Otázky pro starostu Prahy 10, Mgr. Vladislava Lipovského
ptá se: o.s. Útulné Strašnice
OTEVŘENOST K DEBATĚ
1. Trváte na stavbě kurtů, minigolfu a restaurace na místě stávajícího parku?
2. Jste ochotni debatovat o změně tohoto záměru?
3. Zvážili jste společenskou poptávku po bezpečné, udržované a čisté klidové
zóně s dostatkem zeleně a kvalitního parkového vybavní, přístupné veřejnosti
bezplatně a bez omezení? (viz souhrnná zpráva z ankety Společně měníme Prahu
10, str. 7 - 9)
INVESTICE A RENTABILITA
4. Proveďte srovnání výdajů na zřizování a provoz sportovišť na Praze 10 s
výdaji na zřizování a provoz klidových zón pro širší vrstvy obyvatelstva.
5. Jaký je celkový objem investic? Jaké jsou zdroje financí pro tento projekt?
6. Jaké jsou výsledky hospodaření současného nájemce parku Gutovka? Doložte
finančním auditem firmy.
7. Jaké kroky podniká radnice pro to, aby hospodaření nájemce bylo ziskové,
respektive nebylo ztrátové?
8. Jak zajistíte, aby nebyly ztrátové i nové kurty / restaurace?
9. Jaký zisk by měly vytvářet, aby bylo dosaženo záměru udržet veřejný
bezplatný vstup do Gutovky? Doložte obchodním plánem.
SPORTOVIŠTĚ V REZIDENČNÍ OBLASTI
10. Jak bude vyřešeno parkování pro rezidenty a pro návštěvníky sportovišť?
11. Kolik parkovacích míst bude vyhrazeno pro návštěvníky sportovišť?
12. Studií doložte vliv plánovaných sportovišť na hlučnost a prašnost v jejich
bezprostředním okolí. Studií doložte urbanistickou a architektonickou vhodnost
plánovaných sportovišť.
REVITALIZACE PARKU
13. Jaké jsou plány revitalizace parku mimo oplocenou oblast?
14. Jaký je současný harmonogram údržby parku a jaké jsou jeho plánované
změny?
PROBLÉMOVÉ OSOBY A VÝKALY
15. Doložte, jakým způsobem radnice dlouhodobě spolupracuje s policií na
monitorování výskytu problémových osob v dané oblasti.
16. Doložte, kolik pokut bylo na území Prahy 10 uděleno za znečišťování
veřejných prostranství a jiné podobné delikty v letech 2008 a 2009.
17. Jaká je dlouhodobá strategie přístupu radnice k problémovým osobám - kam
se přesunou a kdo s nimi bude pracovat?
Konkrétní odpovědi a příslušnou dokumentaci zašlete na adresu:
Útulné Strašnice, o.s.(schránka Mádrovi), Nosická 12, 100 00 Praha 10
V Praze, 30.4. 2010

