Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2010

Volební program

Tradice i budoucnost

Volební obvod I
„Praha je v evropském i světovém kontextu
jedinečným historickým, kulturním i turistickým
fenoménem. Je sedmým nejnavštěvovanějším
městem Evropy, čtvrtým na světě v poměru kvality
a ceny hotelových služeb a pátou nejoblíbenější
destinací o Vánocích. Hloubkou a rozsahem
kulturní tradice, unikátní architekturou i malebnou
atmosférou je Praha všeobecně respektovaným
a obdivovaným městem (rozvinutý cestovní ruch
přináší každý den práci a obživu více než sto
tisícům Pražanů). V tomto trendu chceme i nadále
pokračovat.″

Programové cíle pro oblast cestovního ruchu a zahraniční vztahy
1. Z
 lepšíme propagaci Prahy. Do tohoto programu zapojíme významné osobnosti českého původu.
Naším cílem je mimo jiné přilákat movitější turisty do Prahy.
2. V
 ytvoříme atraktivní podmínky pro zahraniční filmové produkce, tím přineseme našemu
městu nové finanční zdroje a další pracovní místa.
3. Z
 pracujeme a rozšíříme systém kongresové turistiky po vzoru Vídně, která v této oblasti zaujímá
1. místo na světě.

Programové cíle pro oblast architektury a památkové péče
1. Budeme zvyšovat investice do obnovy památek na celém území hlavního města Prahy.
2. Zajistíme, aby projekty veřejné výstavby vzešly z architektonických soutěží.
3. A
 rchitektonické a urbanistické soutěže bude město organizovat výhradně formou veřejného
zadávání. To se týká zejména územně plánovací dokumentace, projektů veřejných budov
a prostoru parteru města.

Programové cíle pro oblast kultury
1. R
 ozšíříme kulturní nabídku a pro všechny
věkové kategorie nabídneme pestrost
a dostupnost kulturních a volnočasových
příležitostí. Praha musí zvýšit svou atraktivitu
nejen pro turisty, ale i pro Pražany
o prázdninách a o víkendech.
2. O
 bohatíme veřejná prostranství o kvalitní
městský mobiliář (lavičky, pítka, toalety,
altány aj.), rozšíříme bezbariérový přístup
k památkovým a kulturním objektům.

Mgr.

Jan Kalousek
manažer, producent, hudebník

3. P
 odpoříme další rozvoj Zoologické zahrady.
Dostavíme mimo jiné pavilon pro hrochy,
slony a antilopy.
4. D
 ovybavíme Hvězdárnu a Planetárium
moderní technikou pro interaktivní
multimediální programy.

5. Z
 ajistíme nový prostor pro městskou galerii
s českým moderním uměním za účelem
důstojné expozice vzácných fondů
z depozitářů Galerie hl. m. Prahy
v Colloredo-Mansfeldském paláci.
6. V
 městské knihovně zavedeme moderní
výpůjční systém, který návštěvníkům
výrazně zjednoduší využívání jejích služeb.
7. O
 tevřeme pražské parky, náplavky a další
veřejné prostory pro kulturu (sochařské
a fotografické výstavy, happeningy, pouliční
divadla, filmové projekce aj.).
8. P
 odpoříme projekt vzniku expozice české
moderní fotografie.
9. B
 udeme vyvíjet úsilí pro konání výstav
významných světových umělců v Praze.

Volební obvod II

Programové cíle pro oblast bezpečnosti

„Bezpečnost v Praze pro obyvatele a návštěvníky
metropole je jednou ze základních podmínek pro
zdravý a udržitelný rozvoj města. Praha musí být
bezpečným místem pro každodenní život, městem
bez drog, pouliční kriminality a hazardu a také
musí spolehlivě ochránit občany při mimořádných
událostech.‟

2. Z
 ásadním způsobem snížíme v Praze počet heren a kasin. Prosadíme zákon, který umožní
městům a obcím tuto problematiku účinně regulovat.

1. D
 rogy musí zmizet z parků a ulic. Prosadíme tvrdší a důslednější postup vůči distributorům drog,
a to návrhem na výrazné zvýšení trestní sazby pro distributory drog dětem.

