
 

NAŠE DLOUHODOBÉ VIZE  
Ztotožňujeme se s budoucí podobou města, jak ji definuje schválený Program rozvoje města Hostivice: 

Hostivice je sociálně integrované rezidenční město v zázemí velkoměsta, s vysokou kvalitou 
života a s příznivými podmínkami pro trávení volného času pro obyvatele Hostivice i obyvatele 
dalších sídel 
 
Naplňování vizí je „běh na dlouhou trať“. V příštím volebním období chceme napomoci tomu, aby se  
postupně začaly naplňovat tyto dlouhodobé záměry: 
 

Zástavba se nebude rozšiřovat mimo nyní zastavitelná území 
Jak ukazuje mapa, Hostivice má ještě hodně ploch, kde je možné stavět rodinné či bytové domy. Hostivice má nyní asi 
9 000 obyvatel a beze změny územního plánu může tento počet narůst asi na 12 000 lidí. Jsme přesvědčeni,  
že takovýto rozvoj Hostivici „stačí“ a že je nežádoucí vymezovat další plochy pro zástavbu, například kolem  
Hostivických rybníků. Již nyní řešíme problémy s nedostatečnou kapacitou občanské vybavenosti  
a vymezením dalších ploch by se tyto problémy ještě zvýšily. 
 

Vymístění výrobních areálů z obytné zástavby     
Mnohé průmyslové areály vznikly dříve než obytná zástavba kolem nich. V dlouhodobém výhledu je třeba  
uvažovat o přemístění těchto areálů mimo obytná území, zvláště v případech, kdy výroba obtěžuje své okolí. Ploch  
pro výrobní aktivity je hodně kolem silnice R6. Na místě starých továren by mohla vzniknout obytná zástavba nebo 
vybavenost, která by vytvořila nová místní centra dění a života v Hostivici. 
 

Nové kulturní centrum u náměstí  
Pozemek u Lidlu je klíčový pro rozvoj města. Měl by zde vzniknout víceúčelový objekt s obchody, kulturním sálem a třeba  
i bydlením. Hostivice má nyní opravenou Sokolovnu, která žije bohatým sportovním i kulturním děním, ale i v době, kdy byla 
Hostivice mnohem menší, jsme mívali dva sály: Sokolovnu a Dělnický dům. Do budoucna by Sokolovna mohla sloužit více 
sportu a nový sál kultuře. Nyní není stavba sálu na pořadu dne, čekají nás „důležitější“ investice, ale na možnosti využití 
pozemku u Lidlu nesmíme zapomínat. 
 

Areál tvrze zapojený do života města 
Areál litovické tvrze je nyní soukromý a město nemůže jeho využití nijak významně ovlivnit. Jde však o nejvýznam- 
nější stavební památku na území města a jeho zapojení do života v Hostivici by vždy měla radnice podporovat. 
 

Úprava Husova náměstí 
Kdo pamatuje náměstí třeba ještě před 15 lety, asi se této vizi podiví. Jsme však  
přesvědčeni, že je třeba nejen opravit nepovedené chodníky v jižní části, ale i hledat  
vhodnou úpravu plochy před farou, která dnes funguje jako nepovedené  
parkoviště. Málokdo si všimne, že mariánský sloup leží přesně mezi  
zámkem a farou. 
 

Hostivice „utopená“ v zeleni 
Cenným prvkem Hostivice jsou plochy zeleně, nejen  
Hostivické rybníky, ale i zeleň severně od Hostivice  
a jinde. Dlouhodobým úkolem  
je tyto plochy udržet  
a vytvářet nové. 
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Na těchto místech se již nyní mohou 
stavět domy k bydlení 

LEGENDA k map ě 
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NAŠE HLAVNÍ ÚSPĚCHY 
Úspěchy a neúspěchy uplynulých let nejsou zásluhou či vinou jen jedné volební strany či osoby. 
Jako skupina, která se aktivně podílela na rozhodování o městě, se hlásíme k výsledkům 
působení radnice, kterých si, jak věříme, občané jistě všimli. Přesto chceme zdůraznit v tomto 
volebním materiál, kterým tématům jsme se zvláště věnovali: 

Prosadili jsme vydání směrnice, která upravuje zadávání veřejných zakázek. 
I předtím byly zakázky zadávány řádně, ale nyní jsou pravidla jasně popsána 
a dokumentaci k zakázkám lze nalézt na internetu. 

