  znalostí  chodu
místního úřadu. Se třemi zvolenými kandidáty jsme se v letech 2010 -  2014 stali
druhým nejpočetněji zastoupeným uskupením, na práci zastupitelstva se v několika
výborech podíleli i  naši další členové. Přestože jsme v zastupitelstvu s většinovým
zastoupením ODS neměli možnost prosazovat plně vlastní program, pomáhali jsme
připravovat  důležité  projekty,  zúčastnili  se  rozhodování  ve  výběrových  řízeních
a předložili ke schválení řadu důležitých podnětů a návrhů.

Na základě uvedených zkušeností  jsme pro volební období  2014 -  2018 připravili
následující program. Nejedná se o všeobecný souhrn tradičních předvolebních slibů,
ale o zcela konkrétní přehled kroků, o jejichž potřebnosti jsme přesvědčeni. Jsme si
vědomi skutečnosti, že jejich uskutečnění si mnohdy vyžádá delší časové období než
jen následující čtyři roky. Neslibujeme proto snadná a rychlá řešení, ale dlouhodobou
cílevědomou práci směřující k jasnému cíli.

O co nám jde?

A) Zabraňme účinnými kroky chaotickému rozvoji Vinoře.  

Že výstavba ve Vinoři byla v minulosti živelná, leckdy i chaotická a nekoncepční,
je obecně  známým  faktem.  Přicházíme  proto  s  několika  klíčovými  body,  jejichž
naplnění by mělo v budoucnosti učinit z organizátorů další výstavby spíše partnery
než potencionální nepřátele vinořských občanů. 

1) Komunikace s developery 
Základní  priority  developerů  (tedy  subjektů  disponujících  pozemkem  určeným
k zástavbě)  a  příslušné  městské  části  lze  stručně  charakterizovat  následovně:
developer si koupí pozemek, hodlá ho zastavět a hotové nemovitosti pokud možno
výhodně  prodat.  Městská  část  by  se  měla  snažit  prosadit,  aby  developer
respektoval  dispozice lokality ve vztahu k jejímu okolí a přizpůsobil jim velikost
a tvar  staveb,  počet  podlaží  apod.  a  vybudoval  rovněž  infrastrukturu,  nejlépe
dětské hřiště, školku, zastávky MHD atd. Záměry obou stran se obvykle potkávají
jen zřídka. Čím dříve tedy začne dialog městské části  s developerem, tím lépe.
Pokud už má developer projekt hotový a žádá o územní rozhodnutí či stavební
povolení, stojí ho následující případné změny nemalé finanční prostředky, takže se
jim přirozeně brání – příkladem může být sporný projekt „Zámecký dvůr“ v centru
Vinoře. 
Řešením  je  sledovat  změny  vlastnických  vztahů  k  nemovitostem,  proaktivně
ze strany městské části developera kontaktovat a neprodleně s ním jednat. Městská
část  má  vždy  co  nabídnout:  zřízení  věcných  břemen  a  služebností,  souhlasná
stanoviska  ve  správních  řízeních  nebo  pomoc  s  propagací,  pokud  je  projekt
v souladu se zájmy obce. To vše představuje prostředky, které je třeba při hledání
kompromisních řešení vždy aktivně využívat. 
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2) Dlouhodobý plán rozvoje 
Za posledních dvacet  let  se v Praze-Vinoři  zdvojnásobil  počet  obyvatel  a  nová
zástavba se rozrostla do všech stran naší městské části. Proto je zapotřebí vytvořit
základní  vizi  rozvoje  na  dalších  několik  desetiletí  –  vizi,  která  vznikne
ve spolupráci s občany a která vyústí např. v realizaci Strategického rozvojového
plánu MČ Praha-Vinoř nebo Komunitního plánu MČ Praha-Vinoř. Uvedený plán
by měl reagovat i na otázky, na něž v tuto chvíli nelze jednoznačně odpovědět: jaká
místa  pokládat  za  přirozené  centrum  Vinoře,  jak  naložit  s  okolím  vinořského
zámku a co dále se zámkem samotným, jak dále rozšiřovat školu a školku, zda
vybudovat dům pro seniory apod. A nemusí se jednat jen o uvedená urbanistická
a sociální témata,  ale i  o zdánlivé drobnosti:  jak nezapomínat v dalších plánech
na dětská hřiště, cyklostezky a místa pro kontejnery tříděného odpadu, nebo jak
zabezpečit, aby silnice na sebe navazovaly a nekončily slepě v polích jako dosud.
Významným tématem dlouhodobého plánu rozvoje bude zcela jistě i golfové hřiště
mezi Vinoří a Kbely, které může buď Vinoř od města oddělit, nebo ji s ním naopak
spojit  a  přiblížit  k  centru.  Zmíněný plán  může následně sloužit  i  jako důležitý
podklad pro požadavky na budoucí změny plánu územního. 

