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Zásadní omezení
hazardu

V Praze klesl počet povolených 
hazardních míst o víc než třetinu, 
přesně o 122 heren. Nové znění 
vyhlášky vychází zejména z požadavků 
městských částí, které se rozhodly 
zavést tzv. nulovou toleranci hazardu. 
Mezi ty patří hlavně Praha 4, 5, 7 a 8. 
Tato pozitivní změna je nevratná a má 
příznivý dopad na životy statisíců 
Pražanů. Věříme, že námi nastartovaný 
trend zavírání heren bude pokračovat.



Levnější celoroční 
jízdné
 
V roce 2015 Trojkoalice na Magistrátu 
Hl. m. Prahy v čele se Zelenými prosa- 
dila zvýhodněnou cenu ročního kuponu 
na pražskou MHD 3650 Kč, tedy za 10 
Kč na den. Vedle slevy na roční kupon 
navíc doprovod dětí mladších 3 let 
jízdenku nepotřebuje vůbec. Neplatí se 
ani za psa. Zvýhodněný roční kupon si 
v roce 2017 koupilo 311 349 estujících, 
což je nejvíc lidí v historii.



Fond dostupného 
bydlení

Naše intenzivní práce na nájemním 
bydlení nese své ovoce. Díky Fondu 
rozvoje dostupného bydlení, jehož vznik 
jsme prosadili, má Praha konečně nástroj, 
jak stavět nové byty a nabízet je mladým 
rodinám, seniorům či lidem s nízkými 
příjmy. Praha také vybrala 12 prioritních 
pozemků, na kterých by mohla co nej- 
dříve začít stavět až 500 obecních 
nájemních bytů. Vytipovávání dalších 
pozemků bude pokračovat.



Mapa potřebné 
infrastruktury

Rada hl. m. Prahy přijala v roce 2017 náš 
návrh na vytvoření tzv. Mapy infrastruk- 
turních potřeb. Hlavní město Praha tak 
bude moci předcházet problémům s ne- 
dostatečnou občanskou vybaveností
a mít v ruce podklad pro jednání s deve- 
lopery. Mapa bude aktuálním přehledem 
toho, co kde občanům chybí, jako např. 
školky, školy, lékařská zařízení apod. 
Součástí projektu je vznik webové apli- 
kace. První verze mapy by měla být
k dispozici už koncem roku 2018.



Nemocnice Na 
Františku zůstane 
veřejná

Městská část Praha 1 původně vyhlásila 
veřejnou zakázku na nového provozovatele 
nemocnice formou koncesního řízení.
To však bylo předmětem ostré kritiky 
Zelených kvůli obavám z hrozícího nehos- 
podárného nakládání s městským majetkem 
a zhoršení dostupnosti bezplatné péče. 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy byl nakonec
i díky tlaku Zelených schválen záměr převzít 
správu a provoz Nemocnice Na Františku.



Zasloužený konec 
nevýhodné opencard

Silně nevýhodnou Opencard v Praze 
nahradila zelená lítačka. Nyní de�nitivně 
končí éra červených karet, které byly jen 
dírou na veřejné peníze. Nová zelená karta 
stojí městskou kasu několikanásobně méně. 
Na pře- chodu z Opencard na levnější a 
funkčnější lítačku se podíleli Zelení IT 
experti Josef Gattermayer a Václav Strnad.



Nové čtvrti místo 
brown�eldů

Těžištěm nové výstavby mají být opuštěné 
průmyslové pozemky - brown�eldy, které se 
nacházejí v širším centru a tvoří bariéru 
v prostupnosti města. Úspěšně pracujeme 
na transformaci bývalého nákladového 
nádraží Smíchov, zrušeného nádraží Bubny, 
ale i Rohanského ostrova nebo prostorů po 
zaniklých továrnách ve Vysočanech. 
Brown�eldy v Praze tvoří téměř 1400 ha 
perspektivních pozemků. Jejich rozumná 
zástavba vyžaduje spolupráci veřejné 
správy se soukromými vlastníky.



