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tichý asfalt a keře do středového pásu v Patočkově ul.
akutní opravy a rekonstrukci polikliniky Pod Marjánkou
urychlené dokončení silničního okruhu kolem Prahy
opravy pomníčků padlých v Pražském povstání
obnovení pozemního značení přechodů pro chodce v Břevnově 
a na Petřinách
odstranění listí, uschlých větví a stromů ohrožujících okolí
prověření postupu starosty při zadávání externích právních 
služeb

CO JSME V POSLEDNÍCH 
LETECH TAKÉ PROSAZOVALI

https://www.kscm.cz
https://www.facebook.com/komunistickastranacechamoravy



KOMUNÁLNÍ VOLBY - PRAHA 6
23. a 24. září 2022

 Vážení spoluobčané,

známe dobře naši městskou část, nabízíme zkušenosti a znalosti
pro zlepšení života a zmírnění dopadů hospodářské a politické krize
na obyvatele Prahy 6. 

Na funkci starosty neaspirujeme, jsme ale připraveni být důraznou opozicí 
a zásadově prosazovat volební program KSČM. 



rekonstrukci polikliniky Pod Marjánkou, rozšíření odborných specializací      
s bezplatnou péčí
výstavbu a včasné rekonstrukce obecních bytů se zaplatitelným nájemným
zajištění bydlení pro občany v tíživé situaci, poradenství a pomoc
rekonstrukci komplexu budov v Šolínově ulici pro bydlení a centrum služeb 
seniorů
výstavbu nové LDN a zvýšení počtu míst v domovech seniorů, LDN

zajištění dostatku míst pro děti v obecních mateřských školách 
v případě zájmu občanů obnovení obecních jeslí 
zvýšení kapacit základních škol pro silné populační ročníky
bezplatné užívání hřišť a škol pro mimoškolní zájmovou činnost
vyšší finanční podporu zájmové činnosti dětí a mládeže

dosažení skutečně vyrovnaného rozpočtu městské části 
zvýšení váhy hlasu veřejnosti při rozhodování o rozpočtových výdajích
audit majetku, kontrolu uzavřených smluv, vyvození odpovědnosti                
za porušení předpisů
včasnou údržbu bytového fondu a dalšího majetku obce, investice do úspor 
energií
ukončení prodeje obecního majetku developerům 
efektivní získávání finančních prostředků EU, HMP a státu na projekty Prahy 6

CO CHCE KSČM PROSAZOVAT 
V OBDOBÍ 2022 AŽ 2026

1. V sociální a zdravotní oblasti:

       a pobytových centrech

2. Pro kvalitní bezplatné vzdělání:

3. V hospodaření s majetkem a financemi:



urychlené dokončení silničního okruhu kolem Prahy
zkvalitnění obslužnosti území Prahy 6 MHD
Břevnovskou radiálu v podzemí
výstavbu parkovišť P+R s navazující MHD
rozšíření parkovacích zón s přijatelným poplatkem 
výstavbu velkokapacitních garáží

systematické opravy a údržbu povrchu chodníků, aby se po nich dalo 
bezpečně chodit
úpravu signalizace na ulicích, aby mohli bezpečně přecházet i senioři
prevenci kriminality, rizikového chování a narkomanie u mládeže

zlepšení pravidelného úklidu ulic, náměstí a parků, ochranu zahrádkářských 
osad
zákaz zahušťování sídlišť a zástavby na úkor zeleně 
vodní nádrž Džbán a okolí jen ke sportu a rekreaci 
výsadbu většího počtu stromů v ulicích, zlepšení údržby zeleně
snižování hluku, prachu a látek znečišťujících ovzduší

zjednodušení vyřizování žádostí a podnětů občanů
přijímání důsledných opatření na základě petic a podnětů občanů
právo účasti občanů na zasedáních výborů a komisí
vyčlenění nebytových prostor k bezplatnému užívání pro setkávání občanů   
a spolkovou činnost

4. V dopravě:

5. V bezpečnosti:

6. Pro lepší životní prostředí:

7. Pro větší účast občanů při rozhodování 
    o věcech veřejných:


