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KOALIČNÍ SMLOUVA 
  

 Níže uvedené smluvní strany: 
  
volební koalice 
politické strany TOP 09, se sídlem Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 
zastoupené na Praze 3: Mgr. Michalem Vronským, Jiřím Ptáčkem, RNDr. Janem Maternou, Ph.D., 
Petrou Sedláčkovou, Jaroslavem Illem MBA, JUDr. Robertem Peckou a Karlem Vejvodou  
a 
politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN), se sídlem Malostranské nám. 5, Praha 1 
zastoupeného na Praze 3: Mgr. Pavlem Dobešem, Mgr. Pavlem Křečkem, Zdeňkou Štěpánkovou a 
JUDr. Evou Pánkovou 
(dále jen „TOPSTAN“) 
  
a 
  
politická strana Česká pirátská strana, se sídlem Na Moráni 360/3, 128 00 Praha 2 
zastoupené na Praze 3: Mgr. Nikol Marhounovou, Bc. Janem Bartkem, JUDr. Pavlem Musilem a 
Mgr. Františkem Dosedělem 
(dále jen „Piráti“) 
 
a 
  
politické hnutí Podporujeme občanskou kandidátku PRAHA SOBĚ, se sídlem Šmeralova 198/25, 
170 00 Praha 7 
zastoupené na Praze 3: Mgr. Filipem Málkem a Mgr. et Mgr. Julií Kochovou 
(dále jen „PRAHA 3 SOBĚ“) 
  
a 
  
politická strana Strana zelených, se sídlem náměstí Hrdinů 1125/8, 140 00 Praha 4  
zastoupené na Praze 3: Mgr. Ondřejem Rutem a Ing. arch. Matějem Michalk Žaloudkem  
(dále jen „Zelení“) 
   
(TOPSTAN, Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Zelení každý jednotlivě též „koaliční strana“ a společně 
„koaliční strany“ nebo „koalice“) 
  
uzavřely níže uvedeného dne tuto  
  

koaliční smlouvu o spolupráci na půdě Zastupitelstva městské části Praha 3  
ve volebním období 2022 – 2026 

(dále jen „koaliční smlouva“) 
  

I. 
Preambule 

  
1.1 TOPSTAN, Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Zelení 

• na základě výsledků voleb do Zastupitelstva městské části Praha 3 uskutečněných ve dnech 
23. a 24. září 2022, 

• vedeni snahou o prosazení programových bodů, které vycházejí z jednotlivých volebních 
programů těchto koaličních stran a ze společných jednání o vytvoření většinové koalice, 

• ve snaze plně sloužit zájmům městské části Prahy 3 a potřebám jejích obyvatel,  
mezi sebou tímto uzavírají tuto koaliční smlouvu o spolupráci těchto koaličních stran ve všech 
orgánech městské části Praha 3 ve volebním období 2022 až 2026. 
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1.2 S ohledem na výše uvedené TOPSTAN, Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Zelení deklarují:  

• vůli vystavět koaliční spolupráci na zásadách respektu k odlišným názorům, slušnosti, 
rovného přístupu k politickým partnerům, na zásadách hospodárnosti, otevřenosti a 
solidarity a zejména na zásadě ohledu na zájmy obyvatel městské části Praha 3, a že  

• budou dbát o dobré jméno Prahy 3 v očích široké veřejnosti a usilovat i s dalšími politickými 
subjekty o maximální úroveň politické kultury v městské části Praha 3, a že 

• při řešení zásadních otázek fungování městské části Praha 3, zejména při prosazování priorit 
koaličních stran uvedených v čl. III. této koaliční smlouvy, budou usilovat o shodu s 
demokratickou opozicí v Zastupitelstvu městské části.  

  
1.3 Svou vůli vytvořit koalici stvrzují zástupci koaličních stran svými podpisy na konci této koaliční 

smlouvy. 
  

II. 
Předmět koaliční smlouvy 

  
2.1 Koaliční smlouva upravuje zejména: 

• programové priority koaličních stran (viz čl. III. níže),  

• principy složení a obsazení Rady městské části a dalších orgánů městské části Praha 3 (viz 
čl. IV. níže), 

• principy vzájemné spolupráce koaličních stran (viz čl. V. níže).  
  
2.2 S ohledem na výše uvedené TOPSTAN, Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Zelení se zavazují:  

• ke spolupráci na dodržování priorit, programových bodů a principů upravených v této 
koaliční smlouvě, 

• v případech jednostranné iniciativy některé z koaličních stran v průběhu volebního období 
postupovat tak, aby dosažené řešení bylo výsledkem konsenzu všech koaličních stra n, 

• za účelem udržení stability koaliční spolupráce postupovat předvídatelně, dbát na náležitou 
informovanost svých zástupců v Zastupitelstvu městské části i poradních orgánech (výbory 
a komise), svých členských základen i veřejnosti,  

• zajistit, aby se jejich zastupitelé účastnili zasedání Zastupitelstva městské části a aby se 
jejich zástupci a zástupkyně v poradních orgánech (výbory a komise) účastnili jejich jednání. 

  
III. 

Programové priority koaličních stran 
  
3.1 Programové priority koalice jsou následující: 
 

Územní rozvoj 

• Budeme spolupracovat s hlavním městem Praha a Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy 
na přípravě projektu nového řešení okolí Olšanské ulice. Podporujeme koncepční studii dle 
návrhu ateliéru UNIT (vyjma oblasti MŠ Milíčův dům) a kroky vedoucí k dalším stupňům 
projektové dokumentace. 

• Chceme umožnit přípravu a umístění nové sportovní haly v Olšanské ulici před ZŠ Chelčického. 
Přípravu řešení chceme koordinovat se studií nového řešení Olšanské třídy, kterou zadal Institut 
plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 

• Chceme připravit a projednat možnost pěšího propojení podél stěny Olšanských hřbitovů včetně 
přípravy projektu nového zeleného pásu v dané lokalitě. Podporujeme projednání a zajištění 
průchodnosti pro pěší přes Olšanské hřbitovy (v  denních hodinách, kdy nejsou hřbitovy 
uzavřeny) mezi ulicemi Vinohradská a Olšanská a stejně tak mezi ulicemi U Nákladového 
nádraží a Izraelská. 

• Chceme společně s vlastníky parku Radost, státem a dalšími vlastníky hledat v území kolem 
fotbalového stadionu Viktorie Žižkov takové řešení, které umožní rekonstrukci parku, 
fotbalového stadionu, udržitelné řešení budovy a pozemku dnešní budovy (ÚSTR) a to s ohledem 
na práci s dešťovou vodou, sportovním zázemím a případně garážemi spojenými s realizací např. 
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obecního bydlení. Při přípravě projektu chceme hledat s ohledem na finanční nákladnost řešení 
možnost spolupráce se soukromým investorem (např. formou PPP projektu, právem stavby či 
podobnými nástroji). 

• Chceme připravit návrh úpravy parku na Ohradě s cílem projednat a instalovat prvky umožňující 
zavedení elektrobusů v Koněvově/Hartigově ulici. Prověříme možnost umístit zde tržiště pro 
farmářské trhy. Celý projekt chceme projednat/participovat s obyvateli Prahy 3.  

• Na základě výsledků participace připravíme projekt obnovy veřejného prostoru „vnitrobloku“ na 
Jarově (území ohraničené ulicemi V Zahrádkách a K Jarovu). Chceme získat pozemek 
(ÚZSVM), území majetkově scelit a následně revitalizovat.  

• Chceme pokračovat v přípravě projektových dokumentací a následně realizaci revitalizací 
veřejných prostranství. Návrhy projektů budeme participovat s veřejností. Prioritně se chceme 
zabývat vnitroblokem na Jarově, lokalitou Příběnické ulice, Hollarova náměstí apod.  

