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 ÚVODNÍ SLOVO 

      STAROSTKY

#naserepy
Mgr. Alena  Kopejtková

starostka městské části Praha 17



Vážení a milí spoluobčané, sousedé,

stejně jako každé čtyři roky bychom Vás rádi i letos pozvali k volbám, kde se ucházíme 

o Vaši přízeň. Všechny nás dobře znáte, neboť v Řepích žijeme již řadu let. Je to náš 

domov. Vychováváme zde naše děti, žijí tu naši rodiče a prarodiče a Řepy jsou naše 

srdcová záležitost. Proto se o ně snažíme starat, jak nejlépe umíme.

Naším mottem je, že v Řepích si nehrajeme na politiku. Neslibujeme vzdušné zámky, 

které hezky vypadají na papíře, ale jsou ekonomicky i prakticky nereálné. Snažíme 

se hospodařit zodpovědně a s dlouhodobě udržitelnou perspektivou. Není to o tom, 

že bychom naslibovali spoustu nesplnitelných vizí, ale abychom vám ukázali, kolik 

každodenních věcí děláme a rádi bychom na nich dále pracovali, aby městská část 

fungovala.

 
Všichni cítíme, že doba je nyní těžší, než jsme byli v posledních letech zvyklí. Ano,  

i v minulosti bylo ještě hůř, ale spousta z nás to zná jen z vyprávění od babiček  

a dědečků. První velkou výzvou pro nás byl COVID a nyní se přidávají další výzvy: válka, 

inflace a zejména neúnosný růst cen energií. Proto se musíme zasadit o to, abychom  

v této nelehké době chránili zájmy občanů Řep. Chceme pokračovat ve zkvalitňování 

služeb a zvyšování kvality života pro všechny. Jak? Tím, že například budeme usilovat 

o podporu vzniku komunitních energetických skupin, které by byly schopné vyjednat 

s dodavateli nižší energetické tarify. Daří se nám shánět dotace pro potřebné projekty, 

zejména ve školách a školkách a tím šetříme peníze městské části. Zavádíme nové 

možnosti bezhotovostního placení na úřadě, vymýšlíme a realizujeme nová parkovací 

místa, rekonstruujeme školy a školky pro naše děti, nabízíme široké možnosti 

mimoškolních a sportovních aktivit a nezapomínáme ani na kulturu a kulturní akce.

Vaše starostka Alena Kopejtková

Vážení a milí



 DŮM

S PEČOVATELSKOU 

SLUŽBOU

#naserepy
Mgr. Monika Čermáková

ředitelka Centra sociálně zdravotních služeb



DPS
Dům s pečovatelskou službou (DPS) je naše priorita. Na jeho výstavbu se 

nám již nyní podařilo zajistit dotace v celkové výši 154 100 000 Kč, které tak 

ušetříme rozpočtu naší městské části. Nyní jednáme s Magistrátem hlavního 

města Prahy o další podpoře, která se vyvíjí velice slibně. Naším cílem je zahájit 

stavbu co nejdříve.

Jsme přesvědčeni, že máme zajistit řepským seniorům finančně dostupné 

bydlení s právem dožití v městské části, kde mají buď své rodiny, přátele, 

ale i vazby s prostupností na sociální a zdravotní služby. V plánu máme 

také řešení navazující péče poté, co klienti budou potřebovat 24 hodinovou 

zdravotní péči trvale.



 PARKOVÁNÍ

V ŘEPÍCH

#naserepy
Martin Marek

místostarosta městské části Praha 17



Parkujeme
Parkování, či doprava v klidu? Říkejme tomu, jak chceme, ale problém s parkováním to 

nevyřeší. V roce 2000 připadalo na jeden tisíc obyvatel 335 vozidel, tedy jedno auto na 

tři lidi, aktuálně je to podle Centra dopravního výzkumu téměř dvojnásobek, bohužel se 

to samé už nedá říct o počtu parkovacích míst. Jak to tedy chceme vyřešit? Vždycky 

jsme si Vás vážili, proto jste od nás nikdy neslyšeli žádné populistické sliby, naopak 

jsme se snažili s Vámi komunikovat na rovinu, proto zcela otevřeně říkáme, že vyřešit 

parkování ke spokojenosti všech nedokážeme. Můžeme Vám však slíbit, že stejně jako 

v minulých letech budeme navyšovat počty parkovacích míst nejen novou výstavbou, 

ale také optimalizací těch stávajících, zejména hlídaných parkovišť, která Magistrát 

dlouhé roky pronajímá soukromým firmám. Ty následně za velké peníze pronajímají 

jednotlivá místa nám, obyvatelům Řep. Problém je kromě vysoké ceny za parkování 

také blokování neobsazených parkovacích míst, kterých je na hlídaných parkovištích 

kolem 20 %. A to rozhodně není málo. Zamítavá stanoviska k našim opakovaným 

žádostem o zpřístupnění neobsazených míst jen potvrzují nutnost změny a to zásadní. 