3. V
 ytvoříme speciální tým pro boj s kapsáři. Tento problém budeme řešit prostřednictvím
systematického využívání městského kamerového systému a v těsné spolupráci s Policií ČR.  
4. R
 ozšíříme městský kamerový systém do dalších rizikových míst. Garantujeme, že kamerový
systém nebude zneužit.
5. Zajistíme, aby bezpečnost školáků hlídal strážník nebo kamera u každé školy.
6. Zdvojnásobíme počet strážníků dohlížejících na bezpečnost v městské hromadné dopravě.
7. V
 ytlačili jsme prostituci z ulic města. Prosadíme přijetí zákona, který umožní obcím
a městům dostat tento problém zcela pod jejich kontrolu.
8. Prosadíme novelu silničního zákona, která definitivně vyřeší problémy pražské taxislužby.
9. P
 rosadíme náš dlouhodobý cíl – zřízení Metropolitní policie v Praze, která vznikne sloučením
pořádkové, dopravní a městské policie v jednu efektivní složku pod řízením města.

JUDr.

Rudolf Blažek

náměstek primátora hlavního města Prahy

Volební obvod III

Programové cíle pro oblast dopravy

„Úroveň a rozsah dopravy a MHD má bezprostřední
vliv na kvalitu života každého občana a návštěvníka
Prahy, proto je další rozvoj a zkvalitnění této oblasti
naší velkou prioritou.‟

2. Podpoříme dostavbu Pražského okruhu. Zejména dokončení úseku dálnice D1 – Běchovice.

1. B
 udeme pokračovat ve výstavbě Městského okruhu. Zajistíme plné zprovoznění úseku od
Strahovského tunelu až po Pelc Tyrolku.
3. O
 dvedeme tranzitní a průjezdnou dopravu z ulic v obytných celcích města (dokončením
Vysočanské radiály v úseku Novopacká – Kbelská, výstavbou Radlické radiály, přípravou výstavby
Břevnovské radiály a Libeňské spojky a propojením Pražského okruhu s městskou částí Praha 12).
4. Z
 lepšíme možnosti parkování podporou výstavby parkovacích domů a výstavbou parkovišť P + R
na okrajích města.
5. Z
 provozníme systém smíšených parkovacích zón a umožníme placení parkovného formou
textových zpráv.
6. Prodloužení trasy A metra do Motola dokončíme do čtyř let.
7. Zahájíme výstavbu trasy D pražského metra.
8. M
 etro bez bariér. Zajistíme bezbariérové přístupy do stanic metra – Národní třída, Háje,
Můstek A i Můstek B, I. P. Pavlova, Anděl, Palmovka, Karlovo náměstí, Opatov, Roztyly
a Náměstí Míru.
9. V
 ýrazně zlepšíme koordinaci a kvalitu dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem. Iniciovat
budeme propojení stávajících dvou organizátorů veřejné dopravy do jednoho subjektu včetně
širší integrace železniční dopravy.
10. Novým systémem výběrových řízení zlevníme stavby a rekonstrukce dopravní infrastruktury
města a důsledně budeme aplikovat námi vypracovanou protikorupční strategii do praxe.
11. Do čtyř let v Praze zabezpečíme světelnou signalizací či stavebními úpravami všechny přechody
pro chodce přes více než jeden jízdní pruh a tím zvýšíme bezpečnost chodců.

Petr Hána
starosta MČ Praha 12

12. Propojíme izolované úseky cyklistických stezek a tras do celistvého systému.

Volební obvod IV
„Oblast sportovního a volnočasového vyžití je
jednou z priorit vyváženého a spokojeného osobního
či rodinného života. Potřeby každého jsou velmi
rozdílné a rozmanité podle zájmového zaměření
i věku. Pokud se nebudeme věnovat současné
nejmladší generaci, ovlivníme tím výrazně negativně
její postoj ke sportu jako budoucích rodičů. Je také
potřeba věnovat pozornost narůstajícímu počtu
seniorů a podpořit, aby měli možnost aktivně trávit
volný čas. Chceme tedy navázat na již započaté
a úspěšné projekty hlavního města Prahy, rozšiřovat
a výrazně dále zkvalitňovat nabídku sportovních
zařízení a jejich programů pro aktivní život všech
Pražanů.‟

Programové cíle pro oblast sportu a volného času
1. V
 ybudujeme dva nové in-line areály bruslení
a tři free skate, či free style parky.
2. P
 odpoříme výstavbu unifikovaných
nízkonákladových multifunkčních sportovišť
pro neorganizovaný sport. Postavíme
nejméně 20 takových areálů na území Prahy.
3. P
 ři plánování a výstavbě nových
dětských hřišť zajistíme větší bezpečnost
monitoringem kamer městské policie nebo
on-line webových kamer.
4. Dostavíme plavecký areál Šutka v Praze 8.
5. V
 e vhodných lokalitách podpoříme další
rozvoj lesoparků, například rozšíření
lesoparku v Letňanech.
6. V
 nadcházejícím volebním období
zprovozníme nejméně 50 km nových
cyklotras a cyklostezek.
7. Z
 apojíme přední pražské sportovní
reprezentanty do spolupráce s pražskými
školami a kluby při dětských náborových
kampaních a organizování soutěží.
8. V
 ypracujeme projekty dlouhodobých
celopražských školních sportovních soutěží
základních a středních škol. Jedním z nich
bude sportovní Mistrovství pražských škol.

