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REFEREnDUM

Pokud získáme potřebné
podpisy, budeme požadovat: 

Radnici za běžnou, ne předraženou 
cenu, projednání varianty rekonstrukce 
současné radnice na prvním místě.

Radnici, která vychází z potřeb 
občanů, ne investici, která pomůže 
pouze několika odcházejícím 
politikům a lobbistům.

Transparentní zveřejňování všech 
podkladů a výběr návrhů prostřed-
nictvím veřejné architektonické 
soutěže. 

Projekt zaštítěný zodpovědným 
rozhodnutím členů zastupitelstva 
vzešlého z komunálních voleb 
na podzim 2014. Ne rozhodnutí 
stávajícího zastupitelstva
na poslední chvíli. 

ORGANIZÁTOŘI

Koordinátor: Ivana Mádrová
777 766 351

Za přípravný výbor:
Ivana Mádrová
Radek Lojda
Pavla Hájková
Renata CHMeLová

Útulné StRašnIce
zaoStřeno na deSítKu
StaRt VRšoVIce
taxus
StaRé StRašnIce
oS tRoJMezí
oS záběhlIce

Kampaň za referendum můžete 
podpořit na otevřeném účtu: 
2900581663 / 2010

Podpořili nás:
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ObčANskÁ INIcIATIvA
spOlečNě pRO 
desíTku vyZývÁ

zabraňme plýtvání našimi penězi 
prostřednictvím referenda. Jsme 
jedna z největších obcí v ČR, proto je 
třeba k jeho vyhlášení 8 627 podpisů. 
Připojte se svým podpisem a pomozte 
ušetřit půl miliardy na dořešení 
výstavby mateřských školek, parkování, 
zkvalitnění veřejného prostoru a život-
ního prostředí.

pOdpIsOvÁ mísTA 

café Sladkovský 
Sevastopolská 17, Vršovice
autodoplňky caRVIn
Minská 1002/1, Vršovice
Pekařství- lahůdky
Vršovická 1398/70, Vršovice
(tramvajová zastávka U Slavie)
Kadeřnictví Studio 3 aIM
Saratovská 400/4, Strašnice
Prodejna potravin
Rektorská 216/30, Malešice
Restaurace u Rysů
Záběhlická 188/131, Záběhlice

Další petiční místa na:
www.referendumpraha10.cz

NeJdRAŽŠí
INvesTIčNí pROJekT
v hIsTORII pRAhy 10

Radnice má poskytovat moderní 
služby v architektonicky kvalitní 
budově, která také zlepší fungování 
svého okolí. Stejně důležitá je i její 
dostupnost pro všechny občany 
Prahy 10. O projektu je také třeba 
otevřeně komunikovat s občany, 
vést transparentní účetnictví 
a především vynakládat jejich 
peníze hospodárně. Cena, kterou 
za radnici zaplatíme, by neměla 
být na úkor ostatních potřebných 
investic obce.

dosavadní postup městské části 
Praha 10 ale zatím směřuje spíše 
opačným směrem. Problémem 
navrhovaných variant je obrovské 
předražení a hrozba mnohaletého 
zadlužení obce a tím i zmrazení 
všech ostatních, potřebných 
investic do rozvoje Prahy 10. 

předražené varianty:

centrum strašnice

za 1.2 miliardy kč 

Tato částka představuje roční rozpočet obce. 

Radnice by přitom tvořila pouze zlomek tohoto 

tzv. polyfunkčního centra. Většina volného 

prostoru by byla zastavěna. Proces přípravy 

této varianty je nečitelný: veřejná architekto-

nická soutěž byla zrušena, výsledky participace 

občanů byly zcela ignorovány.

hagibor nebo jiná lokalita

za 1 miliardu kč

Tuto variantu preferuje současné vedení 

města. Není jasné, kde by byla a není znám 

investor. Celý postup je netransparentní 

a předražený. Uvažovalo se o Hagiboru. 

Strategické pozemky v této lokalitě přitom 

MČ Praha 10 vloni levně prodala. Umístěním 

na hranici Prahy 10 se pro většinu občanů 

zhorší dopravní dostupnost. Výstavba se má 

realizovat bez řádné veřejné soutěže. 

Rekontrukce vlasty 

za 888 milionů kč

Radnice vyčíslila možnou rekonstrukci na 

888 mil. Obvyklá cena je přitom zhruba 

poloviční. Uvažuje se také o prodeji budovy. 

Ten však může přispět k nevhodnému 

zastavění či řešení lokality Vlasty. Odhadní 

cena 136 mil. Kč nemusí být získána, což 

povede k zadlužení případné novostavby 

a dalšímu chátrání budovy Vlasta.
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