Naším cílem je získat parkoviště od Magistrátu do naší správy a provozovat je za 

stejných podmínek jako parkoviště v ulici Mrkvičkova. Tím by došlo nejen k rapidnímu 

snížení ceny za parkování, ale také možnost regulace ploch placeného parkování jejich 

zmenšením. Tím logicky dojde k navýšení počtu volně přístupných parkovacích stání. 

Protože to myslíme opravdu vážně, tak jsme již na Magistrát odeslali žádost o svěření 

těchto parkovišť do správy MČ Praha 17. Snažíme se zřizovat parkovací místa, kde to 

jen jde, proto jsme vybudovali nové parkoviště v Mrkvičkově ulici o kapacitě 104 vozidel  

a budujeme nové parkoviště v Drahoňovského ulici.

Dlouhodobě odmítáme u nás v Řepích zavedení tzv. modrých zón za stávajících 

magistrátních podmínek. Ty jsou nekoncepční a jediným jejich smyslem je tahat  

z lidí peníze, za které nic nedostanou. Původním smyslem zavedení modrých zón bylo 

ochránit parkovací místa pro nás, Pražany, kteří v Praze bydlíme. Ne si z toho udělat 

každý rok zlatý důl o velikosti více jak půl miliardy.  



 SPORTUJTE

           V ŘEPÍCH S NÁMI

#naserepy
Josef Dirbák

ředitel Sportovního centra Řepy



Sportujeme
Městská část Praha 17 dokončila Sportovní centrum Řepy v roce 2020, kdy vrcholila 

první vlna covidového lockdownu. Prakticky rok a půl tak sportovní centrum fungovalo 

v jakémsi provizoriu, které neumožnilo, aby si k němu obyvatelé Řep našli cestu. Až 

téměř na konci roku 2021 a následně v roce 2022 se nám podařilo nastavit strukturu 

fungování tak, aby byli návštěvníci a nájemci spokojeni. 

Jsme velmi pyšní na to, že se nám po covidových lockdownech daří zaujmout děti 

a přivést je zpět ke sportu. Kvůli tomu jsme založili vlastní sportovní akademie a rádi 

bychom naše sportovní kluby dostali na závodní úroveň. 

Daří se nám propojovat Sportovní centrum Řepy s místními institucemi, kluby  

a spolky. Sportovní centrum využívají naše základní a mateřské školy, Centrum 

sociálně zdravotních služeb, Kulturní centrum Průhon nebo TJ Sokol Řepy. Cílem je 

rozšiřovat nabídku pro sport a relaxaci pro vás, občany Řep.

 
Vytváříme prostor pro relaxaci a odpočinek i mimo Sportovní centrum Řepy. 

Plánujeme vybudovat Park u Řepského potoka. Sportovně relaxační část Řep  

v oblasti od rybníku Hliník, přes Komunitní zahradu, Řepský potok, Sportovní centrum, 

skatepark, fotbalové hřiště a zahradu Boromejek až po rybník „Prasečák“. 

 
Za Řepským potokem směrem ke Galandově vytvoříme park. Odpočinkovou  

a piknikovou zónu pro rodiny s dětmi, která by přímo navazovala na Sportovní centrum 

Řepy a eliminovala pohyb nepřizpůsobivých lidí. Park u Řepského potoka nabídne 

hřiště pro zábavu dětí, edukativní a informační tabule s faunou a flórou Řepského 

potoka. Vše doplní nabídka služeb Sportovního centra. Takový prostor by mohl být 

vhodný pro pořádání menších sportovních a společenských akcí místních spolků, pro 

které je Sportovní centrum Řepy příliš prostorově velkorysé. 

Sportovní centrum je plně funkční a my Vás do něj tímto srdečně zveme.



 SOCIÁLNÍ

             A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

#naserepy
Mgr. Monika Čermáková s manželem Petrem

ředitelka Centra sociálně zdravotních služeb



Pečujeme
Centrum sociálně zdravotních služeb (CSZS) nabízí registrované sociální služby, 

pečovatelskou službu, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, AT (alko-toxo) poradnu 

s AT linkou. V nabídce má i nestátní zdravotnické zařízení: domácí zdravotní péči, 

rehabilitaci, psychologickou poradnu. 

V roce 2022 se nově podařilo uzavřít smluvní vztah s VZP pro psychologickou 

poradnu, což v důsledku znamená zlepšení péče pro obyvatele Prahy 17. V roce 

2018 byla v Centru sociálně zdravotních služeb inspekce MPSV na pečovatelskou 

službu, která skončila s výborným hodnocením kvality služeb. V rámci doplňkové 

činnosti centrum nabízí širokou nabídku různých volnočasových aktivit nejen pro 

handicapované a seniory: PC kurzy, výuku jazyků, plavání, kroužek šikovných 

rukou. Podporuje 4 kluby seniorů, 2x ročně organizuje výlety a další pravidelné akce 

pro seniory: Den matek, koncerty, divadlo a další aktivity. Úspěšně jsme zabránili 

zdražování obědů pro seniory a podařilo se zajistit kvalitní dodávky za přijatelnou 

cenu i v dnešní době. Po celou dobu pandemie nedošlo ze strany CSZS k omezení 

péče. Po náhlém zrušení kontaktního pracoviště Úřadu práce, které zrušilo MPSV, 

jsme v CSZS zřídili Poradenské centrum bezplatné pomoci pro rodinné pečující.  

V roce 2021 jsme se stali členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb, jedná se  

o významnou profesní organizaci s celostátním přesahem.

Městská část Praha 17 zvítězila se svým projektem v soutěži Ministerstva práce  

a sociální věcí (MPSV) Obec přátelská k rodině a seniorům 2022. Naše městská část 

se umístila na 1. místě již podruhé! V letošním roce městská část za 1. místo získá od 

MPSV na vítězný projekt dotaci ve výši 1 403 100 Kč. Jedná se o nejvyšší dotaci ze 

všech soutěžních kategorií a naše městská část uspěla jako jediná z přihlášených 

pražských městských částí.

Další pozitivní skutečností je, že naši handicapovaní spoluobčané poměrně rychle 

dostanou bezbariérový byt, kde je jim nabídnuto dostupné a kvalitní bydlení s dalšími 

prostupnými službami, které pomáhají v jejich nelehké situaci. 



 HOSPODAŘENÍ

      MĚSTSKÉ ČÁSTI

#naserepy
Ing. David Števík

ekonom



Hospodaříme
Za poslední 4 roky jsme pro městskou část Praha 17 získali investiční dotace z cizích 

zdrojů ve výši přes 250 mil. Kč. Veškeré dotační příležitosti nepřetržitě sledujeme  

a využíváme v maximální možné míře. Zisk z vedlejší hospodářské činnosti městské 

části za poslední 4 roky byl 252 256 792 Kč, výdaje byly 179 779 370 Kč a zisk před 

zdaněním byl 72 477 422 Kč. Největší podíl na tomto zisku má příjem z nájemních 

bytů, které spravuje společnost OPTIMIS s.r.o. v majetku městské části. Započali jsme 

práci na zefektivnění chodu úřadu tím, že zrušíme nepotřebná (a často i dlouhodobě 

neobsazená) pracovní místa. Oproti tomu lépe zaplatíme schopné a loajální 

zaměstnance. Na rekonstrukci jídelny a kuchyně v ZŠ Jana Wericha jsme prokázali, 

že umíme cenu díla nejen zachovat bez navýšení, ale i dokonce ponížit. Z původně 

vysoutěžené částky 38 536 430 Kč jsme dokázali ušetřit 3 747 730 Kč, zejména 

díky včasnému a razantnímu uplatnění sankcí vůči zhotoviteli. Stále optimalizujeme 

příjmovou i výdajovou stránku rozpočtu městské části. Hledáme úspory, ale vše 

provádíme citlivě, abychom i nadále byli schopni garantovat občanům Řep zachování 

stávajícího komfortu a rozsahu služeb.

