
MATERIÁL JAKO VYJÁDŘENÍ PROGRAMU PRO PRÁCI PO KOMUNÁLNÍCH 

VOLBÁCH NA PRAZE 3 

 

Úvod 

 

Praha 3, jako bývalá bašta komunistické strany, otočila po roce 1989 o 180 stupňů a stala se jednou 

z nejreakčnějších oblastí v Praze. 

 

Z tohoto je třeba vycházet, při tvorbě programu, jak pracovat na radnici po volbách v říjnu 2010. 

Opravdu je třeba souhlasit s tím, že tato radnice 

 

 sice prokazuje, jak důsledně dodržuje zákony a občany ohromuje statistikami splněných 

úkolů 

 prokazuje, jak dobře řídí a organizuje život na Praze 3 

 prokazuje, jak pečuje o své občany a další, 

 

ale neukazuje řadu následujících věcí: 

 

 jak se mohlo stát, že byla podezřelá z korupce 

 jak jemožné, že někteří její pracovníci si klidně zprivatizují dva byty za „tržní“ cenu kolem 

750 tisíc, přičemž ostatním obyvatelům tyto staré, vybydlené a sociálně nevyhovující byty, 

které získala naprosto zadarmo, chce prodávat za neslýchaných 40 tisíc korun za metr 

čtvereční 

 jak je možné, že tak vyšroubovala nájemné v obecních bytech, ačkoli ji zákon toto vůbec 

neukládal na takovu výši, že dnes je již na úrovni 120 korun za metr čtvereční, což při 

požadovaném tržním nájemném 60 korun za metr čtvereční jí dává lichvářské zisky, přičemž 

touto politikou docílila toho, že má značnou část bytů vybydlenou, protože nájemníci 

nemohou platit takovéto neslýchané nájemné, což způsobuje, že i při takto lichvářském 

nájemném nemůže mít radnice nijaké příjmy a navíc, spousty bytů na Praze 3 naprosto zejí 

prázdnotou 

 nemá nejmenší snahu, když tržní nájemné je již hluboko pod hranicí 100 korun za metr 

čtvereční, aby se začala chovat „tržně“ a na základě konkurenčního boje i ona začala 

snižovat nájemné, jinak jí budou nájemníci přecházet k soukromníkům 

 vůbec nepomáhá svým drobným živnostníkům, protože jestliže vybere naprosto neslýchané 

nájemné, lidem již nezbývá na nákup u těchto živnostníků 

 vůbec nezveřejňuje, které spřátelené firmy dostávají zakázky, proč se na tyto zakázky 

nevypisují výěbrová řízení a kam tečou peníze vybrané na nájemném 

 na Internetu nejsou vůbec informace o hospodaření radnice a lidé se nemohou přesvědčit, 

jak se s jejich penězi nakládá 

 radnice vůbec neinformuje občany, že je možné se hlásit o slevy na nájemném, o příspěvky 

na nájemné, ani jim neukazuje, jak se tyto slevy a příspěvky vypočítávají 

 

Po říjnových volbách je nutno provést hloubkový audit hospodaření, výsledky zveřejnit na veřejné 

desce, informovat občany o výsledcích a v případě, že bydošlo k porušení zákonů, je třeba z toho 

vyvodit osdobní odpovědnost vůči jednotlivým bývlaým členům radnice. 
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