Petr BŘÍZA

Mgr.
generální manažer HC Sparta,
hokejový internacionál

9. F
 inančně podpoříme pražské školy se
sportovním zaměřením.
10. Zpracujeme přehled všech pražských
sportovišť a vytvoříme ucelenou a logickou
koncepci jejich rozvoje.

11. Zaměříme se na sportoviště základních
a středních škol, zlepšíme jejich vybavenost
a v odpoledních hodinách je otevřeme
veřejnosti – program „Otevřená školní
hřiště‟.
12. Zmapujeme aktuální stav zdatnosti a mobility
pražských seniorů a zřídíme informační centra
pohybových aktivit seniorů, ve vhodných
lokalitách pak vybudujeme cvičební areály
pro seniory a pomůžeme je naplnit vhodným
programem. Posílíme finanční podporu
seniorů pro jejich zapojení do pohybových
aktivit.
13. Zvýšíme objem celoměstských programů na
podporu sportu a volnočasových aktivit
na 250 mil. Kč ročně od roku 2011.
14. Podpoříme městské části při zpracování
projektů na čerpání prostředků ze
zahraničních fondů pro oblast sportu
a trávení volného času.
15. Každé dva roky svoláme Pražský sportovní
summit. Pozveme na něj zástupce škol,
sportovních svazů a klubů. Tímto způsobem
zmapujeme veškeré potřeby v oblasti sportu
v metropoli.
16. Vytvoříme jednotný celopražský informační
systém, databázi veřejně přístupných
sportovišť s mapou a odkazy na jednotlivá
sportoviště a aktuální akce.

Volební obvod V
„Praha je centrem evropské vzdělanosti od doby
Karla IV. Naším cílem je, aby jím byla i nadále.
Koncepci školství a vzdělávání v hlavním městě
chceme více zaměřit na kvalitu. Vzdělanost občanů
a vědecký potenciál jsou zásadním prostředkem
pro udržení rozvoje a předcházení dopadům
ekonomických krizí. Šetření na vzdělání a výzkumu
přinese úspory dnes, ale mnohonásobné ztráty
v budoucnosti. Podporu vzdělávání vnímáme jako
celek, od mateřských škol přes jednotlivé stupně –
základní, střední, vyšší odborné školy, vysoké školy
až po vzdělávání seniorů, včetně celoživotního
vzdělávání.‟

Programové cíle pro oblast školství, vzdělávání, vědy a výzkumu
1. V
 e školách a školkách zavedeme výuku cizích
jazyků u předškoláků a už od první třídy
základní školy.
2. O
 mezíme administrativní zátěž škol a jejich
pracovníků. Například zabráníme, aby
doprovodné práce při zajišťování státních
maturit, které by měly vykonávat jiné
instituce, zabezpečovaly samotné školy.
3. P
 odpoříme vznik nových a rozvoj stávajících
mateřských center.
4. V
 yužijeme analýzu demografického vývoje
Prahy tak, abychom reagovali na aktuální
vývoj počtů žáků a studentů včas a efektivně
využili kapacitu jednotlivých typů škol.
5. P
 rosadíme legislativní změnu financování
základních, středních a vyšších odborných
škol tak, aby výše příspěvků pro školu
nebyla odvozená jen od počtu žáků. Pomůže
to k optimálnějšímu počtu žáků a studentů
ve třídě a ke zvýšení kvality výuky.
6. B
 udeme pokračovat v úspěšně probíhající
integraci žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami do základních a středních škol.

Doc. MUDr.