Věděli jste, že na státní správu doplácí naše městská část 24 mil. Kč ročně? Jak je 

to možné? Jako obec s rozšířenou působností vykonává řepský obecní úřad (Úřad 

městské části Praha 17) i administrativní činnosti (výkon státní správy) pro Zličín  

a Sobín, aniž by za to dostával adekvátní finanční plnění. Dlouhodobě hlasitě usilujeme 

o to, aby se tato nespravedlivá situace, na kterou doplácíme my všichni, změnila. 

Budeme za to bojovat i nadále.

Z hlediska kontinuity vedení jsme schopni nastavit zodpovědný model hospodaření 

v následujících letech tak, že finance městské části neskončí nezvládnutelným 

zadlužením. Zastavili jsme nesmyslné předražené projekty, které prosazovali bývalí 

koaliční partneři. Příkladem jsou kontejnerová stání se zelenými střechami, které jsme 

odmítli realizovat, protože cena za jedno stání by byla 1,8 milionu korun. Odmítli jsme 

také tlak developerů na masivní výstavbu v centru Řep, která počítala se zahuštěním 

sídliště a neměla jasné financování v oblasti veřejného prostoru.



 ŠKOLSTVÍ

     DĚTI A MLÁDEŽ

#naserepy
Mgr. Václav Soukup

učitel



Školství
Kapacity základních i mateřských škol jsou dlouhodobě dostatečné. Městská 

část vlastní dům se zahradou na Bílé hoře (blízko DDM Prahy 6) a tento objekt 

máme do budoucna připraven jako rezervu pro případné zřízení další mateřské 

školy, bude-li to s ohledem na demografický vývoj potřeba. Školství tradičně 

činí jednu z největších položek rozpočtu městské části. Každoročně se zejména  

v období prázdnin provádí na všech školách a školkách větší či menší opravy  

a investice. Z těch větších za poslední 4 roky bychom mohli jmenovat rekonstrukci 

elektroinstalace v MŠ Socháňova (3,7 mil. Kč), rekonstrukce varny v ZŠ Laudova 

(22,6 mil. Kč + 3,1 mil. Kč na vybavení kuchyně), rekonstrukce fotbalového hřiště 

u ZŠ genpor. Františka Peřiny v roce 2018 a 2019 (3,6 mil. Kč + 503 tis. Kč) nebo 

rekonstrukce topného systému v MŠ Bendova (5,4 mil. Kč). V ZŠ genpor. Františka 

Peřiny v roce 2019 bylo investováno do skladu odpadů jídelny 1,14 mil. Kč, rekonstrukce 

kanalizace v ZŠ Jana Wericha v roce 2019 ve výši 6 mil. Kč, rekonstrukce osvětlení  

v pavilonu C v ZŠ Jana Wericha ve výši 1,6 mil. Kč. Dále proběhla rekonstrukce 

topného systému v MŠ Laudova (5,4 mil. Kč), rekonstrukce šaten a tříd  

v ZŠ genpor. Františka Peřiny (10,4 mil. Kč), rekonstrukce elektroinstalace v MŠ 

Španielova (2,9 mil. Kč), zastínění objektů MŠ Laudova a Brunnerova (2,6 mil. Kč)  

a rekonstrukce varny v ZŠ Jana Wericha (34,8 mil. Kč).

Zavedli jsme v našich školách program Trenéři do škol, jehož cílem je představit dětem 

v hodinách tělocviku různé druhy sportů a rozpohybovat třeba i ty méně nadané děti. 

Od dětí, ale i učitelů, jsme dostali velice pozitivní ohlasy. Proto v novém školním roce 

2022/2023 budou do tohoto programu kromě prvních tříd zahrnuty i druhé třídy.

V letošní roce byl spuštěn program Aktivní město, který má za cíl zjednodušit rodičům 

řepských dětí přístup k financím na mimoškolní aktivity. Každoročně také přispíváme 

na vyšetření zraku dětí z mateřských škol, které včas odhalují i skryté zrakové vady 

a mohou se tak začít včas léčit. V našem Sportovním centru Řepy jsme pro děti 

mateřských a základních škol vyhradili časy, kdy absolvují povinnou výuku plavání  

a nemusí tak dojíždět do vzdálených plaveckých bazénů.



 SPORT

KULTURA

#naserepy
Josef Dirbák

předseda kulturní komise



Sport, kultura
Jsme sportovci tělem i duší a myslíme si, že by děti neměly celý den sedět u počítače 

či televize. Měly by se věnovat nějakému koníčku, byť to nemusí být vždy sport. Třeba 

hudební nástroj či keramika… prostě cokoliv, co je bude bavit. Podporujeme sport v naší 

městské části všeobecně, např. TJ Sokol Řepy či Bikros Club Řepy. Členové TJ Sokol 

Řepy mohou bezplatně užívat fotbalové hřiště a volejbalové kurty. Hřiště na volejbal 

má příští rok projít rekonstrukcí, kterou chceme jako městská část spolufinancovat.

