
Programové prohlášení Rady městské části Praha 21  

pro volební období 2022-2026 
 

Rada městské části Praha 21 složená ze zástupců koalice ODS a TOP 09 – Společně pro 

Újezd tímto deklaruje svou vůli vynaložit maximální úsilí k naplnění níže uvedených cílů  

a priorit. Při dalším rozvoji naší městské části chceme postupovat zodpovědně, 

s přihlédnutím k rozumnému hospodaření a s respektem k přáním a potřebám občanů 

Újezdu nad Lesy.  

Moderní a prosperující městská část 

• Pokračujeme v prosazování otevřeného přístupu veřejnosti k informacím o chodu  

a aktivitách naší městské části a posílíme možnosti participace občanů na projektech 

a procesech, které se jich bezprostředně týkají.   

• Participativní rozpočet je jedním z nástrojů pro zapojení veřejnosti do rozhodování  

o místě, kde žijí. Občané se tím mohou podílet na rozvoji a zlepšování  

MČ Praha 21.   

• Zástupci městské části i Úřadu městské části jsou součástí aktivní komunikace 

s veřejností, a to zejména prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí  

a souvisejících aplikací (např. Munipolis).   

• Podporujeme rozšíření sítě optického připojení po celém Újezdě s cílem připojit 

každou domácnost tak, jak to bude technicky možné. 

• Jednou ze základních priorit je podpora místních podnikatelů.  

Finance, rozpočet a investice 

• S veřejnými prostředky bude nakládáno efektivně s důrazem na hospodárnost  

a udržitelnost. 

• Maximalizujeme úsilí pro získaní finančních prostředků na investiční projekty  

z externích zdrojů.  

Doprava a infrastruktura  

• Realizace přeložky I/12 je základním předpokladem zklidnění dopravy v naší městské 

části. Podporujeme nadále její výstavbu za důsledného vymáhání realizace 

dohodnutých kompenzačních opatření.  

• Budeme pokračovat v přípravě projektů pro rekonstrukce komunikací v městské části, 

jejichž součástí jsou také chodníky, zelené pásy a parkovací místa. Zároveň budeme 

usilovat o získání finančních prostředků na jejich realizaci.  

• Připravíme a projednáme žádosti o zřízení nových přechodů pro chodce přes hlavní 

silnici s TSK. 

• Přednádražní prostor u nádraží Klánovice je třeba řešit ve spolupráci s HMP a MČ 

Praha – Klánovice. Připravíme návrhy pro komplexní řešení v tomto prostoru 

(doprava v klidu, MHD, chodci, cyklisti atd.). 

• V rámci projednávání Metropolitního plánu chceme diskutovat vytvoření nové vlakové 

zastávky na Blatově.  

• Podporujeme racionální opatření k prioritizaci MHD směrem do Prahy. 



• Podpoříme výstavbu dalších cyklostezek, které dokončí propojení sousedních 

městských částí a okolních obcí ve Středočeském kraji. 

Územní rozvoj  

• Zavedeme jasná pravidla pro spolupráci městské části s investory a developery. 

• Na základě připravené architektonické rozvahy budeme pokračovat 

v přípravě revitalizace sídliště Rohožník ve spolupráci s HMP.  

• Při schvalování a změnách územního plánu, stejně tak při přípravě Metropolitního 

plánu, referujeme zájmy občanů tak, aby byla dodržována koncepčnost v územním 

plánování.  

Zdravotnictví a sociální služby  

• Zachování a rekonstrukce zdravotního střediska Rohožník je samozřejmostí. 

Plánujeme posílení zdravotnických kapacit v městské části, jako je případná možná 

přestavba budovy IDEAL Lux na moderní polikliniku. 

• Pro naše seniory je úřad MČ místem, kam se mohou obrátit pro radu a pomoc  

při řešení svých životních situací. 

• Nadále pokračujeme v aktivitách s našimi seniory v rámci akcí MČ zaměřených  

na jejich setkávání a další vzdělávání. 

• Podpoříme vznik domu s pečovatelskou službou nebo výstavbu domova pro seniory 

v naší městské části. 

Školství  

• Podpoříme MZŠ v rozšíření výuky informačních technologií a nabídky volitelných 

předmětů, jakož i v Montessori vzdělávání. 

• Napomůžeme zkvalitnění prostor v obou budovách základní školy a budeme též 

usilovat o modernizaci školních sportovišť. 

• Udržíme kapacitu mateřských škol, abychom zajistili umístění dětí s bydlištěm  

v naší MČ. 

• Budeme iniciovat jednání o vzniku střední školy v Újezdě nad Lesy. 

Kultura, sport a volný čas  

• Rozvíjíme sportovní a volnočasovou infrastrukturu. 

• Podpoříme kulturní, sportovní a volnočasové aktivity újezdských spolků 

prostřednictvím dotačního programu MČ Prahy 21. 

• I nadále přispíváme ke konání veřejných akcí a vyhledáváme nové aktivity  

pro občany naší MČ. 

Životní prostředí  

• Výsadba stromů a keřů je jednou z našich priorit, a to zejména v rámci revitalizace 

jednotlivých oblastí v Újezdě. Dokončíme revitalizaci lesoparku Zbyslavská  

a zasadíme se o revitalizaci parku Blatov. 

• Připravíme projekty na udržení vody v krajině a zachytávání dešťové vody. 

• Zpracujeme projekty pro umístění fotovoltaických panelů na budovy  

ve vlastnictví/správě městské části, které zajistí výrobu vlastní ekologické elektřiny  

a sníží energetické náklady.  

• Připravíme komplexní plán rozvoje zeleně v Újezdě nad Lesy a péče o ni.  



Bezpečnost  
• Budeme intenzivně spolupracovat se všemi složkami Integrovaného záchranného 

systému působícími v městské části. 

• V odůvodněných případech zvážíme zavedení kamerového systému  

na problémových místech. 

 

 

 

 

V Újezdě nad Lesy dne 7. 3. 2023 

 

 

 

 

Milan Samec (ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)  

starosta MČ Praha 21 

Kompetence: Investice, audit, IT, územní rozvoj, spolky 

 

Ing. Michal Hazdra (ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)  

místostarosta MČ Praha 21 

Kompetence: Finance, Újezdský zpravodaj, VHČ, dotace 

 

Mgr. Lucie Filipinská, Ph.D. (ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)  

místostarostka MČ Praha 21 

Kompetence: Školství, kultura, MA21, životní prostředí 

 

Ing. Alena Motejlová (ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)   

radní MČ Praha 21 

Kompetence: Sociální politika a zdravotnictví, senioři 

 

Mgr. Libor Václavík (ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ PRO ÚJEZD)  

radní MČ Praha 21 

Kompetence: Doprava, bezpečnost 

 