V září 2014 byla otevřena hostivická dálniční křižovatka se silnicí R6. Zatím ji 
využívají hlavně nájemci hal, ale pokud by na území Prahy vznikla tzv. 
Břevnovská radiála, bude to jediný přístup z Hostivice na dálniční síť. Její vznik 
umožnil územní plán z roku 2005 a poté dohoda s investorem na podmínkách 
výstavby  části komerční zóny Palouky. 

Podpořili jsme rekonstrukci čistírny odpadních vod způsobem, který 
prosazovaly Technické služby Hostivice jako provozovatel. Po mnoha 
letech příprav rekonstrukce nyní probíhá a má být dokončena do konce 
tohoto roku. 

V roce 2011 byla podána žádost o dotaci na revitalizaci Litovického 
potoka. Po dlouhém posuzování konečně začaly práce v říjnu 2014 
a vše bude dokončeno do září 2015. Podél potoka vznikne s mini-
málními náklady pro město parkově upravená plocha a připraveny jsou 
i projekty, jak tuto klidovou zónu napříč městem doplnit o vycházkové 
cesty. 

Zásadním způsobem jsme se zasloužili o vznik MKSH. Vycházeli jsme 
z úvahy, že zrekonstruovaná Sokolovna potřebuje aktivního správce a že při 
jiném organizačním uspořádání lze za podobné peníze vydávané na kulturu 
a společenské dění dosáhnout lepších výsledků. Jsme velmi rádi, že se tuto 
představu daří pracovníkům MKSH naplňovat. 
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HLAVNÍ ÚKOLY NA OBDOBÍ 2014 –2018 
Pro nastávající volební období si klademe (kromě dokončení probíhajících akcí) tyto konkrétní úkoly: 

• Navýšení kapacity mateřské školy o 100 nových míst výstavbou nové budovy (vyžaduje  
získání dotace) a pronájmem prostor v obytném souboru Bažantnice podle schválené  
plánovací smlouvy s investorem 

• Rekonstrukce místních komunikací – potřeba bude větší než rozpočtové možnosti, proto budeme řešit postupně ty nejhorší ulice 

• Soustavné budování chodníků, zejména kolem hlavních silnic (Čsl. armády, Hájecká a další) 

• Obnova památek v majetku města, zejména obnova fresek v obřadní síni a na schodišti zámku, obnova fasády zámku a znovupostavení 
spadlé kaple č. 18 poutní cesty do Hájku. Pokud se podaří vyřešit majetkové vztahy, oprava kaple č. 12 (u Palouků) 

• Obnova budovy bývalé pošty Husovo nám čp. 59, přesun telefonní ústředny z přízemí domu do nové budovy na místě bývalých záchodků,  
vhodné veřejné využití uvolněného prostoru (na vše jsou již připraveny plány, na fasádu domu získaly TSH dotaci) 

• Dojednání vhodného řešení protihlukového valu mezi Hostivicí a letištěm 

• Pokračující systematická péče o městský majetek – úklid komunikací, údržba zeleně, opravy městských budov 

• Pokračování v systematické podpoře společenských a kulturních akcí pořádaných MKSH i místními spolky. Vybudování venkovního sportoviště 
u Sokolovny. Důstojné připomenutí 750. výročí první písemné zmínky o Litovicích v roce 2016 
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NAŠE NÁZORY  
NA NĚKTERÁ TÉMATA 

• Podporujeme modernizaci železniční trati Praha – Kladno a s ní spojené vybudování 
železniční zastávky Hostivice-Jeneček, zároveň stojíme o zřízení parkoviště u nádraží 

• Plavecký bazén považujeme v současné době pro Hostivici za luxus. I dobře provozované 
bazény musí být dotovány, navíc v okolí Hostivice jsou kvalitní bazény i akvaparky 

• Jsme přesvědčeni, že schválený zákaz provozování hracích automatů na území Hostivice je 
správný, a podporujeme jeho zachování. 

• Provoz aut u školy je kritický jen v ranní špičce. Domníváme se, že silnice a parkoviště 
nemohou být dimenzovány na špičkový provoz, ale měly by odpovídat běžným potřebám.  
     Z tohoto důvodu nepodporujeme budování nových parkovišť kolem školy, ale spíše 
     chceme vylepšit přístup pro pěší. 

• Oceňujeme práci městské policie a její vliv na snížení kriminality v Hostivici. 
Navýšení počtu strážníků však nevidíme jako reálné, protože již nyní městská policie 
stojí 5,5 milionu Kč ročně. 

• Podporujeme záměr odbahnění rybníků na území Hostivice a věříme, že se ho 
postupně podaří vlastníkům rybníků realizovat. 