Vytvořili jsme Plán podpory sportu, kde jsme si v oblasti sportu definovali 3 cíle, 

kterými jsou: pokračovat v modernizaci a opravách zařízení v majetku městské 

části, nadále realizovat prostřednictvím Sportovního centra Řepy vlastní sportovní 

aktivity a prostřednictvím Kulturního centra Průhon volnočasové aktivity. Případně 

se chceme na podobných akcích finančně spolupodílet. Realizovat propagačně-

motivační akce za účelem zvýšení pohybové aktivity občanů Řep. Od dětí, přes 

dospělé, až po seniory. Celkem je v naší městské části 25 dětských hřišť,  

14 víceúčelových sportovišť, 3 hřiště na pétanque, 3 venkovní fitness a 1 skatepark. 

Převážná většina všech sportovišť je v majetku městské části, která hradí jejich 

údržbu a provoz. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat. Od roku 2018 proběhlo 

velké množství výstav pod záštitou Městské části. Výstavy zpravidla pořádalo 

Kulturní centrum Průhon, ale nezůstávaly pozadu ani místní spolky a instituce. Za 

zmínku stojí dvě velké výstavy zaměřené na přírodu, Praobyčejná zvířata a Ptáci  

a jejich tahové cesty, které v průměru navštívilo 10 000 lidí, a které byly orientované  

i na vzdělávání místních škol a školek. Dále to byla výstava Sochaři Mánesa, která se 

překrývala s obdobím covidových opatření a kterou jsme ve spolupráci s KC Průhon 

dokázali převést do 3D virtuální a interaktivní podoby. 

Pravidelně pořádáme velké festivaly na louce před MČ jako je Babí léto nebo 

Čarodějnice, ale také menší akce, např. soutěž začínajících kapel v KD Bílá Hora. Rádi 

bychom i nadále pokračovali v takto vysoko nastaveném standardu a všem takovým 

podobným, ale i novým zajímavým akcím a nápadům dali co největší podporu. 



 ZELEŇ

            ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

#naserepy
Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.

přírodovědec



Životní prostředí
Vše, co uděláme pro životní prostředí, se stejnou měrou dotkne prostředí kolem nás, 

proto to bereme naprosto vážně. Ať už se jedná o obnovu Řepského potoka, Lipovou 

Alej Republiky na louce u úřadu, samozavlažovací vaky u nové výsadby, seč trávníků, 

prořezávání keřů, zdravotní řezy stromů, ochrana smrků před mšicí a výsadbu nové 

zeleně. Zajišťujeme akumulování dešťové vody k využití pro zálivku. Podpořili jsme Les 

do kapsy aneb 1 000 stromů na ZŠ Jana Wericha. Zajistili jsme mlžítka k ochlazení 

těla a snížení okolní teploty a veřejná pítka v lesoparku. Pro lepší prostředí jsou  

k dispozici velkoobjemové kontejnery na odpad, likvidujeme černé skládky a usilujeme 

o vybudování sběrného dvora u garáží Dopravního podniku.

A konkrétní příklady?

Aby si děti měly kde hrát a byly v bezpečí, vynaložili jsem za poslední 4 roky na opravu 

a údržbu dětských hřišť částku 5 470 000 Kč. Průběžně také doplňujeme nové prvky, 

například kolotoče na dětských hřištích v ulicích Jiránkova a Nevanova. Na likvidaci 

černých skládek jsme kvůli těm, kteří si čistoty v naší městské části neváží, vydali už 

přes 1 000 000 Kč.

Vážíme si všech, kteří po svém pejskovi uklízejí, a proto se jim k tomu snažíme vytvořit 

co nejlepší podmínky, například optimalizací počtu a dostupnosti košů a doplňováním 

papírových obalů, které v letech 2018 – 2021 stály přes 4,5 mil. Kč. Stromy a nově 

vysázená zeleň jsou plícemi naší městské části, a proto se snažíme jejich počet 

každý rok zvyšovat. Za roky 2018 – 2021 jsme investovali přes 650 000 Kč do výsadby 

dřevin a více, než 1 000 000 Kč do revitalizací ploch zeleně. Výměra zeleně v Řepích je  

v současné době úctyhodných 27,8 ha a pravidelně o ni pečujeme.



