
Vážení spoluobčané,
 
čtyři roky  uběhly a Vy se budete opět rozhodovat, komu dáte svůj hlas v
komunálních volbách.
Zástupci KSČM jsou trvale aktivní součástí zastupitelstva MČ Praha 17.
Náš zastupitel, členové i příznivci jsou aktivní v komisích a ve výborech
MČ.
Od roku 2007 se postupně prodalo asi 80% obecních bytů, z prodeje
městská část inkasovala cca 1,4 mld. Kč, které byly téměř vyčerpány. Nyní
chybí finanční prostředyk ve fondu obnovy i na dlouho slibovanou
výstavbu domu s pečovatelskou službou (DPS) i při zapojení dotace
MHMP ve výši takřka 150 mil. Kč. 
V následujícím období budou investice v městské části limitovány
možnostmi získání dotací z MHMP, přip. z evropských fondů.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
23. a 24. září 2022



podle naléhavosti a finančních možností realizovat akce ze 
Strategického plánu
Břevnovská radiála není v současné době na pořadu dne, ale i nadále 
budeme preferovat rekonstrukci Karlovarské ulice proti výstavbě 
Břevnovské radiály, v případě realizace Břevnovské radiály budeme 
usilovat tunelovou variantu v oblasti Řep

řešit další rozšíření parkovacích míst v Řepích
jednoznačně odmítáme případné návrhy na zavedení modrých zón

přidělovat byty na základě jednoznačných pravidel s přihlédnutím k 
sociálním kritériím
provést kontrolu využívání obecních bytů přidělených za poslední 4 
roky nájemci (zabránit zneužívání přidělených obecních bytů k 
ubytování zahraničních dělníků či jiných osob, aniž by původní 
nájemce byt využíval pro svou potřebu bydlení)
nabídnout k prodeji zbylé obecní byty v již privatizovaných domech
takto získané finanční prostředky využít při výstavbě DPS

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM
pro komunální volby 2022 v městské části Praha - Řepy

1. Investiční výstavba

2. Doprava

3. Bydlení a správa bytového fondu



podporovat výstavbu DPS se soustředěnou zdravotní a sociální péčí 
spravovaný městkou částí pro pohyblivé i léžící pacienty a zajistit v 
něm kvalitní personální obsazení
udržovat stávající kapacity školských zařízení s cílem průžně 
reagovat na aktuální věkovou strukturu žáků v Řepích
ekonomicky stabilizovat chod Sportovního centra (v našem volebním 
programu v roce 2010 jsme měli návrh přehodnotit plán výstavby SC 
do úspornější varianty s výstavbou koupaliště, nikoli krytého bazénu, 
v Řepích vyrostla megalomanská stavba s vysokými energetickými 
nároky, kumulovaná hospo. ztráta zařízení za 28 měsíců je víc než 16 
mil. Kč).
zajistit vhodné prostory pro vznik dalaších lékařských ordinací v 
některých specializacích s dlouhými čekacími dobami, zajistit nábor 
lékařů

zapojit občany Řep do přípravy rozpočtu formou tzv. participativního 
rozpočtu (nabídnout několik akcí ze Strategického plánu do ankety v 
Řepské 17 a vítězný projekt realizovat přednostně)
průběžně usilovat o finanční stabilizaci rozpočtu městské části
minimalizovat počty soudních sporů vyvolaných m.č. (m.č. se pouští 
do soudních při mnohdy zcela zbytečné, většinou je prohrává, a tak 
přichází o nemalé finančních prostředky

4. Školství, zdravotnictví, sport a kultura

 

5. Místní správa a informovanost občanů



Miroslav Bartoš - 61 let, zastupitel m.č.
Ing. Olga Ryšavá - 67 let, středoškolská učitelka
PhDr. Jiří Horák, CSc. - 69 let, jednatel obchodní společnosti
Ing. Pavel Franěk - 76 let, předseda dozorčí rady a.s.
Ing. Kristýna Bartošová - 36 let, exportérka
Jan Semecký, 32 let, obchodník
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