3) Sledování projektů připravovaných v okolních MČ a obcích 
Je nutné sledovat problémové projekty v blízkém i vzdálenějším okolí, které by
mohly mít negativní dopad i pro MČ Praha-Vinoř: připomeňme plány na zařízení
pro likvidaci odpadu v Satalicích, městský okruh na hranici Vinoře, kompostárnu
u Kbel, nadbytečné rozšíření kapacity čistírny odpadních vod, rozšiřování letiště
Vodochody a Letňany apod. Naše MČ sice nemá v těchto projektech rozhodující
slovo, ale ve spolupráci s okolními obcemi a městskými částmi může významně
ovlivnit  jejich  konečný  výsledek.  V otázce  těchto  velkých  projektů  očekáváme
i spolupráci  s  naším  partnerem,  hnutím  STAROSTOVÉ  A NEZÁVISLÍ,  jehož
kandidáti  se  v hojné míře  ucházejí  o  zastoupení  v řadě  dalších  městských částí
i na Magistrátu hl. m. Prahy.

B) Otevřená radnice není jen označení hodin pro veřejnost na městském úřadu,
ale především výraz pro zkvalitnění vztahů mezi vedením městské části a jejími
občany. Jak by měly vypadat v praxi?

1) Chceme  zveřejňovat  všechny  uzavírané  smlouvy  městské  části  Praha-Vinoř.
Z tohoto důvodu plně podporujeme podaný poslanecký návrh zákona o Registru
smluv,  na  jehož  předložení  se  podíleli  i  naši  partneři  z  hnutí  STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ. I v případě, že by zatím nebyl tento zákon přijat, chceme podle
jeho  návrhu  v  naší  městské  části  postupovat.  S  tím souvisí  i  fakt,  že  chceme
podrobně zveřejňovat finanční operace městské části a detailní parametry rozpočtu
městské části včetně aktuálního stavu jeho čerpání.  

2) Chceme ke strategickým záměrům městské části Praha-Vinoř vždy předem provést
veřejnou diskusi a umožnit občanům naší městské části vyjádřit svůj názor a tím
jim umožnit spolurozhodovat o dalším směřování Vinoře.

3) Chceme důležité dokumenty včas zpřístupňovat veřejnosti včetně jejich umístnění
na  webových  stránkách.  Jedná  se  zejména  o  zásadní  koncepční  dokumenty,
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důležitá  podání,  podklady pro  jednání  zastupitelstva  městské  části  Praha-Vinoř.
Zasadíme se o to, aby elektronická úřední deska městské části vždy obsahovala
všechny nezbytné dokumenty a byla vedena v souladu s právními předpisy.

4) Budeme prosazovat,  aby veškeré smlouvy nad 50.000,-  Kč uzavírané městskou
částí byly předem schvalovány zastupitelstvem městské části Praha-Vinoř.

5) Chceme,  aby  kontrolní  činnost  zastupitelstva  ve  Vinoři  vykonávali  zastupitelé,
kteří  nejsou  spjati  s  vedením  městské  části,  aby  byla  zaručena  nezávislá
a objektivní  kontrolní  činnost,  která  bude  pro  vedení  městské  části  potřebnou
zpětnou vazbou.

6) Chceme snížit  počet a zjednodušit strukturu výborů zastupitelstva  městské části
Praha-Vinoř, stanovit jednotný jednací řád pro činnost těchto výborů a pravidelně
zveřejňovat  všechny  zápisy  z  jednání  těchto  výborů  tak,  aby  byly  k dispozici
občanům naší městské části a aby ti se mohli do jejich činnosti zapojit.

C)  Přestaňme  vnímat  Vinoř  jako  ostrov,  ale  udělejme  z  ní  nedílnou  součást
mikroregionu i hlavního města Prahy. Co je pro to třeba udělat?

1) Doplnit stávající autobusové spojení Brandýs nad Labem – Vinoř – stanice metra
C „Letňany“, respektive B „Českomoravská“ o další spoje, které by vyšly vstříc
potřebám obyvatel i návštěvníků naší městské části. Konkrétně by se mělo jednat:

a) o autobusovou linku, spojující primárně Vinoř s vlakovým nádražím v Praze-
Satalicích  a  pokračující  dále  ve  směru  Černý  Most;  pravidelné  spojení
se Satalicemi  by  významně  usnadnilo  cestování  do  centra  Prahy
i do Středočeského kraje,

b) o autobusovou linku do Prahy-Čakovic a pokračující dále ve směru metro C –
Letňany;  jejímž  cílem  by  měla  být  nejen  dosažitelnost  nejbližšího  velkého
nákupního centra,  ale  především dostupnost  Základní  umělecké  školy Marie
Podvalové v Čakovicích, již navštěvuje stále větší množství vinořských dětí. 