Bohuslav Svoboda, CSc.

proděkan III. lékařské fakulty UK v Praze,
přednosta gynekologicko - porodnické kliniky FNKV

7. Z
 avedeme systém hodnocení úrovně výuky
a výchovy v mateřských, základních,
středních a vyšších odborných školách. Míra
finanční podpory školy městem bude přímo
úměrná tomuto hodnocení. Informace
o kvalitě škol budou veřejně přístupné.
8. V
 ytvoříme systém finanční podpory města
pro nadané středoškoláky a vysokoškoláky

s trvalým bydlištěm v Praze, a to ze všech
sociálních skupin obyvatel.
9. P
 odpoříme výstavbu chybějícího centrálního
vysokoškolského kampusu s veškerým
potřebným zázemím pro volný čas
a mimoškolní aktivity studentů, například
poskytnutím vhodného pozemku.
10. V návaznosti na zvyšující se průměrný věk
a narůstající počet seniorů v Praze
podpoříme vzdělávání seniorů, zvláště
v podobě „univerzit třetího věku‟.
11. Budeme prosazovat takové návrhy zákonů,
které umožní převod části daní do oblasti
školství, vzdělání a vědy (daňová asignace).
12. Zapojíme pražské školy do Systému včasné
intervence, který efektivně řeší problematiku
delikventní mládeže a odvrací rizika, která
děti strhávají ke kriminalitě.
13. Zajistíme koordinaci mezi pedagogickopsychologickými poradnami, městskými
částmi a školními výchovnými poradci.
Poskytneme školám vzdělávací programy
tak, aby byly schopny včas odhalit např.
šikanu, užívání drog či zneužívání dítěte
a další patologické jevy.
14. Připravíme a uskutečníme projekty pro
rodičovskou veřejnost, které jim pomohou
rozpoznat u svých dětí a mladistvých sklon
k drogovým experimentům, gamblerství,
extremismu a dopadu dalších nežádoucích
jevů.

Volební obvod VI

Programové cíle pro oblast zdravotnictví

„V oblasti zdravotnictví vykazuje Praha řadu
specifik vyplývajících z jejího postavení hlavní
metropole České republiky. V oblasti zdravotní
péče je Praha přirozeným centrem specializované
a superspecializované péče nejen pro pražské
pacienty. Pražské zdravotnictví současně zajišťuje
široké spektrum zdravotních služeb pro pacienty
ze Středočeského kraje. Přes vysokou koncentraci
zdravotnických zařízení, jejich úroveň a erudici zde
pracujícího zdravotnického personálu, je stále co
zlepšovat. Konkrétními návrhy také rozšíříme již
dnes širokou nabídku sociálních služeb v našem
městě. Velkou pozornost klademe i na oblast
životního prostředí.‟

2. V
 každém správním obvodě zajistíme dovoz léků lékárníkem na požádání až do domu, v prvním
kroku pro všechny seniory starší 80 let.

1. V
 každém správním obvodě zajistíme lékárenskou pohotovost otevřenou
24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Síť lékařských pohotovostí pro děti a dospělé bude zachována.

3. Z
 pražských základních škol vymýtíme automaty na sladkosti a sladké nápoje. Nahradí je
automaty na vodu, mléko a výhradně zdravé potraviny.
4. Z
 ajistíme plošnou preventivní zubní péči a osvětové programy v oblasti zubní hygieny pro
všechny pražské děti už od předškolního věku.
5. Zajistíme noční návštěvní pohotovostní službu dětských lékařů v celé Praze.
6. V
 masivním měřítku se zaměříme na preventivní programy v oblasti prevence civilizačních
onemocnění, zejména předčasné aterosklerózy, srdečního infarktu, cévních mozkových příhod,
vysokého krevního tlaku, obezity a cukrovky.
7. V
 e spolupráci s odborníky zprovozníme široké veřejnosti dostupné poradny a centra pro odvykání
kouření a léčbu nadváhy a obezity.
8. Všechna dětská hřiště a sportoviště v Praze budou zcela nekuřácká.
9. Podpoříme vznik nových lůžek následné péče.
10. Podpoříme paliativní péči v Praze vybudováním Centra paliativní péče a podporou hospiců.
11. Začneme budovat jednotný systém organizace a financování zdravotnické domácí péče na území
hlavního města Prahy.

MUDr.

Boris Šťastný

poslanec, předseda Výboru pro zdravotnicví

12. Budeme usilovat, aby ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky byla
Nemocnice na Bulovce převedena na hlavní město Praha a transformována na Metropolitní
nemocnici Praha s poliklinikou.
13. Vytvoříme centrální informační systém a telefonní informační linku pražského zdravotnictví.
14. Postavíme nové moderní sídlo Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy
a zajistíme plošnou síť jejích stanovišť.
15. Gamblerství je nemoc. Zaměříme se na prevenci této závislosti zejména u dětí a mládeže.

