Hnutí pro Prahu DOST JE DOST !
Občané za svá práva

Rudolf Mazač
Iniciátor

Ladislav Kunert
Iniciátor

Volební program pro Hl. m. Praha - 2018
1) Výstavba sociálních bytů, městských studentských kolejí za přijatelné nájemné. Podpora rodiny, seniorů,
zdravotně postižených, sociálně slabších a sociálních služeb!
2) Dost bylo nekontrolovatelného ničení zeleně a kvalitní půdy! Podpora projektů na zlepšení životního
prostředí. Jsme pro nová chráněná území, vytváření nových zelených a vodních ploch!
3) Podpora v oblasti prevence a podpory zdraví, zajištění dostupnosti zdravotních a sociálních služeb!
4) Podpora projektů na prevenci kriminality, včetně pomoci obětem trestných činů! Zvýšení bezpečnosti
občanů, omezení trestné činnosti. Ochrana občanů před nežádoucími vlivy narůstající drogové kriminality.
5) Výstavba Pražského okruhu, protihlukových opatření! Rozvoj městské hromadné dopravy!
Jsme pro bezplatnou městskou dopravu za účelem snížení emisí, jako v jiných městech!
(např. Paříž, Stuttgart, Mnichov, Düsseldorf apod.)
6) Podpora zachování památkově chráněných kulturních památek!
7) Podpora výzkumu, kultury a sportu, rozdělení financí pro více subjektů!
8) Dost bylo nevýhodně sepsaných smluv! (Veolia, Dopravní podnik, Pražské služby, TSK a další)
9) Odpadové hospodářství, vytřídění komunálního odpadu, bioodpad tvoří až polovinu komunálního odpadu,
který jde na skládky!
10) Praktikovat nekompromisní kontrolu veškerého jednání a činnosti Rady HMP a Zastupitelstva HMP,
aby byl zachován cíl jejich poslání, totiž zastupovat občany a jejich oprávněné zájmy!
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Volební program pro Prahu 4 - 2018
1)
2)
3)
4)

Výstavba sociálních bytů, domů pro seniory za přijatelné nájemné.
Dost bylo nekontrolovatelného ničení zeleně. („Mezivrší“ a další)
Dost bylo neoprávněně zrušených a nevýhodně sepsaných smluv.
Zesílit pravomoc Kontrolního výboru Zastupitelstva tak, aby jeho
rozhodnutí mělo dostatečnou právní sílu a nebyl jen poradním orgánem!
5) Ulehčení od těžké dopravy, vybudování dalších protihlukových opatření.
6) Podpora kultury a sportu, rozdělení financí pro více projektů.
7) Podpora prevence v oblasti bezpečnosti!
8) Výstavba parkovacích domů, sportovišť, školek a dalších zařízení.
9) Podpora rodiny, seniorů, zdravotně postižených, sociálně slabších.
10) Praktikovat nekompromisní kontrolu veškerého jednání a činnosti
Rady MČ a Zastupitelstva Praha 4, aby byl zachován cíl jejich poslání,
totiž zastupovat občany a jejich oprávněné zájmy.
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