• Podporujeme přípravu a budoucí výstavbu nové trasy metra na území Prahy 3. Jsme připraveni 
se aktivně podílet ve spolupráci s hlavním městem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy na 
přípravě a plánování, vč. vytipování vhodného umístění výstupů z metra.  

• Poskytneme hlavnímu městu Praha součinnost při přípravě projektové dokumentace nutné pro 
realizaci dobudování městského okruhu. 

• Nepodporujeme změnu Územního plánu v oblasti areálu na Balkáně (při Spojovací ulici) na 
stavební pozemky. Chceme zde zachovat sportovně-rekreační oblast a zázemí, vč. nových 
sportovišť. Budeme hledat možnosti výkupu pro realizaci sportovní a rekreační zóny.  

• Podporujeme zachování zahrádkářských osad na Praze 3 v oblasti na Balkáně.  
 

Nákladové nádraží Žižkov 

• Podporujeme tzv. dohodu v území v oblasti Nákladového nádraží Žižkov, na  základě Radou 
schválené Podkladové studie s prvky regulačního plánu.  

• Plánujeme organizační změnu na Úřadě městské části Prahy 3 a vytvoření odboru městského 
architekta. Transformaci oddělení územního rozvoje na odbor městského architekta považujeme 
za klíčovou,  zejména pro potřeby realizace a řešení lokality NNŽ pro následující období.  

• Zřídíme zvláštní orgán MČ Praha 3, který nahradí předchozí „Komisi pro urbanismus“, a vytvoří 
platformu odborné diskuze se zástupci Národního památkového ústavu, Institutu plánování a 
rozvoje hl. m. Prahy, rovněž s urbanisty, architekty, ale rovněž se sociálními geografy, demografy 
a ekonomy. 

• Chceme pokračovat ve spolupráci s developery formou finanční spoluúčasti na základě smluv o 
spolupráci. Podporujeme využívání schválených pravidel spolupráce dle tzv. Metodiky 
kontribucí MČ P3. 

• S ohledem na schválenou Podkladovou studii s prvky regulačního plánu spojenou se smlouvami 
o spolupráci jsme připraveni projednat a případně schvalovat jednotlivé změny územního plánu 
na území Nákladového nádraží Žižkov i samostatně. Musí však platit podmínka, že budou pro 
takové změny podepsány smlouvy o spolupráci s developery, které budou v souladu s dohodou 
v území, tedy Podkladovou studií s prvky regulačního plánu.  

• Ve spolupráci s hlavním městem Prahou, Institutem plánování a rozvoje a vlastníky pozemků 
(developery) v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov připravíme a projednáme rozvoj tohoto 
území za podmínky schválení a podpisu smluv o spolupráci. Tyto smlouvy budou zahrnovat 
finanční příspěvky dle Metodiky spolupráce s developery (Metodika kontribucí), vč. 
nefinančního plnění, které popisuje Podkladová studie s prvky regulačního plánu (schválena 
Radou MČ a Radou HMP v září 2022): 

o výstavbu pěti školek, tří základních škol (v lokalitách NNŽ, územ í bývalého areálu 
Inklemo, rekonstrukce budovy ZŠ Havlíčkovo nám.), parků, nové tramvajové trati, 
zdravotního zařízení/polikliniky v budově NNŽ, nového domu pro seniory a dalšího 
zařízení pro sociální služby. 

• Výstavba v oblasti bude etapizována a podmíněna vznikem dopravních staveb, které jsou 
předpokladem pro zvládnutí budoucí zátěže, zejména s důrazem na výstavbu nové tramvajové 
trati v lokalitě NNŽ. 

• Budeme jednat o finální podobě maximálního počtu parkovacích stání (dle aktuálně platných 
PSP) v lokalitě s ohledem na novou výstavbu, udržitelnost dopravních kapacit a veřejného 
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prostoru a uličního profilu. Maximální hodnota bude finálně vyjednána na základě dohod s 
developery v jednotlivých územích. 

• U veřejných budov, jako jsou školy, a řešení významných veřejných prostor požadujeme vypsání 
architektonických soutěží. 

• Požadujeme částečný odkup historické budovy NNŽ ze strany hlavního města Praha jako 
závaznou podmínku pro schválení změny územního plánu Z 2600. Budovu chceme využít pro 
vznik kulturně vzdělávacího centra a umístění potřebné veřejné infrastruktury (poliklinika, 
střední škola). 

• Podporujeme zapojení co možná největšího množství tzv. smart technologií a máme zájem 
projednat a domluvit takovou výstavbu, která bude energeticky úsporná a udržitelná, vč. zelených 
střech. 

• V lokalitě K Červenému dvoru připravíme ve spolupráci s hlavním městem Prahou bytový 
projekt dostupného a sociálního bydlení, včetně umístění denního stacionáře v budově.  
 

Péče o zeleň, hospodaření s vodou a adaptace na klimatickou změnu 

• Vysadíme alespoň 100 nových stromů v uličních stromořadích. Už dnes městská část připravuje 
studii pro ulice Rokycanova, Biskupcova, Viklefova, Husinecká, Jeronýmova a Krásova. Bude-
li nutné redukovat parkovací místa, uspořádáme participaci s místními občany o správné míře. 

• Budeme také pokračovat v nových výsadbách v parcích a jiných veřejných prostorech.  

• Ochráníme všechny zelené plochy před zástavbou v souladu s územním plánem, resp. 
Metropolitním plánem. 

• Dokončíme vznik nového přírodě blízkého parku Kapslovna na úpatí Vrchu sv. Kříže s ohledem 
na výskyt zdejších zákonem chráněných druhů. Součástí bude i lesní školka a prostor pro 
komunitní zahradu. 

• Začneme s postupnou obměnou zeleně a cestní sítě v parku Židovské pece.  

• Zadáme studii na revitalizaci jihozápadní části vrchu sv. Kříže a prověříme možnost revitalizace. 
• V péči o parky budeme reflektovat nejmodernější trendy týkající se modrozelené infrastruktury 

v adaptaci na změnu klimatu. 

• Společně s vlastníkem Parku Radost budeme hledat řešení vedoucí k lepšímu fungování parku, 
podpoře zadržování dešťové vody a zajištění provozních vazeb na stadion Viktorie Žižkov.  

• Ve spolupráci se ZŠ Jeseniova vybudujeme retenční prvky pro závlahu rozsáhlého školního 
sportoviště a celého pozemku. 

• Zrealizujeme projekt Městské komunitní zahrady Pod Kapličkou. 

• O kácení hodnotných stromů nebo těch na exponovaných místech budeme veřejnost předem 
informovat a vysvětlovat, proč to děláme. 

• Budeme rozšiřovat systém pítek, krmítek a jiných drobných zařízení pro volně žijíc í zvířata. 

• Rozšíříme květnaté pásy do všech zelených veřejných prostorů, kde to bude možné. Budeme i 
nadále podporovat větší biodiverzitu. 

• Zrealizujeme Reuse centrum, například v areálu Kempu Pražačka.  

• Dokončíme projekt městského holubníku na Vítkově.  

• Zpracujeme adaptační strategii městské části na dopady změny klimatu.  

• Radnice bude materiálově i energeticky efektivní. Minimalizujeme objem směsného odpadu 
vznikajícího na radnici i v našich školách. Zlepšíme třídění, práci s vodou a spotřebním 
materiálem. Pokud to legislativa dovolí, zapojíme naše jídelny do projektu redistribuce 
nevydaných jídel potřebným. 

• Zavedeme vratné obaly s brandem Prahy 3, které budou k dispozici i pro veřejné akce jiných 
organizátorů. 

• Budeme dále rozšiřovat komunitní kompostování bio logického odpadu.. 