 DOPRAVA?

DOPRAVA!

#naserepy
Bc. Václav Dbalý / Martin Marek

místostarostové městské části Praha 17



Doprava

Doprava má mnoho podob. Naší městkou část pěšky projdete ze všech stran během 

dvou hodin. Děti nemusejí do škol dojíždět, ale bez problému do nich dojdou. Na druhou 

stranu, za zaměstnáním se musí z naší MČ spíše dojíždět. Spojení s centrem Prahy 

nebo na navazující linky metra a tramvají jsou velmi dobré. 

V letošním roce se podařilo po mnoha letech přimět Magistrát, aby opravil komunikaci 

v ulici Žalanského. Nová protihluková stěna a tichý asfalt ve Slánské ulici rovněž 

představují jednoznačné zlepšení podmínek v této lokalitě.

Slánská ulice se měla dle návrhů Magistrátu stát křižovatkou s budoucí Břevnovskou 

radiálou. Tento nesmyslný návrh, který prosazoval Magistrát, se podařilo již před lety 

zcela zastavit hlavně díky úsilí doc. Jana Farkače. Horní Řepy zažívají nápor tranzitní 

dopravy. Došlo k již mnoha dopravním úpravám a ve spolupráci se Spolkem občanů 

Horní Řepy budeme připravovat další řešení.



 MAJETEK

       MĚSTSKÉ ČÁSTI

#naserepy
Pavel Maxa

jednatel společnosti



Majetek MČ

Někdy je třeba na radnici bojovat o veřejný prostor s nejrůznějšími skupinami, jejichž 

záměry a zájmy jsou minimálně sporné. Takovým příkladem byl například boj o schody 

v Mrkvičkově ulici, které měly přejít do soukromého vlastnictví, když pozemek v aukci 

vyhrál soukromý investor. Podařilo se nám však tento převod díky podpoře Ministerstva 

financí zastavit a nyní budeme opět usilovat o získání tohoto pozemku. Pokud se nám 

to podaří, chtěli bychom u schodů následně vybudovat veřejné osvětlení, aby se zde 

lidé cítili bezpečně i po setmění. 

Městská část Praha 17 disponuje 821 byty, které umožňují v Řepích uskutečňovat 

bytovou politiku. Jejich prostřednictvím je možné podporovat mladé rodiny  

s dětmi, handicapované spoluobčany či matky samoživitelky, zkrátka naše řepské 

obyvatele, kteří potřebují pomoci. Pro mimořádné události a havárie, disponuje MČ  

i 3 krizovými byty s kapacitou 12 osob. Druhou možností je pronájem městského bytu 

prostřednictvím transparentního výběrového řízení. O byty se stará městskou částí 

vlastněná firma OPTIMIS s.r.o., která stabilně dosahuje kladných hospodářských 

výsledků, a to i v době covidové. Uvolněné byty jsou opravovány a obratem 

poskytovány dalším řepským nájemníkům. Za poslední 4 roky jsme zrekonstruovali  

61 bytových jednotek. V počtu přidělovaných a opravovaných bytů patříme mezi 

nejlepší městské části v Praze.

Hlavní důraz je kladen na hospodárnost, bezpečnost a snižování energetické 

náročnosti. Na chodbách domů MČ už se vyměnilo více než 390 ekologicky šetrných 

a úsporných světel. Instalované kamerové systémy už byly využity policií při šetření 

trestné činnosti a ochraně majetku MČ. 
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 KOMUNIKACE

         DIGITALIZACE MČ

#naserepy
Michal Mrskoč / Martin Marek

UX designer / místostarosta



Informujeme

Na předchozích stránkách této publikace jste se mohli dočíst o obrovském množství 

věcí, které se vedení řepské radnice podařilo uskutečnit a dosáhnout. A teď ruku na 

srdce – kolik z toho jsou pro vás úplně nové informace? Že toho nebylo málo? Proto 

se snažíme a máme v plánu o krocích a záměrech radnice informovat co nejvíce,  

a co nejaktuálněji.

