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Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města – SPOLEK 13 
a Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 –  SNOP 13, si kladou za 
cíl přímo zastupovat obyvatele Prahy 13, kterým záleží na svém 
okolí a chtějí změnu k lepšímu. Ve volbách 2014 bude SNOP 13 
kandidovat do zastupitelstva Prahy 13.

OBCHODNÍ CENTRUM LUŽINY – STOP AZBESTU! 
Developer dosud nepředložil veřejnosti atesty o nepřítomnosti azbestu. Zrušený průchod 
od metra Lužiny omezuje seniory, děti a osoby s pohybovými vadami. Musíme zabránit 
další výstavbě na parkovišti u metra Lužiny. Kde je slibovaný obchod s potravinami? 
A kde je starosta Vodrážka?

POSTAVME DOMOV PRO SENIORY! 
Senioři z Prahy 13 mají právo prožít stáří v místě, které znají. Praha 13 se musí postarat 
o své seniory. Peníze na výstavbu domova pro seniory má radnice z prodaných bytů. 
Současná situace v péči o naše seniory není adekvátní potřebám stárnoucí populace 
Prahy 13. Současné vedení radnice budování domova pro seniory úspěšně blokuje.

SNIŽME ROZPOČET STAVEBNÍMU ODBORU! 
Úředníci stavebního odboru schvalují stavby bez ohledu na dopady do našeho oko-
lí. Schválí vše, co požaduje developer, proto postačí jeden úředník, který orazítkuje žá-
dost. Důsledkem zvůle stavebného úřadu je, že každá nová stavba odsaje parkovací stání 
v širokém okolí. Naše připomínky úředníci buď ledabyle zamítají anebo nás vylučují 
z územních řízení. Stavební odbor škodí obyvatelům Prahy 13.

POSTAVME NOVÁ PARKOVIŠTĚ! 
Žádáme o řešení dopravy v Praze 13. Nemáme kde parkovat, nemohou projet ani sanitky, 
natož hasičské vozy. Záchytná parkoviště vybudujme také na území středočeského kraje. 
Koncept parkování na Praze 13 musí být řádně projednán s občany.

POTŘEBUJEME NA PRAZE 13 POLITICKÉ STRANY? 
Praha 13 pod vedením ODS a ČSSD zaostává. Narůstá kriminalita. Neprůhledné 
hospodaření, nezájem o opozici, podpora developerů. Z Velké Ohrady se může stát 
ghetto. O občany a jejich problémy se partaje zajímají pouze před volbami. Znáte vedení 
radnice? A co si o nich myslíte?

Občanská sdružení podporují kandidaturu SNOP13 ve volbách 2014.
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