• Připravíme projekt pro revitalizaci Lobkovicova náměstí - chceme zvětšit dětská hřiště, obnovit 
zeleň, vysadit nové stromy, umístit zde vodní prvek a veřejné toalety.  

• Budeme podporovat projekty předcházející vzniku odpadů (např. swapy, re-use dny apod.). 
 

Bezpečnost 
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• Zlepšíme informovanost o krytech civilní obrany, jejich rozmístění, doporučeném vybavení a 
jejich lepší celkové připravenosti. 

• Za spolupráce hasičů, skautů a škol zlepšíme připravenost dětí na nenadálé situace.  

• Bezdomovectví je problém celé Prahy. Problémy s osobami bez přístřeší nevyřeší jen vyšší počet 
strážníků v ulicích. Tíha problému nesmí spočívat na jedné nebo několika málo městských 
částech, odpovědnost za řešení musí převzít všechny obvody. Zasadíme se o  řešení problematiky 
na úrovni hlavního města a spolupráci jednotlivých městských částí.  

• Podpoříme neprodloužení licence všech zbývajících hracích automatů na území Prahy 3.  

• Budeme věnovat pozornost problémům s hlukem z hudební produkce či od  skupin lidí, které se 
hromadí před nočními podniky. Budeme i nadále hledat všechny způsoby jak vrátit ulicím jejich 
rezidenční charakter, například pomocí vyhlášek vydaných hl. m. Prahou.  

• Podporujeme rozšíření městského kamerového systému na místech, kde dojde ke shodě mezi 
Policií ČR a Městskou policií. 

• Ve spolupráci s hlavním městem Prahou budeme usilovat o navýšení počtu strážníků na území 
Prahy 3. 

• Podporujeme rozvoj jednotky sboru dobrovolných hasičů.  
 

Hospodaření a finance 

• V minulém volebním období se nám podařilo stabilizovat rozpočet radnice. V tomto trendu 
budeme dále pokračovat a zajistíme dlouhodobě udržitelný rozpočet.  

• Zajistíme zdravé financování pro rozvoj MČ Praha 3. Nejméně 70 milionů Kč (tj. hodnotu 
odpisů) z běžných příjmů použijeme na investiční výdaje. 

• Připravíme plán zvyšování nájemného v bytech ve správě městské části maximálně o 20 procent. 

• Nebytové prostory v majetku městské části jsou nejen zdrojem příjmů, ale  
také nástrojem, jak zajistit potřebné služby pro obyvatele Prahy 3. Tam, kde zjistíme konkrétní 
potřebu, zvýhodníme nájemce, který ji naplní. 

• Zveřejníme data o využívání našeho bytového i nebytového fondu. Bude tak jasné, kolik volných 
nebo neopravených prostor městská část má, a jaké příjmy z nich plynou do obecní kasy.  

• Dokončíme privatizaci panelových domů v Blahoslavově a Táboritské za takovou cenu, která je 
férová pro nájemce i městskou část. Budeme pokračovat v přípravě privatizace panelového 
souboru v Kubelíkově ulici. 
 

Doprava a uliční prostranství 

• S hlavním městem Praha budeme spolupracovat při přípravě projektů a rekonstrukcí ulic 
Koněvova (úsek Ostromečská - Zelenky Hajského), Vinohradská, Táboritská, Seifertova, 
Jičínská, Jana Želivského a Olšanská. Důraz budeme klást zejména na dobré podmínky pro pěší 
a cestující MHD. 

• Podporujeme přípravu a budoucí výstavbu nové trasy metra na Prahu 3. Jsme připraveni se 
aktivně podílet ve spolupráci s hlavním městem Praha a Dopravním podnikem hl. m. Prahy na 
přípravě a plánování, vč. vytipování vhodného umístění výstupů z metra.  

• Podpoříme rekonstrukci Olšanského náměstí (prostranství u autobusové zastávky) s výsadbou 
stromů, vjezdem pro zásobování a vývoz podzemních kontejnerů. Vrátíme tomuto prostoru 
charakter náměstí a úbytek parkovacích míst budeme kompenzovat vybudováním nových 
parkovacích míst v zadním traktu Táboritské ulice. 

• V rámci spolupráce na projektové přípravě rekonstrukce Želivského ulice budeme aktivně hledat 
řešení posilující městský charakter ulice - výsadbu stromořadí, bezpečný přístup na tramvajové 
zastávky přes jeden jízdní pruh, vyhrazený pruh pro preferenci autobusů MHD, koncepční studie 
by měla prověřit, zdali lze do projektu zahrnout možnost vybudování cykloinfrastruktury 
oddělené od vozovky, tak aby finální řešení nebylo na úkor vhodného řešení pro pěší a umístěním 
výše uvedených priorit. Projekt musí řešit i okolí zastávek Biskupcova, kde budeme požadovat 
rozšíření tramvajových ostrůvků. 

• Budeme aktivně prosazovat další projektovou přípravu a realizaci rekonstrukce Slezské ulice 
podle schválené koncepční studie. 
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• Budeme požadovat zásadní změny a zlepšení koordinace výstavby a rekonstrukcí spojených s 
dopravními omezeními ze strany hl. m. Prahy. Prosadíme vytvoření střednědobého 
koordinačního plánu uzavírek v Praze 3 a jejím bezprostředním okolí.  

• Budeme aktivně vyjednávat s hlavním městem a TSK s cílem zásadně zvýšit opravy chodníků v 
režimu běžné údržby, po realizaci výkopů pro inženýrské sítě budeme vyžadovat rekonstrukci 
chodníku v celé šířce. Zároveň budeme investovat finanční prostředky MČ Praha 3 do 
rekonstrukce chodníků ve správě TSK prostřednictvím hlavního města Prahy, v rámci tzv. 
chodníkového programu. Tyto opravy chodníků využijeme jako příležitost pro úpravy nároží, 
zlepšení pěších vazeb a bezpečnosti chodců, případně pro založení uličních stromořadí.  

• Celkový počet parkovacích míst na území městské části Praha 3 ve volebním období 2022-2026 
neklesne. 

• Budeme aktivně žádat hlavní město Prahu o realizaci stavebních akcí pro zvýšení bezpečnosti 
pěších zejména v okolí škol a školek v programu BESIP. Budeme apelovat na základní školy, 
aby se zapojily do projektu Bezpečné cesty do školy.  

• Budeme doplňovat chybějící přechody pro chodce.  

• Prověříme možnost rozšíření dosud nerekonstruovaných tramvajových ostrůvků na území Prahy 
3. 

• V rezidenčních oblastech mimo hlavní ulice budeme na území Prahy 3 postupně zavádět 
zklidněné zóny 30. Rozšiřování zón a jejich doprovodných opatření bude důkladně projednáváno 
s veřejností a závislé na zkušenostech z již zavedených zón.  

• Budeme navrhovat zlepšení pro průjezd cyklistů, zejména zobousměrnění vybraných 
jednosměrných ulic pro cyklisty tam, kde to dovolí šířkové poměry a neohrozí bezpečnost a 
plynulost dopravy. Snížíme tím nežádoucí pohyb cyklistů na chodnících.  

• Na hlavních ulicích preferujeme oddělení cyklistické dopravy od automobilové, n amísto 
sdíleného užívání jízdního pruhu. 

• Podpoříme opatření pro důslednější dodržování pravidel parkovacích zón.  

• Budeme podporovat vznik veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily.  

• Podpoříme opatření pro připravovanou elektrifikaci autobusových linek 13 6 a 207. 

• Po provozovatelích služeb provozujících sdílená kola a koloběžky budeme aktivně vymáhat 
dodržování správného parkování a vyžadovat přísnější postihy uživatelů při porušování pravidel. 
Další místa pro parkování kol a koloběžek budeme stanovovat prioritně v místech, kde kola a 
koloběžky ve větší míře překážejí na chodnících. Tato nová místa pro parkování budeme hledat 
ve vozovce s ohledem na zachování parkovacích míst.  