Transparentnější 
proces pořizování 
změn územního plánu

Dlouhodobě prosazujeme větší a včasné 
zapojení lidí nejen do územního plánování. 
Z iniciativy Zelených byla proto spuštěna 
aplikace Změna plánu. V té lze sledovat 
aktuální průběh pořizování změn a úprav 
platného územního plánu, aplikace umož- 
ňuje i nastavit tzv. hlídacího psa s auto- 
matickou upomínkou na veřejné projednání.
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Centrum 
architektury – CAMP

Praha má konečně moderní prostor 
určený k výstavám a přednáškám
o městě a o všem, co s ním souvisí. 
Původní koncept statické výstavy výkresů 
územního plánu jsme změnili na instituci 
otevřenou všemu a všem. Institut 
plánování a rozvoje zde prezentuje a 
diskutuje se především o budoucnosti 
Prahy a každý se sem může přijít zeptat, 
co jeho město čeká. Praha se zde otevírá 
lidem.



Pražské stavební 
předpisy

V srpnu 2016 vstoupily v účinnost Pražské 
stavební předpisy. Na rozdíl od předchozí 
vyhlášky jsou založeny na předpokladu,
že budovy nejsou solitéry, ale spoluutvářejí 
celkovou podobu města, a proto musí ladit 
se svým okolím. Nově stanovují pravidla pro 
vzájemné vztahy budov, ulic a náměstí. 
Soustředí se také na kvalitu veřejných 
prostranství a hlásí se k ideji kompaktního 
města krátkých vzdáleností s nízkými nároky 
na dopravu a technickou infrastrukturu.
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Veřejné služby pod 
veřejnou kontrolou

Zásadní akvizicí, kterou se podařilo 
dojednat, byl odkup akcií Pražských 
služeb. Svoz odpadu je tak ve veřejných 
rukou, a do budoucna tak nehrozí 
omezení či zásadní zdražení těchto 
základních služeb. Po dvou letech 
našeho úsilí vedení města též schválilo, 
že požaduje zpět celou vodovodní 
infrastrukturu, a zbaví se tak závislosti 
na soukromé společnosti.



V radničních 
domech vzniklo 
kreativní centrum

Bojujeme proti chátrání domů, aktivně se 
snažíme dávat objektům nový život. 
Povedlo se to například v Hybernské,
kde nyní sídlí kampus Filozo�cké fakulty. 
Dalším úspěchem je otevření Kreativního 
centra v nevyužitých historických radnič- 
ních domech u Staroměstského náměstí. 
Každý si zde může zajít na kávu nebo 
pronajmout co-workingovou místnost.



Omezení reklamy
v centru
Schválili jsme významná pravidla na 
omezení poutačů na lampách veřejného 
osvětlení. V historickém centru města 
reklama na sloupech zcela zmizí, jinde 
budou pravidla zpřísněna. Nyní je na 
úřednících, aby schválená pravidla 
začali lépe vymáhat.



Revitalizace 
Vítězného náměstí
Splnili jsme volební slib a prosadili mezi- 
národní urbanistickou soutěž na podobu 
Vítězného náměstí. Veřejný prostor na 
tomto celoměstsky významném prostoru 
degraduje rok od roku více, obzvláště po 
otevření Blanky, kdy tu přibyla další do- 
prava. Chceme nabídnout mnohem lepší 
pěší propojení a přestupy. Výsledky by 
měly být známy už v říjnu.
 



Zklidnění 
Malostranského 
náměstí a jeho 
celková rekonstrukce

Na místě nevzhledného parkoviště vznikl 
prostor pro posezení. V rámci celkové 
rekonstrukce připravované podle výsledků 
architektonické soutěže vznikne příjemná 
pěší zóna, objeví se nová kašna a budou 
doplněny stromy. Stavební povolení bude 
vydáno na podzim tohoto roku.



Magistrála – proměna 
v městskou třídu

Pro přeměnu magistrály na městskou třídu 
jsme získali renomovaného architekta Jana 
Gehla, který stojí za úspěšnou proměnou 
Kodaně v jedno z nejprogresivnějších velko- 
měst či třeba za projektem pěší zóny na 
Times Square v New Yorku. Letos jsme 
představili první drobná opatření, kterými by 
bylo dobré začít. Jan Gehl totiž připo- 
dobňuje magistrálu k velkému slonovi, 
kterého je nutné začít ukusovat ihned,
ale po malých kouscích.



2 % na umění

Prosadili jsme koncepční dokument, který 
konečně dává pravidla tomu, jak se v Praze 
pořizují umělecká díla do veřejného prosto-
ru. Mělo by to znamenat konec chaosu 
v zadávání veřejných zakázek, konec 
netransparentním přímým nákupům a konec 
kýčovitého balastu v ulicích Prahy. Prosadili 
jsme též, že nejméně polovina všech 
nových soch se bude demokraticky 
soutěžit, to znamená, že o návrzích bude 
rozhodovat odborná porota. 
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