2) Připravit  v  součinnosti  se  sousedními  městskými  částmi  a  přilehlými  obcemi
dopravní koncepci našeho mikroregionu. Ta by zahrnovala spolupráci v organizaci
hromadných dopravních prostředků, ale také spolupráci v oblasti regulace nákladní
a kamionové dopravy, dopravního značení, plánování staveb a oprav komunikací
apod.  Je nutné vyřešit základní problémy „páteřních“ komunikací, zlepšit kvalitu
nájezdů z vedlejších silnic na hlavní a posílit bezpečnost chodců na přechodech.
Samozřejmostí musí být budování autobusových zastávek společně s novými sídly,
stejně jako průběžné doplňování přechodů a retardérů na místech, kde se to ukáže
jako potřebné.

3) Spojit naši městskou část chodníkem a cyklostezkou s městskou částí Praha-Kbely,
která je  se  svými  úřady,  institucemi  a  občanskou vybaveností  centrem městské
části Praha 19. Významně by se tak zvýšila její dosažitelnost i pro občany Vinoře.

4) Pokusit se připravovat dlouhodobý rozpočet a zajišťovat další přísun finančních
prostředků do městské části v úzké součinnosti se zastupitelstvy dalších městských
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částí Prahy 19 (Kbely a Satalice) a zejména se zastupitelstvem hl. m. Prahy. Cílem
je snížit  nepoměr mezi  výší  prostředků,  směřujících do tzv.  velkých městských
částí  Prahy (Praha 1 až  22)  a  tzv.  malých městských částí  Prahy (např.  Vinoř,
Satalice).  Naší  snahou  je  rovněž  společně  koordinovat  dlouhodobé  i  aktuální
potřeby všech městských částí Prahy 19 a případně zabránit dublování projektů,
které  mohou  v  konečném  výsledku  sloužit  všem  občanům  městských  částí
Prahy 19.

5) Připravit a realizovat dlouhodobou koncepci údržby zeleně a úklidu veřejného
prostoru včetně odklízení sněhu v naší městské části tak, aby byla naše městská
část pravidelně a řádně udržována. Zároveň je nezbytné rozhodnout, které činnosti
je vhodné, účelné a ekonomické zajišťovat přímo městskou částí a které je vhodné
formou veřejného výběrového řízení  zajišťovat  externím dodavatelem,  případně
v této oblasti spolupracovat s okolními městskými částmi.

D) Jak chceme dále rozvíjet kulturní život ve Vinoři?

1)  Navázáním  na  práci  našich  zastupitelů  ve  Výboru  pro  kulturu  a  podporou
tradičních kulturních a společenských akcí (Vinořský vandráček, Vinořský advent,
Čarodějnice, plesy, lampionové průvody a další)

2)  Podporou smysluplných aktivit  dalších organizátorů (spolková činnost,  hudební
koncerty, divadelní a filmová představení)

3) Zajištěním důstojného místa pro pořádání společenských akcí (např. možnost účasti
městské části na rekonstrukci sokolovny)

4)  Rozšířením  nabídky  kulturních,  vzdělávacích  a  společenských  aktivit  v rámci
městské  části  Prahy 19  a  dalších  městských  částí  formou  projektů,  spojujících
subjekty napříč těmito městskými částmi. Konkrétní příkladem může být jednání
se  Základní  uměleckou  školou  Marie  Podvalové  v  Praze-Čakovicích  o zřízení
externích  učeben  a  programů  v  Praze-Vinoři  tak,  aby  žáci  z  Vinoře  nemuseli
za kvalitní  výukou  dojíždět,  ale  mohli  se  jí  účastnit  přímo  v  rámci  domovské
městské části.

E) Jak chceme pečovat o kvalitní školství a smysluplné mimoškolní vyžití dětí?

1) Městská  část  Vinoř  jako  zřizovatel  by  se  měla  aktivněji  podílet  na  koncepci
a směřování školy, zajistit větší otevřenost školy vůči žákům, rodičům a veřejnosti.

2) Cílem  je  škola,  která  děti  baví,  motivuje  a  připraví  je  na  život  v  moderní
společnosti, dále smysluplné a různorodé kroužky pro děti

4) Nabídnout mimoškolní aktivity a prostor pro trávení volného času i pro starší děti
a mládež
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