Programové cíle pro sociální oblast

7. Podpoříme záchranné stanice pro handicapované živočichy.

1. P
 omůžeme jen těm, kteří to skutečně potřebují. Nepodpoříme „černé pasažéry‟ v sociální oblasti.
Tím zajistíme zkvalitnění sociálních služeb a jejich zvýšenou nabídku.

8. Podpoříme chov historických plemen (huculský kůň).

2. Základem naší sociální politiky pro seniory bude domácí péče.
3. B
 ezbariérová Praha do osmi let je naší prioritou. Přístupné bez bariér musí být všechny školy,
úřady, sportoviště, zdravotnická, kulturní a společenská zařízení, městská hromadná doprava atd.
4. Budeme podporovat výstavbu bezbariérového bydlení.
5. Podpoříme výstavbu domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou.
6. Vytvoříme jednotný tísňový systém, který seniorům v případě potíží přivolá okamžitou pomoc.
7. R
 ozšíříme dopravu bezbariérovými autobusy pro seniory a handicapované a propojíme trasy se
všemi fakultními nemocnicemi a dalšími důležitými zdravotnickými zařízeními.
8. Zasadíme se o projednání zákona o sociálním bydlení.
9. Podpoříme vznik denních stacionářů pro seniory a zdravotně postižené.
10. Spustíme centrální informační systém pro seniory.

Programové cíle pro oblast životního prostředí
1. Postavíme modernizovanou Ústřední čistírnu odpadních vod.
2. Z
 ajistíme podporu a zavedení elektromobility (dopravních prostředků poháněných elektrickou
energií) v Praze.
3. Dokončíme revitalizaci velkých zahrad a parků v Praze (Vítkov, Petřín, Hvězda).
4. Podpoříme zavádění kompletace bioodpadu a výstavbu bioreaktoru.
5. Dokončíme jednotný digitální pasport zeleně.
6. Dokončíme zelený pás kolem Prahy.

9. B
 udeme požadovat vyhlášení nových chráněných území a památných stromů – podpora
biodiverzity.
10. Zasadíme se o vyhlášení významných krajinných prvků.
11. Podpoříme výstavbu nových rekreačních, zelených a vodních ploch.
12. Podpoříme ekologickou výchovu v Praze.
13. Zasadíme se o dokončení značení cyklostezek v Praze.
14. Podpoříme farmářská tržiště v Praze.
15. Za každé narozené dítě zasadíme strom.

Volební obvod VII
„Zajistíme pokračování dynamického rozvoje města.
Praha je městem, kde se vytváří čtvrtina hrubého
domácího produktu ČR a soustřeďuje se zde více než
polovina kapacit výzkumu a vývoje. Praha se podílí
téměř 50 procenty na výběru daní, přestože v ní
žije jen 12 procent obyvatel.Vytvoříme podmínky,
aby Praha jako 5. nejbohatší region Evropské unie
již nebyla diskriminována při čerpání peněz z fondů
EU ve srovnání s ostatními regiony ČR. Praha má
po dvaceti letech hospodaření nejvyšší možný
dosažitelný ekonomický rating v ČR a je hlavním
hnacím motorem České republiky. Rádi bychom
v tomto trendu pokračovali.‟

Programové cíle pro oblast rozvoje infrastruktury města
1. Z
 abezpečili jsme Prahu před povodněmi tím, že jsme vybudovali unikátní systém protipovodňové
ochrany, který už dnes chrání celé historické centrum metropole a celkově přes devadesát
procent ohrožených míst hlavního města. Dokončíme výstavbu zbývajících protipovodňových
zábran v posledních chybějících částech, v okolí Velké Chuchle, Zbraslavi a v Troji.
2. P
 raha nerozkopaná je Prahou atraktivní. Budeme pokračovat ve výstavbě pražských podzemních
kolektorů. Připravujeme výstavbu kolektorů Hlávkův most, Revoluční s napojením na kolektor
Příkopy a nábřeží Ludvíka Svobody a kolektoru I. P. Pavlova – Karlov – Palackého most – Smíchov.
3. V
 ytvoříme „Centrální registr oprav a výstavby (CROV)‟ jako další nástroj na zlepšení dopravní
průjezdnosti při stavebních úpravách na komunikacích. Tento registr umožní také střednědobé
plánování oprav komunikací s ohledem na možnosti v dané části města, koordinaci všech
subjektů (TSK, plynaři, vodaři, městské části či soukromí investoři) a v maximální možné míře
pomůže při vytváření a plánování objízdných tras.
4. Z
 avedeme systém smíšených parkovacích zón se zachováním výhod pro rezidenty
a umožněním parkování pro další řidiče včetně živnostníků během dne.