• Budeme podporovat pěší dopravu a aktivně hledat nová pěší propojení (např. skrze VŠE k 
Hlavnímu nádraží, napojení cyklostezky na Vítkově na nový výstup z Hlavního nádraží, nebo 
vstup na cyklostezku z Jeronýmovy ulice). 

• Budeme pokračovat v odstraňování vizuálního smogu.  

• Jednou ročně uspořádáme např. ve spolupráci s hlavním městem v rámci  Evropského týdne 
mobility sousedskou akci v jedné z ulic Prahy 3. 

 

Energetika 

• Využijeme potenciál komunitní energetiky realizací nejméně 10 fotovoltaických elektráren na 
střechách budov MČ, které budeme provozovat jako jednu virtuální elektrárnu a přebytky 
vyrobené energie budeme spotřebovávat na dalších budovách MČ. V souladu s klimatickým 
plánem zajistíme maximální využití kapacity střech budov městské části i dalších subjektů pro 
instalaci fotovoltaických panelů. 

• Prosazujeme snížení energetické závislosti na plynu. S městskými firmami (např. Pražská 
plynárenská a.s.) zajistíme efektivnější využití zemního plynu, než je tomu dnes, tedy v tzv. 
vysokoúčinné kogenerační výrobě elektřiny a tepla s návazností na propojení s tepelnými 
čerpadly a fotovoltaickými panely (lokální energetická centra). 

• Zavedeme energetický management budov ve správě Prahy 3 podle normy ISO 50001. Zřídíme 
pozici energetického manažera v rámci struktury úřadu MČ Praha 3 a nastavíme proces 
přecházení k úspornějším zdrojům energií. 

• Pořídíme centrální software pro online sledování a řízení spotřeby všech typů energií ve všech 
budovách ve svěřené správě MČ Praha 3, a zároveň pro řízení výroby elektrické energie.  
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• Pro všechny budovy a odběrná místa budeme nadále nakupovat elektrickou energii s garancemi 
původu z obnovitelných zdrojů. 

 

Kultura 

• Budeme dbát o zachování jedinečného genia loci Žižkova a Vinohrad.  

• Budeme pokračovat v podpoře živé kultury a umění v ulicích a oživovat tak veřejný prostor nejen 
koncerty, tančírnami, filmovými projekcemi, divadelními vystoupeními nebo recitacemi, ale také 
uměleckými díly. Ve spolupráci s Landscape festivalem budeme pokračovat v obohacování 
veřejného prostoru zajímavými uměleckými intervencemi.  

• Budeme pokračovat v projektu Pražský Montmartre. 

• Tradiční akce jako Vinohradské vinobraní, Žižkovské pivobraní a Žižkovský masopust by měly 
zůstat součástí trojkové tradice. 

• Praha 3 se bude nadále aktivně podílet, společně s hlavním městem Praha a ministerstvem 
kultury, na tvorbě koncepce kulturního a společenského centra v historické budově bývalého 
Nákladového nádraží Žižkov. 

• Budeme i nadále podporovat místopisné vycházky po Praze 3.  

• Zasadíme se o vznik Domu tance v bývalých lázních v Husitské ulici. Opuštěný dům naplní 
taneční kroužky, rezidenční pobyty umělců, tvořivé dílny a další. To vše přinese do spodní části 
Husitské ulice nové impulzy. 

• Budeme hledat nová místa pro street art (např. murály). 

• Podpoříme instalace uměleckých děl (sochy, vodní prvky, plastiky a drobné architektonické 
intervence) ve veřejném prostoru (parky, náměstí) ve spolupráci s hlavním městem Praha v rámci 
programu Umění pro město, a to na základě soutěží a jasně stanovenými podmínkami výběru 
uměleckých děl. Umělecká díla by měla být samozřejmostí také u každého většího stavebního 
záměru. 

• Zasadíme se o realizaci vodního prvku (Pumpy) pod žižkovskými schody a výtvarného řešení 
vyústění Žižkovského tunelu na Tachovské náměstí, a to dle vítězných návrhů z výtvarných 
soutěží. 

• V rámci revitalizace veřejného prostranství na Ohradě se zasadíme o umístění uměleckého díla 
trvale připomínajícího operaci Anthropoid a hrdiny a hrdinky Prahy 3, kteří se významně podíleli 
na přípravě atentátu na R. Heydricha. 

• Oživíme vhodná místa venkovními tematickými výstavami či příležitostným promítáním filmů. 

• Budeme nadále opravovat, udržovat a chránit architektonické dědictví a umělecká díla ve 
veřejném prostoru na Praze 3. 

• Obnovíme naučnou stezku na Olšanských hřbitovech.  

• Žižkovské divadlo Járy Cimrmana je důležitou divadelní scénou Prahy 3, kterou budeme nadále 
podporovat, včetně souborů, které v něm působí.  

• Zasadíme se o vznik multimediální muzejní expozice historie Prahy 3 ve 20. století v infocentru 
na náměstí Jiřího z Poděbrad, které naváže na moderní expozici žižkovské historie vybudované 
v Galerii pod radnicí. 

• Připravíme koncepci fungování kulturní příspěvkové organizace Za Trojku reflektující aktuální 
trendy v kultuře a kreativním vzdělávání 21. století. KC Vozovna by mělo být svým kulturním 
programem vyhledávaným místem pro obyvatele Jarova, zejména rodiny  s dětmi a seniory. 
Atrium na Žižkově by nadále mělo zůstat moderní kulturní institucí, která svým záběrem 
přesahuje hranice Prahy 3, a to nejen svými interaktivní výstavami pro školy i celé rodiny, ale i 
kvalitním hudebním programem. 

• Zasadíme se o pokračování úspěšného projektu Art re use centra do doby, než začne rekonstrukce 
ZŠ Havlíčkovo náměstí. 

• Budeme podporovat přejmenování Koněvovy ulice na Hartigovu, o kterém rozhodlo 
Zastupitelstvo MČ Praha 3. Pomůžeme obyvatelům dotčeným touto změnou s administrativou. 

• Prosadíme pojmenování nových ulic na Nákladovém nádraží Žižkov po osobnostech II. odboje. 

• Dotace v kultuře budeme přidělovat spravedlivě, se zaměřením na nezávislou, nekomerční a 
živou kulturu. 
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• Budeme více dbát na to, aby se kulturní akce pořádané radnicí obešly bez jednorázového odpadu 
a příliš hlasité produkce. 

 

Majetek 

• Zajistíme průběžnou obnovu sociálních zařízení škol a školek.  

• Elektronická aukce je výhodná a transparentní. Dále  budeme  využívat elektronické aukce jako 
nástroj pro výběr nejvýhodnějších nájemců (komerčně pronajímaných bytů a nebytových 
prostor). Zohledňovat budeme i přínos nájemce pro obyvatele a okolí. Naším cílem jsou živé 
ulice s fungujícími obchody a podniky. 

• Vytvoříme přehledovou databázi nakládání s bytovým i nebytovým fondem v majetku městské 
části (investice, opravy, výnosy z nájemného).  

• Ukončíme vleklý spor kolem garáží v Bukové a Květinkové. Pozemky pod stávajícími garážemi 
v Bukové/Květinkové nabídneme za cenu stanovenou na základě znaleckého posudku 
uživatelům garáží. Podporujeme snahu o dosažení soudního smíru a následnou rekonstrukci 
garáží, které dnes slouží zároveň jako  pochozí střecha pro obyvatele okolních bytových domů.  

• Ve spolupráci s hlavním městem získáme zahrádkářský pozemek u kostela sv. Vojtěcha a 
ukončíme tak nejistotu a vleklé spory. 

