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NÁZORY zastupitelů

Vize pro Prahu 4
Petr Tomáš Opletal (TOP 09),  

zastupitel MČ Praha 4
Tento text jsem napsal za-
čátkem září a je věnován 
rozvoji a vizi pro Prahu 4. 
V krátkém článku však 
nelze vše popsat, proto 
se budu věnovat jen něko-
lika tématům. 
Vizí může být nepřeber-
né množství, protože 
názory lidí se různí a pro 

každého je důležité něco jiného. Nicméně aby 
byla vize přijata většinou, musí sdružovat mnoho 
aspektů, které vychází z lidských potřeb a přání. 
Musí se ale zakládat na reálných možnostech 
a utvářet fungující celek. Vize se plánují na roky 
a desetiletí dopředu, protože jen dobré plánování 
a návaznost dovede vizi k fungující realitě.

Doprava a bydlení
Plynulá doprava je klíčem k prosperitě městské 
části a životnímu komfortu uživatelů všech 
dopravních prostředků. Zároveň je nutno hledat 
rovnováhu mezi individuální a hromadnou 
dopravou. Je více než jasné, že Praha potřebuje 
kompletní okruh, který odlehčí městským čás-
tem, ale zároveň musí být koncipován tak, aby co 
nejméně rušil obyvatele v jeho okolí. Například 
za použití protihlukových bariér, valů nebo 
zastřešením. U dopravy v naší městské části lze 
v budoucnu využívat takzvaných inteligentních 
semaforů s proměnlivým intervalem v závislosti 
na aktuálním provozu. S dopravou je úzce spoje-
na bytová výstavba, které by měla být rozmanitá 
v souladu se stávajícími obyvateli a dimenzovat 
dopravní obslužnost s plánovanou výstavbou. 
Bytová výstavba vždy musí zapadat do rázu 
a charakteru okolí. Vytvářet také dostatek parko-
vacích míst například v podzemních garážích, ať 
bytových, nebo veřejných parkovacích domů.

Pro naše obyvatele
Realizací dobré vize je spokojený obyvatel, 
který bude rád trávit volný čas se svými přáteli 
a sousedy různých věkových skupin v blízkosti 
domova. Rozmanitost dětských hřišť, parků, 
kulturních míst, obchodů, lékařské péče, škol 
a mateřských škol a úřadů, které se propojí 
digitalizací pro snadnou komunikaci s obyvateli. 
Je potřeba najít rovnováhu v různých lokalitách 
dle zástavby a hustoty obyvatelstva. Nesmí 
se ale zapomínat na dostatek zeleně, která je 
schopna regulovat dopady klimatu a zároveň 
propojuje město s přírodou, kde mohou naši 
obyvatelé příjemně trávit volný čas.

Slovo závěrem
Praha 4 vizi má, rozvíjí se každým rokem, mno-
hé se povedlo realizovat a upravit k lepšímu pro 
spokojenost našich obyvatelů a budeme v tom 
nadále pokračovat. Praha 4 je mé rodné město, 
kde žiji celý život a kde vidím svou budoucnost 
se svojí rodinou. Praha 4 je moje srdcová zále-
žitost a pevně věřím, že stejně jako já je pro vás 
Praha 4 místem pro život. 

Věci v zeleni i úklidu se 
hýbou správným směrem

Tomáš Hrdinka  
(ANO 2011), 

radní MČ Praha 4

Vážení čtenáři, 
čekají nás možná sych-
ravé, možná slunečné 
podzimní dny a prací na 
zeleni postupně v těchto 
dnech ubývá. Tráva již 
roste pomaleji, vypadá 

to, že si vystačíme už s jedinou, maximálně dvě-
ma sečemi do zimy, o to více se připravujeme na 
opad listí a problémy s tím spojené. 
Jsem rád, že se s novým správcem podařilo 
udržet v oblastí sečí vysoký standard po celé 
jaro i léto, k vyholování či sečím za zvýšených 
teplot docházelo jen výjimečně a vždy jsme to 
s dotyčnou odpovědnou osobou řešili. Květnaté 
louky, vyseté ve 12 lokalitách po celé Praze 4, 
po původních peripetiích, kdy většina musela 
být nákladem zhotovitele přeseta, nakonec 
vykvetly, a byla to, jako každý rok ostatně, velká 
paráda. A i když některé letničky již vlivem 
zkracujících se dní nevykvetly, hmyzu, v době, 
kdy je květové potravy již poskrovnu, radost 
jistě udělaly. A nejen jim, ale i vám, a jsem za 
to rád. Chceme v projektu pokračovat i nadále 
a ještě více louky přiblížit občanům Prahy 4, 
aby je měli co nejvíce na dosah. 
Řada z vás se na mě přes léto, kdy i díky sráž-
kám vegetace sílila, obrátila s prořezem keřů 
a stromů, jejichž větve se již dotýkaly fasád či 
oken. Každý takový podnět řešíme individuál-
ně, k citlivému prořezu dochází v jednotkách 
dnů. Jelikož nemůžeme mít přehled o každém 
stromu, pokud budete mít pocit, že strom pře-
růstá, obraťte se na mě s důvěrou a konkrétním 
podnětem včetně adresy a ideálně i fotografie. 
Vypadá to, že se nám zatím daří přesazovat 
i vzrostlé stromy, které by jinak musely ustoupit 
plánovanému investičnímu záměru. Byť jsou 
v takovém případě vysazovány stromy nové, 
pokud je strom perspektivní a nelze jej na místě 
z prostorových důvodů udržet, vždy se vyplatí 
takový strom zkusit přesadit jinam. Ty roky 
a zelenou hmotu zkrátka nic nenahradí, a po-
kud se strom na novém stanovišti ujme, může 
plnit své ekologické funkce. 