Programové cíle pro oblast podpory podnikání a prosperity města
1. Z
 jednodušíme ještě více kontakt s úřady. Jsme průkopníkem zefektivňování veřejné správy
a odbourávání zbytečné byrokratické zátěže. Dále zjednodušíme a zpřehledníme státní správu,
rozvineme e-Government a rozšíříme možnosti komunikace s úřady přes Czech Point, který jsme
v Praze zavedli jako první v České republice.

Ing.

Pavel Klega

náměstek primátora hlavního města Prahy

2. P
 odpoříme malé a střední podniky. Zřídili jsme Regionální rozvojovou agenturu.
K ní připojíme Regionální radu pro výzkum a inovace. Prostřednictvím těchto institucí podpoříme
podnikatelské inkubátory a poskytneme podnikatelům komplexní služby v oblasti administrativy,
zprostředkování informací či získávání vícezdojového financování inovačních projektů.
3. V
 ytvoříme poradní orgán Rady hlavního města Prahy – PRVEK (Pražská rada pro výzkum
a ekonomiku). V této radě zasednou zástupci vysokých škol, výzkumných institucí, ekonomů

a podnikatelů. Jejich úkolem bude zpracovat a uplatňovat koncepci efektivní spolupráce veřejné
správy a soukromoprávních institucí s cílem podpořit budoucí prosperitu hlavního města.
4. S
 pustíme projekt Praha inovační srdce Evropy. V Praze je polovina výzkumných kapacit celé
České republiky. Využijeme tento potenciál, a proto všestranně podpoříme rozvoj regionální
inovační infrastruktury.
5. V
 ybudujeme polyfunkční areál Technologického parku. Jedná se o unikátní centrum vědy.
Spolupracovat v něm budou vědecká pracoviště vysokých škol, Akademie věd ČR, privátní
společnosti a vědecké kapacity.
6. U
 snadníme investice do výzkumu a vývoje. Zpracujeme návrh úpravy zákonů, zejména v oblasti
daní, které umožní větší zapojení soukromého kapitálu do investic v oblasti výzkumu a vývoje.
7. Rozšíříme úspěšný program podpory učňovského školství Řemeslo žije.

Programové cíle pro odpovědné hospodaření
1. N
 adále garantujeme zdrojově vyrovnaný rozpočet. Praha pod vedením ODS se řídí heslem
rozpočtové odpovědnosti. I v krizi jsme udrželi zdrojově vyrovnaný rozpočet. Rovněž do
budoucna zabráníme deficitům, přičemž garantujeme, že to nebude na úkor kvality života
občanů ani rozvojových investic.
2. U
 držíme vysoký rating Prahy a budeme dál řádně splácet závazky. Praha má v rámci České
republiky nejvyšší možný rating. I díky tomu je po Vídni druhým nejatraktivnějším městem pro
podnikání ve střední Evropě. ODS je zárukou, že ani v budoucnu se Praha nebude nerozumně
zadlužovat.
3. Z
 abráníme tomu, aby v rámci novely zákona o rozpočtovém určení daní přišla Praha
o prostředky v řádu miliard korun. Praha se podílí téměř 50 procenty na výběru sdílených daní,
přestože v ní žije jen 12 procent obyvatel. Prostřednictvím sdílených daní získává jen
7,2 procenta prostředků pro kraje a obce. Zpracujeme návrh legislativních změn, který Praze
zajistí spravedlivější podíl na přerozdělování, a rozhodně se postavíme proti snahám připravit
hlavní město o další miliardy.

4. Z
 abráníme diskriminaci Prahy při čerpání prostředků z fondů EU. Vytvoříme podmínky, aby Praha
jako 5. nejbohatší region Evropské unie již nebyla diskriminována při čerpání peněz z fondů EU
ve srovnání s ostatními regiony ČR. Soustředíme se zejména na budoucnost a inovace.
5. B
 udeme požadovat, aby vláda přispěla na veřejně prospěšné pražské investice. Budeme
vyjednávat se státem, aby se podílel na pražských stavbách celostátního významu typu metra
a obchvatu tak, jak je to obvyklé u jiných evropských metropolí.
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