Covid nás všechny přinutil zrychleně a výrazněji naskočit do online světa. Webové 

stránky úřadu, mobilní aplikace Řepy v mobilu, komunikace městské části na 

sociálních sítích… To vše chceme rozvíjet a posouvat dál. Digitalizace státní správy  

a řízení „chytrého města – Smart city“ jsou témata, která stále více slýcháme  

a věnujeme jim stále více pozornosti. Už nejde o něco, co by někdy možná mělo být, 

ale něco, co přichází, už se rozvíjí a čemu je nutné se dlouhodobě věnovat. 

Stále však myslíme i na tu část řepských občanů, kteří internetu zrovna neholdují,  

a proto stále vydáváme časopis Řepská sedmnáctka i v tištěné podobě.



 ÚZEMNÍ ROZVOJ

          MĚSTSKÉ ČÁSTI

#naserepy
Jaroslav Bíro

místostarosta MČ Praha 17



Rozvoj MČ

Územní rozvoj má mnoho podob. Nechali jsme vypracovat studii na rozšíření 

řepského hřbitova. Snažíme se rovněž podporovat soukromé záměry, 

které činí Řepy lepším místem pro život nás všech. Například rekonstrukce  

OC Řepy dodala centrální části Řep konečně moderní a důstojný charakter. 

Neklademe překážky vašim projektům. Chcete si zrekonstruovat byt či dům, 

postavit garáž nebo nový vjezd? Pokud je váš záměr v souladu s právními 

předpisy, uděláme vše proto, abychom vás nezdržovali byrokracií. Jsme na 

vaší straně, nikoliv proti Vám.

Naopak jsme proti předimenzovaným developerským projektům a dalšímu 

zahušťování městské zástavby. Zastavili jsme projekt výškového bytového 

domu místo prodejny Norma. Požadujeme od developera přepracování 

projektu rekonstrukce bývalého hotelu Fortuna na byty tak, aby zároveň 

vybudoval dostatečné množství parkovacích míst. Odmítli jsme podobu 

záměru na vybudování nové čtvrti za železniční tratí Eko Zličín. Požadujeme 

vyřešení ekologické i dopravní zátěže, které by zatížily naší městskou 

část. Investiční výdaje rozpočtu městské části v přepočtu na jednoho 

obyvatele v celé Praze činí průměrně 3 893 Kč. V MČ Praha 17 to však je  

12 774 Kč a jsme tak městskou částí, která vynakládá ze všech městských částí 

nejvíce investičních prostředků na jednoho obyvatele. Přibližuje se nám ještě  

MČ Praha 1 a Praha – Čakovice, ale většina městských částí se pohybuje okolo 

částky 3 000 Kč a méně. (zdroj: IPR – Katalog MČ).



 BEZPEČNOST

        A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

#naserepy
Lubomír Spálenka

emeritní velitel SDH Řepy



Bezpečnost

Z pohledu občana je bezpečnost jednoznačná. Krizové řízení je pak situace, která 

byla dlouhou dobu považována za návod v manuálu. Ani jednu situaci jsme nebrali 

na lehkou váhu a vyplatilo se nám to. Pravidelně máme porady se zástupci státní  

a městské policie a řešíme s nimi i podněty od vás, občanů Řep.

Hasičský záchranný sbor dobrovolných hasičů podporujme ročně částkou  

1 500 000 Kč. Kromě naší podpory mají i náš velký obdiv a nenechte se zmást. Nemáme 

jen hasiče, ale i hasičky. Jsme rádi, že se nám také daří získávat dotace pro činnost 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů Řepy a v roce 2018 se tak mohla například pořídit 

nová velkoobjemovou cisterna s příslušenstvím za více než 7 500 000 Kč. Naši hasiči 

díky ní chrání nejen majetek a zdraví občanů Řep, ale podílejí se a na plnění úkolů za 

hranicemi naší městské části, za což jim patří velký dík.

COVID zasáhl do života nás všech. Aktivovali jsme proto krizové řízení městské části. 

Rozdávali jsme systematicky dezinfekce. Dezinfikovali jsme opakovaně dětská hřiště 

a další námi spravované prostory. Distribuovali jsme roušky a hned, jak to bylo možné, 

tak jsme obnovili společenské a sportovní akce, které vám tolik chyběly. 

Bezpečnost nelze řešit izolovaně, proto spolupracujeme s okolními městskými částmi 

a hlavním městem Prahou v rámci projektů na posílení bezpečnosti. Např. zapojením 

Řep do centrálního systému ochrany dat, dalším rozšířením kamerového systému na 

území naší městské části a participace na komplexním řešení bezdomovectví v Praze.
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