• Získáme do správy městské části pozemky v okolí Příběnické ulice. Připravíme ve spolupráci s 
okolními vlastníky pozemků a budov záměr využití pozemků tak, aby došlo k oživení prostoru, 
zlepšení jeho prostupnosti a bezpečnosti. 

• Do správy městské části chceme získat Prokopovo náměstí s cílem připravit jeho revitalizaci.  

• Prověříme možnost rozšíření míst pro zahrádkářskou činnost v oblasti Balkánu.  
  

Investice 

• Budeme rozvíjet a modernizovat Sportovní areál na Pražačce, např. výstavba nového hřiště na 
plážový volejbal, přetlakové haly, skateparku, rekonstrukci zázemí a také propojení areálu s 
cyklostezkou. 

• Spustíme rekonstrukci školní budovy na Havlíčkově náměstí a přiléhajících objektů.  

• Na místě bývalé MŠ Jeseniova 98 vybudujeme novou 6  třídní MŠ dle projektu z proběhlé 
architektonické soutěže. 

• Připravíme projekt novostavby Domu sociálních služeb v ulici Pod Lipami.  

• V parku Kapslovna vybudujeme obecní lesní školku.  

• Zrekonstruujeme atletické hřiště při ZŠ Jeseniova. 

• Zrealizujeme nástavbu školní družiny ZŠ Jeseniova.  

• Při ZŠ Lupáčova získáme do pronájmu přilehlý dvůr a vybudujeme tu zázemí pro školní družinu, 
relaxaci žáků, venkovní výuku a komunitní akce školy.  

• Dokončíme rekonstrukci podzemních garáží na Vinohradské třídě, čímž zvýšíme počet 
parkovacích míst v lokalitě a zároveň vyřešíme problém se statikou okolních domů.  
Rekonstruovat hodláme i stávající garážové objekty v majetku MČ Prahy 3. Podpoříme zde 
možnosti pro dobíjení elektromobilů. 

• Dokončíme rekonstrukci panelových souborů v Táboritské a Kubelíkově ulici.  

• Dokončíme rekonstrukci bytového domu Husinecká 9.  

• Dokončíme revitalizaci Tachovského náměstí. 
• Dokončíme revitalizaci horního parteru Žižkova náměstí.  

• Společně s hlavním městem Praha dokončíme revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad, přibydou 
desítky stromů, zachováme pobytovou kvalitu trávníků, zlepšíme podmínky pro trhy.  

• Dokončíme rekonstrukci polikliniky na Vinohradské třídě.  
• V areálu bývalých jeslí v ulici K Lučinám vybudujeme zázemí pro dětské skupiny a potřeby 

okolních obyvatel. 

• Zvýšíme kapacitu ŽS Jarov realizací půdní vestavby.  

• Budeme postupně pokračovat v rekonstrukci zázemí a tribun stadionu Viktoria Žižkov tak, aby 
sloužil žákovskému fotbalu i ligové soutěži. 

• Opravíme vnitřní prostory radnice v Seifertově ulici. 
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• Ve spolupráci s hlavním městem budeme pokračovat v revitalizaci parku na Vítkově coby parku 
první kategorie. 

 

Životní prostředí – úklid 

• V zájmu zlepšení úrovně běžné údržby chodníků prověříme možnost iniciativně převzít větší část 
jejích oprav a úklidových služeb pod taktovku městské části. Chceme vyjednat s hlavním městem 
Praha přesměrování prostředků na údržbu do rozpočtu Prahy 3.  

• Stojíme o čistou Prahu 3, proto budeme pokračovat v projektech Čistá Trojka a Antigraffiti 
program. 

• Chceme i nadále rozšiřovat počet stanovišť na separovaný odpad v bytových domech a navyšovat 
četnost svozů. 

• Postavíme na Žižkově náměstí veřejnou toaletu, další bude součástí revitalizace náměstí Jiřího z 
Lobkovic nebo Židovských pecích. Tam, kde vybudování veřejné toalety není možné, umístíme 
v letních měsících provizorní bezbariérové chemické záchodky.  

 

Bytová politika 

• Volné byty ponecháme ve vlastnictví hlavního města Praha a svěřené správě MČ Praha 3.  

• Volné byty co nejrychleji znovu opravíme a pronajmeme. 

• Byty budeme pronajímat zejména v režimu podporovaného bydlení, podíl komerčně 
pronajímaných bytů v aukci nepřekročí 40%. 

• Budeme dbát o dobré sousedské vztahy mezi nájemníky a předcházet vzniku rizikových situací 
v bytových domech. Při rozhodování o způsobu pronájmu obecních bytů budeme dbát na 
různorodou skladbu obyvatel s ohledem na bezproblémové soužití a dodržování pravidel 
jednotlivých bytových domů. 

• Upravíme stávající Pravidla podporovaného bydlení pro větší podporu seniorů při získání 
obecního nájemního bytu. Nadále budeme poskytovat nájemní bydlení pro potřebné skupiny 
ohrožené na trhu s bydlením a v bytové nouzi (senioři, rodiny s dětmi, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, osoby se zdravotním postižením). Žádné dítě si nezaslouží vyrůstat v azylovém 
domě nebo na ubytovně. 

• Posílíme poskytování bytů MČ Praha 3 potřebným profesím a zpracujeme podrobná pravidla, 
včetně postupů při ukončení pracovního poměru.  

• Nadále budeme spolupracovat a pronajímat byty organizacím poskytujícím tréninkové bydlení 
lidem bez domova, osobám se závislostmi, dětem i dospělým se zdravotním nebo mentálním 
postižením a ohroženým dětem bez rodinného zázemí.  

• Rekonstruujeme bytový dům Husinecká 9 na dům s byty zvláštního určení - bezbariérovými byty.  

• Posílíme a zlepšíme systém krizového  bydlení. 

• Část bytů postavených soukromými investory na Praze 3 bude sloužit dostupnému nájemnímu 
bydlení. Domluvíme výhodný pronájem nejméně 200 bytů v novostavbách na Nákladovém 
nádraží Žižkov a další desítky bytů zde získáme do obecního majetku.  

   
Podpora podnikání 

• Chceme podpořit malé a střední podnikatele, vč. OSVČ podnikající (nebo mající provozovnu) na 
Praze 3, např. vytvořením informačních stránek/skupiny na webu či na facebooku, tak aby měli 
dostatečné informace potřebné k podnikání (např. v otázkách svozu odpadů, řešení zavážení 
zboží, apod.) 

• Nabídneme možnosti využít pronájem nebytových prostor v majetku městské části a možnost 
využít těchto prostorů pro prodejny/sklady/apod.) 

• Ve spolupráci s hlavním městem Praha, Czechinvestem a vysokými školami  (např. VŠE) 
podpoříme mladé a začínající podnikatele a start-upy. (formou soutěží, hackathonů, nabídkou 
možnosti nevyužívaného majetku MČP3. 

  

IT a inovace, digitalizace 

• Podporujeme otevřenost radnice, zajistíme, aby městská část zveřejňovala otevřená data a další 
užitečné statistiky. 
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• Budeme pracovat na zjednodušení byrokratických i fyzických bariér mezi občanem a úřadem – 
zrychlení vyřizování, lidský přístup, online komunikace, digitalizace.  

• Budeme aktivně podporovat rozšíření Portálu Pražana o další části potřebné pro občany Prahy 3, 
např. podávání elektronických žádostí, vyřizování povolení, placení poplatků.  

• Zveřejníme seznam nejen nebytových, ale i bytových prostor, zařídíme novou mapovou a 
datovou platformu, která bude sloužit pro lepší plánování dostupnosti veřejných služeb a 
občanům poskytne důležité informace o dostupnosti toho, co je zajímá.  

 

Dotační politika 

• Objem peněz v dotačním fondu neklesne pod plánovanou alokaci roku 2023 (10,2 milionu Kč).  