Myslíme i na úklid
Nemalou radost mám i ze zlepšeného úklidu 
veřejných prostor a chodníků v naší správě, kte-
ré jsou díky pronájmu specializovaného stroje 
čistší. Každý týden tento stroj vyčistí desítky ki-
lometrů chodníků. Jistě, je to i o zodpovědnosti 
občanů, technika vše nevyřeší, ale výsledky jsou 
už nyní vidět. V posledních letech jsme nainsta-
lovali i desítky košů na psí exkrementy, aby je 
majitelé psů měli co nejvíce na dosah. Snad jste 
si všimli.
Hezké podzimní dny!

Děkuji!
Zdeněk Kovářík (ODS), 

místostarosta MČ Praha 4
Děkuji jménem svým 
i jménem zastupitel-
ského klubu ODS všem 
obyvatelům Prahy 4 
i celé Prahy! Děkuji, že 
jste dorazili k volbám 
a odevzdali svůj hlas pro 
pokračování komunální 
politiky, pro další fungo-
vání Prahy 4 i celé Prahy!

Samozřejmě zvláště děkuji těm z vás, kteří jste volili 
do města SPOLU – ODS s TOP 09 a KDU a do měst-
ské části SPOLEČNĚ – ODS a TOP 09! Děkuji všem 
aktivním lidem. Nacházíme se ve složitější situaci 
a jen naší aktivitou, prací, podnikavostí a střízlivým 
rozumem ji můžeme postupně zlepšit. Neexistuje 
žádný kouzelný proutek, žádný samospasitelný zá-
sah shora, který problémy s inflací, s nedostatkem 
a cenou některých surovin vyřeší za nás!
Osobně jsem přesvědčen, že rozvaha v myšlení 
a aktivita v konání jsou dnes namístě. Jednodu-
ché heslo „Bude líp“ mě spasit nemůže, ať už 
ANO, či NE. Proto snížím zbytnou část spotřeby 
– žádné sebemrskačství, ale s rozmyslem omezím 
spotřebu energií, kde to bez omezení normálního 
života jde. Překonám lenost a zkontroluji, od 
koho energie nakupuji – zda je seriózní a nesli-
buje nesplnitelné a zda si nemohu najít bezpečné 
a levnější řešení. Na radnici jsem k tomu včas 
přidal ještě vytvoření rezerv na zvýšené výdaje 
spojené s energiemi. To bohužel někteří z nás 
udělat nemohou, proto je dobře, že jako stát 
pomáháme těm, kteří se ocitnou v nouzi. 

Dluhy zaplatíme všichni
Vytváření dluhů na úrovni státu je stejně ne-
bezpečné, jako když se zadlužíme osobně nebo 
jako domácnost. Věřitelem státu jsme totiž my 
všichni, a my všichni dluh zaplatíme! Ti pracovití 
a spořiví z nás dluhem státu přicházejí o část 
hodnoty, kterou vytvoří – spolkne nám ji inflace. 
Ale i ti co visí na státu a čekají, co z něj spadne, 
nakonec dluh zaplatí. Pokud společnost dluh pře-
žene, nemá dostatek prostředků na pomoc těm, 
kteří se ocitnou v nouzi, a tím může dojít i na ty 
z nás, kteří nejsou aktivní a čekají na dávky.
Svoboda je neoddělitelná od zodpovědnosti, a kaž-
dý máme tolik svobody, kolik zodpovědnosti jsme 
ochotni nést! Za sebe, za své blízké, za lidi okolo 
sebe, za potřebné v našem krásném městě i státě. 
Děkuji proto vám všem, kteří nepodléháte blbé 
náladě. Všem, kteří děláte něco navíc – v práci, 
v bydlišti, v sportu, v kultuře, v sociální i zdravot-
ní pomoci, v péči o veřejný prostor. Všem, kdo se 
staráte o chod společenství vlastníků a bytových 
družstev a všech možných zájmových aktivit.
Nenechme se otrávit a pojďme dál hrdě a s rozu-
mem. Hulvátství a agresi nemá smysl ustupovat, 
protože tak nezmizí!
Přeji všem novým zastupitelům klid, rozvahu 
a úspěch v péči o naši krásnou městskou část! 
Přeji všem obyvatelům pevné zdraví a každý 
den nějakou radost, třeba malou, ale hřejivou 
a pohodovou!


