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Od roku 2018 jsme
v čele radnice, přišel čas 
hodnotit
 Komunální volby před čtyřmi lety způsobily ve vedení
Prahy 3 pořádný průvan. Pravděpodobně šlo o největší generační 
obměnu po roce 1989. Téměř dvě třetiny zvolených zástupců usedly 
do zastupitelských lavic poprvé. Stejně tak i já jsem se na prvním 
jednání zastupitelstva stal rovnou starostou a tím pádem 
zaměstnancem 80 000 obyvatel Trojky. Na začátku jsme slibovali 
změnu a tu příležitost jsme dostali. Díky za to!
Jiří Ptáček, 42 let, posta@jiriptacek.com
starosta Prahy 3 od roku 2018 

Sázíme na transparentnost
Podle nezávislé organizace Hlídač státu
je na naší radnici nejnižší riziko korupce. 
Trojka získala nejlepší hodnocení nejen
ze všech městských částí v Praze,
ale v podstatě ze všech sledovaných 
radnic v republice. Máme známku „A“
a index 1,49. Od roku 2018, kdy si radnice 
vysloužila index 4,9, je to pořádný skok.

Víme, kde najít úspory
Radnice přestala utrácet za zbytečnosti. 
Po deseti letech konečně nedotuje svůj 
provoz z privatizace obecních bytů
a nežije na dluh.

Dotahujeme úkoly
do konce
— Postupně opravujeme 
všechny panelové domy. 
Roháčova, Blahoslavova
a Ondříčkova už mají novou tvář. 
Stavíme v Táboritské ulici
a před spuštěním je i oprava 
panelového souboru
v Kubelíkově ulici.
— Revitalizovali jsme 
cyklostezku pod Vítkovem, park 
U Kněžské louky, dokončili jsme 
Kostnické náměstí, náměstí 
Barikád a aktuálně opravujeme 
Žižkovo a Tachovské náměstí. 
Rozjíždíme obnovu Jiřáku.
— Stavíme dětskou ordinaci
v Baranově ulici, opravujeme 
budovu úřadu na Seifertově 
ulici, dokončili jsme novou 
školku v Bukové a otevřeli jsme 
Žižkovské muzeum pod radnicí.
— Zřídili jsme jednotku sboru 
dobrovolných hasičů.

Změnili jsme přístup radnice
Není to jen o novém logu se třemi 
čárkami, nové podobě Radničních novin 
či novém webu. Vtáhli jsme veřejnost
do hry. Pravidelně pořádáme setkání 
nad projekty Prahy 3. Máme nový 
strategický plán na další roky
a komunitní plánování. Zřídili jsme tři 
kontaktní centra. Kromě radnice si řadu 
věcí můžete vyřídit v infocentru
na Jiřáku a v KC Vozovna na Jarově. 
Zavedli jsme pravidelná setkání se 
starostou, zelenou informační linku
a službu Mobilní rozhlas.
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Staráme se o zeleň
Na Praze 3 se nám podařilo vysadit
300 stromů a v dalším volebním období 
můžeme stihnout přinejmenším
dalších 300.

Umíme zajistit dotace
Trojka začala naplno využívat dotační 
příležitosti — za první tři roky našeho 
působení v čele radnice jsme do jejího 
rozpočtu přinesli z dotací 650 milionů 
korun. V historii Prahy 3 je to absolutní 
rekord. 

Na Jiřáku se staví výtah do metra,
je to 1. etapa revitalizace celého 
náměstí.

     Kandidátem na starostu je teď
Michal Vronský. Michal z Trojky pochází
a nerozlučně k ní patří. Nejen kvůli tomu 
je pro mě zárukou úspěšného 
pokračování všeho, co jsme společně 
začali. Držím Michalovi palce a jsem 
připravený mu ve všem pomáhat.
Bude to dobrý starosta. 

Radnice Prahy 3 dostala za nejnižší 
riziko korupce známku „A“.
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Městská část Praha 3

Opravujeme jeden
panelák za druhým...
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Praha 3 jde správným 
směrem, teď nesmíme 
ztratit tempo
 Moje děti jsou sedmá generace rodiny, pro kterou je naše 
čtvrť domovem. Patřím sem a jsem připravený řídit tenhle rozjetý 
vlak správným směrem.
Michal Vronský, 43 let, posta@michalvronsky.cz
kandidát na starostu za koalici TOP 09, STAN a ŽnS v komunálních volbách 2022

Živé ulice
Chceme živé ulice s fungujícími 
obchody a podniky. Nebytové prostory 
v majetku obce poskytneme 
živnostníkům, kteří nabídnou místním 
zajímavé a potřebné služby. Zároveň 
zvýšíme počet ordinací pro chybějící 
lékaře, hlavně ty s všeobecnou praxí
a pediatry. 