• Hodláme průběžně zapracovávat zpětnou vazbu uživatelů dotačního softwaru.  
• Budeme průběžně revidovat dotační pravidla na základě zpětné vazby od žadatelů a stakeholderů. 

Pro veřejnost uspořádáme informativní semináře k jednotlivým dotačním oblastem.  

• Budeme nadále přispívat na obnovu památkových objektů v rámci Programu regenerace.  
 

Prorodinná politika 
• Budeme rozšiřovat počet dětských skupin a tím navyšovat kapacitu míst pro děti mladší 3 let. Za 

tímto účelem nabídneme vhodné prostory ve vlastnictví MČ.  

• Založíme dětskou skupinu pro zaměstnance úřadu v objektu úřadu na Seifertově.  

• Při plánování revitalizací veřejných prostranství budeme postupovat podle principu tzv. „Age-
friendly city“, tedy města, které bude přívětivé pro všechny generace. Budeme odstraňovat 
bariéry v prostoru (snižováním obrubníků, zprůchodněním nároží, pobídkou k zpřístupnění 
komerčních prostor). 

• Věnujeme pozornost dětským hřištím - zajistíme stínění a budeme nadále revidovat herní prvky. 
Hřiště budou uzpůsobena tak, aby na nich našly vyžití děti různého věku. 

• Zmapujeme dopravní bezpečnost v okolí škol a zrealizujeme vhodná opatření v nevyhovujících 
lokalitách. Zahájíme přípravy k zavedení školních ulic.  

• Radnice půjde v oblasti prorodinné politiky příkladem. Zavedeme flexibilní úvazky, rozšíříme 
možnosti home-office. 

• Ve spolupráci s tajemníkem úřadu budeme pravidelně vyhodnocovat spokojenost zaměstnanců a 
s výstupy následně pracovat. 

• Budeme nadále rozvíjet projekt Nouzovka. 

• Budeme nadále podporovat rodinná a komunitní centra, která nabízejí služby pro rodiče s dětmi. 
 

Sociální politika a zdravotnictví 

• Podpoříme další rozvoj terénních a ambulantních služeb pro všechny potřebné cílové skupiny s 
akcentem na seniory a neformálně pečující. 

• Zavedeme sdílené bydlení seniorů. Zrealizujeme pilotní projekt v objektu Hus inecká 9. 

• Budeme pokračovat v projektu studentského bydlení v domech s pečovatelskou službou.  

• Podpoříme rozvoj kapacit sociálně aktivizačních služeb pro ohrožené rodiny, děti vycházející z 
dětských domovů či osoby bez přístřeší. 

• Budeme úzce spolupracovat s hlavním městem Praha  na řešení problematiky bezdomovectví a 
závislostního chování. 

• Zaměříme se na oblast prevence a to v rámci podpory komunitních a nízkoprahových center.  

• Budeme aktivně podporovat a rozvíjet dobrovolnictví a sousedské komunity. 

• Ověříme možnosti zavedení služby online lékařů pro občany Prahy 3.  

• Pokročíme směrem k realizaci Domu sociálních služeb Pod Lipami. Budeme pokračovat v 
přípravě projektové dokumentace. 

• Budeme podporovat pracovníky v sociální oblasti a zdravotnictví a to např. nabídkou profesních 
bytů v rámci podporovaného bydlení. 

• Revidujeme fungování sociálního fondu. Budeme aktivně shánět zdroje k jeho financování.  

• Prověříme možnosti zavedení Taxi služeb pro seniory.  

• Budeme pracovat na zapojování cizinců do dění městské části. Hodláme nadále rozvíjet výuku 
českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem.  
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• Budeme aktivně poptávat a pobízet lékaře k založení praxe na území Prahy 3 (zejména pediatry, 
pedopsychiatry a praktiky). 

• Dokončíme rekonstrukci Vinohradské polikliniky. 
 

Školství a volný čas dětí a mládeže 

• Budeme pokračovat v přípravách na vybudování nových škol a školek, abychom byli připraveni 
na silné ročníky i nové obyvatele. 

• Navýšíme kapacitu mateřských škol, aby byla místa nejen pro všechny tříleté děti, a le mohli jsme 
nabídnout více míst i dvouletým dětem. 

• Na místě bývalé MŠ Jeseniova 98 vybudujeme novou šestitřídní MŠ dle projektu z proběhlé 
architektonické soutěže. 

• Podpoříme rozvoj dětských skupin především pro děti mladší tří let.  

• Podpoříme školy při vytváření prostředí pro kvalitní vzdělávání dětí se speciálními potřebami a 
ztíženými podmínkami. 

• Zasadíme se o dobré podmínky pro učitele a ředitele tak, aby se mohli ve své práci rozvíjet, být 
tu pro své žáky a uchovat si radost z učitelské profese. Nabídneme školám pro zaměstnance 
supervize placené z rozpočtu městské části a podpoříme jejich vzdělávání. Budeme hledat 
způsoby snížení administrativní zátěže. 

• Budeme podporovat setkávání učitelů napříč školami, ať už formou společných kulturních akcí, 
nebo  za účelem sdílení dobré praxe.  

• Budeme pokračovat v rozvoji bilingvní výuky na základních školách.  

• Podpoříme školy v tom, aby pečovaly také o duševní pohodu dětí, na které je vytvářen čím dál 
tím větší tlak, a předávaly dětem nejen faktické znalosti, ale učily je také sebedůvěře, kamarádství 
a radosti z poznávání. 

• Podpoříme participativní projekty na školách tak, aby žáci  mohli realizovat své nápady na 
zlepšení prostředí škol. 

• Budeme podporovat volný čas dětí a mládeže i mimo školní výuku cílenou dotační politikou. 
Podpoříme mimoškolní aktivity i školní kluby pro žáky 2. stupně. Nechceme, aby starší děti 
trávily čas v nákupních centrech, chceme jim nabídnout alternativu, která je bude bavit.  

• Chceme více zapojit rodiče a odborníky do diskuze o vzdělání. Podpoříme proto různé možnosti 
sdílení zkušeností se školami, např. pomocí rodičovských kaváren nebo rodičovského fóra.  

• Spustíme rekonstrukci školy na Havlíčkově náměstí. Chceme, aby zde vznikla moderní škola 
otevřená všem dětem i lidem v okolí. 

• Dojednáme venkovní prostory ve vnitrobloku pro ZŠ Lupáčova. Zajistíme dlouhodobý pronájem 
pozemku pro školní dvůr a budeme hledat vhodné prostory na vzduchu také pro další školy, které 
možnost využívání dvoru nemají. 

• Podpoříme vznik kariérního poradce na školách, abychom pomohli dětem lépe pochopit sebe 
sama a souvislosti spojené s volbou školy a budoucího povolání.  

 

Sport 

• Na základě schváleného „Plánu rozvoje sportu městské části Praha 3“ připravíme 
akční/implementační plán na následující čtyřleté období, včetně dopadů na rozpočet městské 
části.  

• Chceme realizovat rekonstrukci atletického hřiště u základní školy Jeseniova na základě 
zpracovaného projektu.  

• Postavíme skate-park ve sportovním areálu na Pražačce. 

• Chceme získat finanční prostředky na realizaci projektů ve Sportovním rekreačním areálu 
Pražačka – SARAP (revitalizace a rozšíření beach-volejbalových hřišť a přetlakové haly, 
modernizace zázemí a šaten, vč. rozšíření pobytové zóny u venkovního bazénu v oblasti 
sportovního areálu SARAP). 

• Ochráníme všechny sportovní areály před zástavbou v souladu s územním plánem, resp. 
Metropolitním plánem. 

