
Vyjádření spolku Cibulka (člen ZaPět) k volbám 2014 
 

Praha 5 má za sebou dobu starosty Jančíka a dodnes se potýká s tíživým 
dědictvím jeho působení. Bohužel ani za nynější volební období se situace 
nezlepšila. Mnozí zastupitelé zohledňují více osobní zájmy či zájmy 
developerů, než požadavky a potřeby občanů. Během minulých 4 let se na 
radnici vystřídali 2 starostové a poslední půl rok se zastupitelé na starostovi 
nedokázali shodnout. Někteří zastupitelé změnili stranu až 3x  za pouhé 
poslední 4 roky a více než rok vládla na radnici Prahy 5 strana UNP („Uzdravme 
naši politiku“), kterou nikdo nevolil.  
 

Velká část zastupitelů ze zmíněného UNP nyní přešla do nových hnutí a stran 
např. RESTART2014, Patrioti a Demokraté Jana Kasla, Hnutí PRO PRAHU, 
DOMOV. Stran s líbivým programem, který je ale naprosto odlišný od jejich 
činů a jejich působení v zastupitelstvu během uplynulých 4 let. 
Nezapomeňme na nejskandálnější hlasování a skutky některých zastupitelů: 
 

Prodej pozemků ve sportovním areálu Hliník 
Rada MČ Praha 5 v tichosti schválila 19. prosince 2013 prodej pozemků na základě předkladatele 
JUDr. Naděždy Kratochvílové (nyní Restart 2014) a hned tentýž den předložila bez předchozího 
ohlášení (tzv. na stůl) ke schválení prodej zastupitelstvu. Samotné hlasování o prodeji na 
zastupitelstvu bylo načasováno těsně na půlnoc, prokazatelně někteří zastupitelé již byli unaveni, 
takže prodej nakonec prošel. Převážně hlasy UNP, ODS a ČSSD, byť někteří z těchto stran hlasovali 
proti. Jde přitom o 6 hektarů pozemků zcela zásadního významu pro dlouhodobý rozvoj veřejného 
parku. Jak kdo hlasoval, najdete na www.Cibulky.info.  
 

Změna plánu parku na Vidouli 
Komise územního rozvoje Prahy 5 (předseda JUDr. Tomáš Homola, nyní Demokraté Jana Kasla) dne 
22. 11. 2012 schválila bez výhrad obytnou zástavbu celého vrcholu Vidoule. Teprve na silný nátlak 
veřejnosti Zastupitelstvo Prahy 5 řeklo 14. 3. 2013 jednoznačné NE zástavbě Vidoule. Ale pozdě, 
souhlasné stanovisko už bylo předáno na Magistrát. Ještě začátkem září 2013 loboval JUDr. Tomáš 
Homola za zástavbu Vidoule na Výboru územního rozvoje zastupitelstva hl. m. Prahy, ale i díky běhu 
za Vidouli s masovou účastí občanů a medializaci případu zastupitelé hlavního města Prahy 19. 9. 
2013 všechny návrhy změn v parku na Vidouli zamítli. Bylo to krátké vítězství: za dva měsíce byl návrh 
na zástavbu Vidoule podán znovu a Rada MČ Prahy 5 (převážně složená z členů UNP) opět nezamítla 
návrh a neposlala na Magistrát nesouhlasné stanovisko. Návrh zástavby Vidoule nyní opět 
projednávají orgány Magistrátu hl. m. Prahy. Zde zástavbu podporuje TOP 09. 

Půjdete 10/11. října k volbám? Jestli-že ano, zvažte podporu členů spolku Cibulka  
(č. 7: Strana zelených nebo č. 9: KDU-ČSL a nezávislí).  Nikoho Vám samozřejmě 
nevnucujeme! 
 
Dlouhodobě bojujeme za obnovení linky 123 k Andělu, za lepší parkování, za 
opravené chodníky,  hřiště, usedlost Cibulka, dostatek škol a školek, bezpečí 
kolem škol, zvelebování parků a další.  

http://www.cibulky.info/
http://www.cibulky.info/volby-2014/
http://www.cibulky.info/zkraceni-autobusu-123-vyslo-pekne-draho-2-interpelace-radniho-j-noska/
http://www.cibulky.info/parkovani-je-hlavni-tema-1-cisla-noveho-casopisu-smart-cities/
http://www.cibulky.info/novy-chodnik-pod-materskou-skolou-naskove/
http://www.cibulky.info/hriste-ve-stepankove-obnoveno/
http://www.cibulky.info/zamecek-cibulka-vlastnictvi-zavazuje/
http://www.cibulky.info/materska-skolka-v-nepomucke-nebude-soukroma-ale-obecni/
http://www.cibulky.info/zklidneni-dopravy-u-skol-na-cibulkach/
http://www.cibulky.info/zklidneni-dopravy-u-skol-na-cibulkach/
http://www.cibulky.info/za-ochranu-prirodniho-parku-kosire-motol-proti-zastavbe-vidoule/