Vstřícná komunikace
Radnice Prahy 3 musí zůstat otevřená 
a přátelská. Osvědčilo se nám plánovat 
budoucí podobu veřejných prostranství 
spolu s místními a hodláme v tom 
pokračovat.

Bezpečné sousedství
Trojka je pestrá čtvrť, kde vedle 
luxusních domů máme stále několik 
problematických míst. Aby se nám tady 
dobře žilo, musíme se tu všichni cítit 
bezpečně.
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Kvalitní a plynulá doprava
Jako chodec, motorista, cyklista
i uživatel MHD má každý z nás specif ické 
nároky. Kvalitní a dostupná MHD je naší 
prioritou, stejně tak má ale motorista 
právo jet do práce autem a cyklista zase 
právo cítit se na ulici bezpečně. Vadí 
nám doprava ochromená nedbalou 
koordinací uzavírek ze strany magistrátu 
a nehodláme se s ní smířit.

Transparentní radnice
Zajistíme, aby naše radnice byla nadále 
hodnocena a vnímána jako nejvíce 
transparentní v celé republice.

Nová čtvrť jako přínos,
ne přítěž
Výstavba na nákladovém nádraží 
nabídne za několik let domov tisícům 
nových rodin. Dohlížíme na to,
aby zároveň nezhoršila život stávajícím 
obyvatelům Trojky. Požadujeme tři školy, 
pět školek, parky, dětská hřiště, 
tramvajovou trať, zdravotní středisko, 
domov pro seniory, kulturní a komunitní 
centrum a řadu dalších prvků dopravní
a občanské vybavenosti.

Naše kandidátka
Představujeme vám prvních patnáct 
kandidátů. Jsme sehraný tým!
  1. Michal Vronský — TOP 09 
  2. Pavel Dobeš — STAN 
  3. Jiří Ptáček — TOP 09 
  4. Pavel Křeček — STAN 
  5. Jan Materna — TOP 09 
  6. Zdena Štěpánková — STAN 
  7. Petra Sedláčková — TOP 09 
  8. Jaroslav Ille — TOP 09
  9. Robert Pecka — TOP 09 
10. Eva Pánková — STAN 
11. Karel Vejvoda — TOP 09 
12. Michaela Kučerová — TOP 09 
13. Tomáš Mikeska — STAN 
14. Ivo Denemark — TOP 09 
15. Jaroslav Sláma — ŽnS

Panelák Kubelíkova — veřejný 
prostor, kudy každý den projdou 
tisíce lidí.

    Mou specializací je vzdělávání
a participace, jsem předsedou 
zastupitelského klubu TOP 09 a STAN
na Praze 3 a ve svém volném čase 
působím jako skautský vedoucí.

Moje rodina byla vždycky nerozlučně 
spojena s Tachovským náměstím.
Babička (opřena o popelnici) byla mezi 
těmi, kdo během povstání stavěli 
barikádu. Po válce působila v Milíčově 
domě. Pro mě je dodnes zdrojem 
inspirace.

Investovali jsme rekordní 
objem  f  inancí do přípravy 
nových projektů. Chceme 
díla dokončit, projekty 
NESMÍ skončit v šuplíku!
— Dokončíme námi rozjeté investice. 
Revitalizujeme náměstí Jiřího
z Poděbrad a prosadíme projekt
revitalizace Lobkovicova náměstí. 
— Vybudujeme park Kapslovna pod 
Parukářkou, jehož součástí bude lesní 
školka. Na Pražačce jsme připravili 
nový skatepark.
— Dokončíme opravy všech paneláků. 
Panelový soubor v Kubelíkově ulici 
při té příležitosti doplníme
o obchodní parter s kavárnou.
— Vybudujeme podzemní garáže
na Vinohradské třídě, stavební 
povolení i f inance již máme 
připravené.
— Dokončíme projekt školy
na Havlíčkově náměstí, nový 
ošetřovatelský dům na Jarově,
Dům tance na Husitské třídě a obecní 
bytový dům na Vackově.