• Otevřeme sportoviště širší veřejnosti. Podpoříme víceúčelové využití sportovišť a vznik menších 
hřišť ve veřejném prostoru s důrazem na podporu sportu bez tlaku na výkon. 
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• Podpoříme sportovní kluby a zájmové spolky s důrazem na práci s mládeží.  

• Podpoříme vznik venkovních hřišť pro všechny generace, včetně vytipování vhodných míst pro 
workoutová hřiště. 

• Chceme zlepšit komunikaci mezi Městskou částí Praha 3 a hlavním městem Prahou a zefektivnit 
spolupráci jak při realizaci sportovních akcí, tak rekonstrukci sportovišť.  

• Chceme obnovit tradici sportovní soutěže primárně pro základní školy Prahy 3 o  Pohár Karla 
Hartiga. 

• Podporujeme přípravu a realizaci dopravně oddělených cyklostezek mezi sportovními areály a 
školami. 

• V okolí sportovních areálů a škol se zaměříme na vybudování cykloinfrastrukturu (stojany, 
servisní sloupky apod.) 

  

Transparentnost a otevřená radnice 

• V rámci revize Směrnice o zadávání veřejných zakázek zavedeme opatření k tomu, aby směrnice 
vyváženě reflektovala zájem na efektivním a pružném zadávání veřejných zakázek radnicí 
(zvýšením limitů pro výběr v užším řízení a v otevřeném řízení  vzhledem k inflaci a praktickým 
potřebám zadávání zakázek) a na druhou stranu zajistila co nejširší výběr kvalitních nabídek 
dodavatelů a co nejhospodárnější nakládání s veřejnými prostředky.  

• Na úrovni městské části zřídíme funkční oznamovací kanál protiprávního jednání pro zajištění 
nezávislého prošetření, anonymity a zajištění nulových odvetných opatření. 

• Zveřejníme seznam nejen nebytových, ale i bytových prostor; pro lepší orientaci případných 
zájemců zveřejníme přehlednou mapu volných prostor; 

• Zavedeme etický kodex pro členy komisí a výborů, např. pro situace možného střetu zájmů. 

• V záznamu ze zasedání zastupitelstva MČ Praha 3 budou pro lepší přehlednost označeny 
jednotlivé body programu. 

• Ve výběrových řízeních budeme prosazovat hodnocení podle kritérií tak, aby rozhodovala 
kvalita, reference a zohlednily se i environmentální a sociální dopady, nikoliv pouze cena. 

 

 Participace a strategické plánování 

• Chceme být nadále lídrem participace v Praze, proto budeme pokračovat v nastoleném trendu 
participace mezi radnicí a občany Prahy 3. U důležitých záměrů budeme využívat anket a 
veřejných setkání, ve kterých budou obyvatelé Prahy 3 moci vyjádřit svůj názor.  

• U projektů přeměny veřejných prostranství bude standardem vstupní participace pro sběr dat, 
jakož i zpětnovazební participace (představení rozpracovaného návrhu) . 

• S výsledky participace bude veřejnost transparentně seznámena (vč. závěrečné zprávy ke 
stažení). 

• Budeme pokračovat v implementaci nově přijatého strategického plánu.  
 

Vnější vztahy a komunikace 

• I nadále chceme, aby radnice aktivně komunikovala s obyvateli Prahy 3 a byla pro ně 
důvěryhodnou institucí. 

• Připravíme dotazník spokojenosti obyvatel s úřadem a pomocí zpětné vazby budeme usilovat o 
vlídný a srozumitelný přístup zaměstnanců radnice.  

• Budeme aktivně využívat aplikaci Mobilní rozhlas a snažit se o nárůst počtu uživatelů. 

• Radniční noviny, web a sociální sítě radnice budou i nadále vyváženě informovat o Praze 3. 
Radniční média i nadále nebudou výkladní skříní vládnoucích politiků a opozice v nich bude mít 
prostor pro vyjádření. 

• Budeme klást důraz na další moderní a nápadité formy komunikace. 

• S obyvateli Prahy 3 chceme i nadále participovat podobu veřejných prostranství, hřišť a další 
rozhodnutí. Participační přístup chceme ještě více prohloubit.  

  

Zahraniční vztahy 

• Budeme hledat partnerská zahraniční města pro žákovské a učitelské výměny ve školství a 
kultuře. 
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• I nadále hodláme čerpat inspiraci v zahraničí a fungující praxi přeneseme na Prahu 3.  
 
 
3.2 Koaliční strany prohlašují, že budou na půdě všech orgánů městské části Praha 3 a dalších institucí 

podporovat naplnění programových priorit uvedených v předchozím odstavci 3.1.  
  

IV. 
Personální obsazení 

  
4.1 Koaliční strany se dohodly, že Rada městské části bude sestávat z 9 členů, a to v následujícím 

poměru: 

• TOPSTAN: 5 členů (uvolněný starosta, 1 uvolněný místostarosta, 2 uvolnění radní a 1 
neuvolněný radní), 

• Piráti: 2 členové (1 uvolněný místostarosta a 1 uvolněný radní),  

• PRAHA 3 SOBĚ: 1 člen (uvolněný místostarosta), 

• Zelení: 1 člen (uvolněný místostarosta). 
Konkrétní personální složení Rady městské části včetně kompetencí je uvedeno v příloze č. 1 této 
koaliční smlouvy. 
  

4.2 Koaliční strany navrhnou složení orgánů Zastupitelstva městské části (výborů) a orgánů Rady 
městské části (komisí) a Redakční rady Radničních novin tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 této 
koaliční smlouvy, přičemž koaliční strany se dohodly na zřízení postu uvolněného předsedy 
Výboru pro majetek, který připadne TOPSTAN. 
  

4.3 Koaliční strany budou respektovat personální nominace ostatních koaličních stran do Rady 
městské části i do poradních orgánů (výbory a komise) a zajistí podporu všech svých zastupitelů 
pro volbu členů Rady městské části i do výborů za koaliční strany.  
  

4.4 Koaliční strany se zavazují při ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části podpořit návrh 
na složení Rady městské části a na složení orgánů Zastupitelstva městské části (výborů) uvedený 
v příloze č. 1 této koaliční smlouvy. 
 

4.5 Koaliční strany se zavazují poskytnout ostatním politickým klubům, které nejsou koaliční stranou 
této koaliční smlouvy a jsou zastoupeny v Zastupitelstvu městské části, personální a materiální 
prostředky k výkonu jejich nezastupitelné kontrolní, iniciativní a poradní činnosti v orgánech 
městské části Praha 3 i orgánech obecních firem Prahy 3 tak, aby měly možnost plnohodnotně 
vykonávat své funkce v Zastupitelstvu městské části. 
 
 
 
 

V. 

Spolupráce 
  
5.1 Rada městské části bude v souladu se zákonem rozhodovat většinovým hlasováním. Koaliční 

strany se zavazují, že rozhodnutí Rady městské části podpoří všichni zastupitelé koaličních stran. 
Koaliční strany se dále zavazují, že bez souhlasu všech předsedů koaličních klubů nepodpoří návrh 
jiného klubu nebo zastupitele na zařazení nového materiálu na zasedání Zastupitelstva městské 
části. Pozměňovací nebo doplňovací návrhy podpoří koaliční strany jen po vzájemné dohodě 
předsedů koaličních klubů. 
  

5.2 Za účelem udržení rovnosti v rámci koaliční spolupráce má každá z koaličních stran na úrovni 
Rady městské části právo užít veta. Uplatní-li některá z koaličních stran právo veta, následuje 
smírčí řízení podle čl. VI. této koaliční smlouvy. 
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5.3 Před každým konáním Zastupitelstva městské části se schází předsedové koaličních klubů, aby 
spolu projednali otázky společného zájmu a zajistili hladký průběh zasedání Zastupitelstva městské 
části. 
  

