
 

 

Seznam priorit pro volební období 2018-2022 
 

1. Doprava a infrastruktura 
 

a) Zpomalení a zvýšení plynulosti dopravy na Mladoboleslavské ulici a příjezdových 

komunikacích  

b) Zklidnění dopravy v rezidenčních částech Vinoře  

c) Realizace nových bezpečných přechodů pro chodce 

d) Výstavba nových chodníků a cyklostezek, které Vinoř propojí s okolím 

e) Dokončení chodníku v celé délce Mladoboleslavské ulice 

f) Propojení Bohdanečské a Mladoboleslavské ulice, které by odlehčilo dopravu v centru Vinoře 

g) Časově omezené parkování na exponovaných místech 

h) Snaha o posílení obslužnosti  MČ Vinoř linkami MHD 

 

2. Výstavba a rozvoj MČ Vinoř 
 

a) Zpracování plánu rozvoje MČ se zapojením veřejnosti 

b) Podpora regionální varianty obchvatu Prahy. Pokud by se realizoval úsek 520 Březiněves – 

Satalice, snaha o minimalizaci negativních dopadů na MČ Vinoř, zejména v oblasti hluku. 

Spolupráce s okolními obcemi a MČ na tomto cíli. 

c) Aktivní vyjednávání s developery o podmínkách výstavby přijatelných pro městskou část 

Vinoř. Nedílnou součástí projektů musí být účinná kompenzace negativních dopadů. 

d) Zapojení předzámčí Vinořského zámku do života městské části 

e) Podpora vzniku společenského sálu a prostoru pro činnost spolků a setkávání seniorů 

 

 



 

 

3. Otevřená a transparentní radnice 
 

a) Dobrá spolupráce ÚMČ s radou, komisemi a výbory zastupitelstva MČ 

b) Digitalizace ÚMČ, zavedení informačního systému pro evidenci a správu požadavků 

c) Zavedení možnosti bezhotovostních plateb kartou 

d) Podpora elektronizace občanské agendy (bez nutnosti fyzické návštěvy ÚMČ) 

e) Personální posílení ÚMČ 

f) Funkční, přehledné a aktuální webové stránky, možnost on-line komunikace s ÚMČ. 

g) Podpora dostupnosti vysokorychlostního internetu pro většinu území MČ Vinoř 

 

4. Kultura, sport a spolky 
 

a) Podpora pro stávající i nové vinořské spolky, podpora jejich spolupráce 

b) Transparentního rozdělování příspěvků pro kulturu, sport a spolky 

c) Vybudování nových sportovišť včetně venkovního plaveckého bazénu a zimního stadionu 

d) Dokončení fotbalového areálu 

e) Podpora možnosti přírodního koupání 

5. Zeleň a veřejný prostor 
 

a) Zvýšení objemu finančních prostředků na údržbu zeleně a úklid veřejného prostranství 

b) Jarní a podzimní generální úklid 

c) Výsadba nových stromů a zeleně 

d) Podpora komunitních zahrad 

e) Zvýšená péče o veřejný prostor 

 

 



 

 

6. Škola a mimoškolní činnost 
 

a) Přátelská a otevřená škola 

b) Rekonstrukce venkovního hřiště u ZŠ a dokončení úprav dětského hřiště v Podskalí 

c) Podpora alternativ k základní umělecké škole 

d) Modernizace vybavení učeben v ZŠ 

e) Podpora činnosti skautského oddílu a rady mladých 

f) Podpora aktivit pro starší děti a teenagery 

g) Setkávání rodičů se zástupci školy a dalšími odborníky 

7. Sociální oblast 
 

a) Studie denního stacionáře pro potřebné osoby 

b) Výstavba sociálního bydlení v Křemílkově ulici 

c) Rekonstrukce a rozšíření kuchyně v budově školky pro samostatné vydávání dotovaných jídel 

seniorům 

d) Podpora volnočasových aktivit pro všechny generace 


