Ing. Jan Malý, lídr kandidátky PŘÍSAHY a SNOP 5
S čím jdete do nastávajících voleb? Co podle vás u voličů v Praze 5 letos rozhodne?
Do nastávajících voleb jdeme s vírou změny ve fungování radnice, přístupu k občanovi a
posílením kontroly nad přerozdělováním finančních prostředků. Dle mého názoru rozhodne
účast voličů u komunálních voleb, výstavba developerských projektů u parkových zón jako je
například Klamovka, povolení výstavby obytných a kancelářských projektů bez povinnosti
zajistit byty pro občany a infrastrukturu pro MČ Praha 5. Dále dlouhodobě špatné řešení
dopravních komunikací na území Prahy 5, neřešení dopravních úzkých hrdel na významných
komunikacích a také nespokojenost občanů s řízením MČ Praha 5 například v mateřských
školkách nebo základních školách.
Jaký problém nebo problémy podle vás aktuálně nejvíce trápí Prahu 5?
Lidi dle mého nejvíce trápí dopravní obslužnost, parkovací zóny a jejich využití pro návštěvy
a služby, dopravní obslužnost včetně laviček na všech jednotlivých zastávkách a dále
kultivace parkových ploch.
S kým byste byli jako Přísaha ochotni jednat o spolupráci v zastupitelstvu a s kým
naopak určitě ne?
Jednat budeme se všemi, kteří budou schopni akceptovat priority v našem volebním
programu. Tím je odpovězeno i na druhou část otázky.
Kde je podle vás pro voliče nejzásadnější rozdíl mezi politikou Přísahy a vašimi
politickými konkurenty?
Největší rozdíl je ve spravedlivém přístupu k občanovi a jeho oprávněným nárokům, dále
neakceptace předražených zakázek zejména stavebních, zásadní vztah ke spravedlnosti v
obecném smyslu slova.
Můžete voličům přiblížit pozadí vaší kandidátky? Jak vznikala a kdo jsou lidé na
předních příčkách?
Kandidátka vznikala ve spolupráci se SNOP 5, tedy naším koaličním partnerem, a kandidáti v
první desítce jsou navrženi střídavě z každé koaliční strany. Jako lídr kandidátky je stavební
manažer s velkou zkušeností s velkými stavbami navržen Přísahu, na druhém místě je
projektový manažer navržen SNOP 5, současný opoziční zastupitel MČ Prahy 5 se
zkušenostmi s fungováním radnice, dále je navržena Přísahou jako trojka naší kandidátky
designérka, která je současně i lídryní Přísahy do Zastupitelstva hlavního města Prahy s
vytříbeným vkusem a smyslem pro spravedlnost. Dále bych chtěl vyzvednout kandidáta na
pozici 6, a to profesora Šestáka, čestného občana Prahy 5, zejména pro jeho odborné pohledy
v mnoha oborech jako je životní prostředí, energetika a podobně.
Praha 5 má mezi městskými částmi své, ne vždy zcela pozitivní, renomé. Kde je podle
vás onen „zakopaný pes“? Dokážete právě vy nabídnout voličům v tomto ohledu
změnu?
Do tohoto renomé zasahuje posledních 12 let, kdy občané byli svědkem netransparentního
nakládání s finančními prostředky městské části, přístup k občanovi, kdy ne vždy se chovala

radnice k občanům vstřícně. Náš přístup je odlišný, chceme, aby občan byl na prvním místě a
nikoliv jen jako kulisa událostí. Toto bychom chtěli změnit.
Co soudíte o nových politických subjektech, které letos kandidují na radnici? Ostatně
jste také jedním z nich. Mnohé se vymezují vůči stávající politické reprezentaci v Praze
5. Vybral byste mezi nimi potenciálního partnera pro povolební spolupráci?
Nelze jednoznačně odpovědět, neboť bude záležet nejen na politických stranách a jejich
programech, ale také na jednotlivých zastupitelích každé strany. Přísaha vymezila okruh
spolupráce tak, že nebude spolupracovat s KSČM a SPD, ta ale na Praze 5 nekandiduje, takže
platí první věta z této odpovědi.