5.4 Koaliční strany se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nevyvolají na půdě 
Zastupitelstva městské části hlasování o vyslovení nedůvěry Radě městské části, popř. odvolání 
Rady městské části nebo jejích členů a ani se k takovému hlasování nepřipojí. Koaliční strany se 
zavazují respektovat dohody předsedů koaličních klubů na úrovni Prahy 3 o případných změnách 
ve složení Rady městské části. 
  

5.5 Koaliční strany se zavazují, že budou při činnosti všech orgánů městské části Prahy 3 podporovat 
přijetí takových opatření, která zajistí naplnění programových priorit podle čl. III. této koaliční 
smlouvy. 
  

5.6 Koaliční strany se zavazují, že budou naplňovat tuto koaliční smlouvu a účinně spolupracovat na 
přípravě všech usnesení, rozhodnutí či opatření zásadní povahy (dále jen „opatření“), která budou 
předem konzultovat. Za tím účelem se dohodly, že bude-li kterákoli z koaličních stran považovat 
některé z připravovaných opatření za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešení smírčí 
řízení. 
  

5.7 Koaliční strany se dále zavazují, že případné iniciativní návrhy či protinávrhy předkládané v 
Zastupitelstvu městské části na úrovni jednotlivých členů zastupitelských klubů koaličních stran 
anebo připojení se k iniciativě zastupitelů z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni 
předsedů koaličních klubů. Podmínkou pro podporu výše uvedených iniciativních návrhů či 
protinávrhů, které se budou týkat programových priorit podle čl. III. této koaliční smlouvy ve 
smyslu čl. 5.5 této koaliční smlouvy a/nebo označí-li je některá z koaličních stran za věc zásadní 
povahy ve smyslu čl. 5.6 této koaliční smlouvy, bude vždy dohoda koaličních stran.  
  

5.8 Při rozhodování o věcech neupravených touto koaliční smlouvou, tj. které nebudou prohlášeny za 
návrhy týkající se programových priorit podle čl. III. této koaliční smlouvy ve smyslu čl. 5.5 této 
koaliční smlouvy a/nebo za věci zásadní povahy ve smyslu čl. 5.6 této koaliční smlouvy a/nebo 
nedojde-li k jednotné shodě předsedů koaličních klubů na jejich podpoře ve smyslu čl. 5.7 této 
koaliční smlouvy, budou zastupitelské kluby koaličních stran při hlasování respektovat stanovisko 
Rady městské části. Nerespektování stanoviska Rady městské části ze strany jednotlivých 
zastupitelů koaličních stran tak bude považováno za porušení této koaliční smlouvy. 
  

5.9 Koaliční strany se zavazují, že pokud při projednávání návrhu usnesení Zastupitelstva městské 
části schváleného Radou městské části v zastupitelském klubu některé z koaličních stran bude ze 
strany člena či členů tohoto klubu vznesena taková připomínka, která by ve svém důsledku ohrozila 
jednotu představitelů a všech zástupců koaličních stran při procesu přijetí tohoto návrhu usnesení 
Zastupitelstvem městské části, bude předseda tohoto klubu o této skutečnosti neprodleně, 
nejpozději pět dní předcházejících den zasedání Zastupitelstva městské části, informovat předsedy 
klubů ostatních koaličních stran tak, aby bylo možné vyvolat dohodovací jednání předsedů 
zastupitelských klubů koaličních stran, Rady městské části Praha 3 a člena či členů, které danou 
připomínku vznesli. 

  
VI. 

Smírčí řízení 

  
6.1 Veškeré případné rozpory vyplývající z této koaliční smlouvy budou nejdříve řešeny smírčím 

jednáním koaličních stran. Projednávání sporné věci bude přerušeno do doby nalezení shody 
koaličních stran v rámci smírčího jednání, pouze u záležitostí nesnesoucích odkladu nejdéle  na 
dobu 30 dní. 
  

6.2 Jednání v rámci smírčího řízení svolává starosta tak, aby se konalo nejpozději do 7 dní po vyvolání 
smírčího řízení. Právo účastnit se smírčího řízení mají vždy 3 zástupci z každé koaliční strany. Za 
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podmínky souhlasu předsedů klubů všech koaličních stran může smírčí řízení probíhat pouze ve 
složení lídrů koaličních stran a předsedů klubů koaličních stran.  
  

6.3 Nedojde-li k dohodě koaličních stran v rámci smírčího řízení, zdrží se každá koaliční strana 
předložení sporné věci ve kterémkoliv orgánu Městské části a/nebo, byla -li již sporná věc 
předložena ještě před zahájením smírčího řízení, zavazuje se koaliční strana, která předmětnou 
spornou věc v některém z orgánů Městské části navrhla k projednání, rozhodnout o stažení sporné 
věci z pořadu jednání daného orgánu Městské části Praha 3. V případě předložení sporné věci ze 
strany člena či členů zastupitelských klubů, které nejsou koaličními stranami této koaliční 
smlouvy, k projednání v některém z orgánů Městské části Praha 3, se koaliční strany zavazují při 
hlasování o této sporné věci se zdržet hlasování. 

  
VII. 

Závěrečná ustanovení 
  
7.1 Porušení závazků koaličních stran uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod 

k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím řízení ve 
smyslu čl. VI. této koaliční smlouvy. 
  

7.2 Koaliční strany se zavazují, že ode dne podpisu této koaliční smlouvy nebudou bez předchozího 
informování ostatních koaličních stran samostatně jednat s ostatními politickými subjekty, ani 
neuzavřou smlouvu nebo dohodu s jinou politickou stranou v rámci Zastupitelstva městské části.  
  

7.3 Koaliční smlouva je závazná pro všechny členy Zastupitelstva městské části, kteří získali (případně 
získají v průběhu volebního období) mandát člena Zastupitelstva městské části za koaliční strany. 
  

7.4 Všechny změny, dodatky nebo zrušení této koaliční smlouvy musí mít písemnou formu.  
 

7.5 Koaliční strany prohlašují, že tato koaliční smlouva byla uzavřena na základě projevu svobodné a 
vážné vůle, a že znění této koaliční smlouvy bylo předem projednáno a odsouhlaseno příslušnými 
orgány koaličních stran. 
  

7.6 Koaliční strany prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této koaliční smlouvy, a že tato 
koaliční smlouvy nahrazuje veškerá předchozí ústní ujednání koaličních stran.  
  

7.7 Tato koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi zastupiteli a 
zastupitelkami koaličních stran a pozbývá účinnosti nejpozději skončením volebního období 
Zastupitelstva městské části 2022–2026. 
  

7.8 Tato koaliční smlouva byla vyhotovena v pěti vyhotoveních včetně přílohy, která je nedílnou 
součástí této koaliční smlouvy, přičemž TOPSTAN obdrží po dvou vyhotovení a Piráti, PRAHA 
3 SOBĚ a Zelení obdrží po jednom vyhotovení. 
  

V Praze dne 29. listopadu 2022  
  
 
 
  
Mgr. Michal Vronský     Jiří Ptáček 
  
  
 
  
RNDr. Jan Materna, Ph.D.                                          Petra Sedláčková 
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Jaroslav Ille MBA                                                   JUDr. Robert Pecka 
  
  
 
  
Karel Vejvoda                                                           Mgr. Pavel Dobeš 
  
  
 
  
Mgr. Pavel Křeček                                                     Zdeňka Štěpánková 
  
  
 
  
JUDr. Eva Pánková                                                    Mgr. Nikol Marhounová 
  
 
  
  
Bc. Jan Bartko                                                           JUDr. Pavel Musil 
  
  
 
  
Mgr. František Doseděl                                               Mgr. Filip Málek 
  
  
 
 
Mgr. et Mgr. Julie Kochová                               Mgr. Ondřej Rut 
  
  
  
 
Ing. arch. Matěj Michalk Žaloudek 


