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Rozhodnutím prezidenta 
republiky ze dne 5. dubna 
2022 zveřejněným dne  
13. dubna 2022 ve Sbírce 
zákonů č. 81/2022, částka 44, 
byly vyhlášeny volby do  
Zastupitelstva městské části 
Praha 8 a do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy a byly 
stanoveny na tyto dny:
n   pátek 23. září 2022 

od 14:00 hodin do 22:00 hodin
n   sobota  24. září 2022 

od 08:00 hodin do 14:00 hodin

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP MAJÍ 
VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:
8001, 8002, 8003, 8007, 8022, 
8041, 8045, 8046, 8047, 8048, 
8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 
8054, 8057, 8059, 8060, 8061, 
8062, 8073, 8076, 8078, 8091, 
8092, 8093, 8104, 8105, 8106, 
8107.

INFORMACE K VOLBÁM:

n   ÚMČ Praha 8, odbor občansko-
-správní, tel.: 222 805 547, 
222 805 543

n   www.praha8.cz
n   a ve dnech voleb u příslušné okrs-

kové volební komise

STÁLÝ SEZNAM VOLIČŮ 
Dodatek stálého seznamu voličů

Úřad městské části Praha 8, odbor 
živnostenský a správních činností, 
vede stálý seznam voličů pro voliče, 
státní občany České republiky, kteří 

mají trvalý pobyt na území městské 
části Praha 8. Každý volič si může 
v úředních hodinách na tomto odbo-
ru ověřit, zda je ve stálém seznamu 
voličů zapsán.

Dodatek stálého seznamu voli-
čů je veden pro voliče, státní občany 
členských států Evropské unie, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu, 
popř. mají přechodný pobyt v měst-
ské části Praha 8. Do dodatku však 
bude volič zapsán pouze na základě 
vlastní žádosti. Lhůta pro podání 
této žádosti končí 21. září 2022 
v 16:00 hodin. 

Pokud si volič podal tuto žádost již 
v souvislosti s předchozími volbami 
a byl do dodatku zapsán, opakovaně 
již žádost podávat nemusí, neboť je 
v dodatku veden stále již od před-
chozích voleb.*

Při těchto volbách nelze volit na 
voličský průkaz, tudíž volba může 
být provedena pouze ve volebním 
okrsku určeném podle místa trvalé-
ho pobytu voliče.

KONTAKTNÍ MÍSTO  
PRO KONTROLU STÁLÉHO  
SEZNAMU VOLIČŮ A ZÁPISU  
DO DODATKU STÁLÉHO  
SEZNAMU VOLIČŮ

Úřad městské části Praha 8 – odbor 
živnostenský a správních činností, 
Praha 8 – Libeň, U Meteoru 6  
(tzv. „bílý dům“), 1. patro,  
kanc. č. 131, tel: 222 805 555,  
referentka Stanislava Ciprová,  
e-mail stanislava.ciprova@praha8.cz.

*  Podrobněji – Informace k volbám  
na  webových stránkách Ministerstva 
vnitra ČR, stránkách Magistrátu  
hlavního města Prahy a stránkách 
Úřadu městské části Praha 8.

Informace o volbách 
do Zastupitelstva 
městské části Praha 8 
a do Zastupitelstva 
hlavního města Prahy

S KRIZOVÝMI MANANAZERYˇ

Abecední seznam podaných 
kandidátních listin pro volby  
do Zastupitelstva městské 
části Praha 8

Číslo a název volební strany
 1  Občanská demokratická strana
 2  SPD a Trikolora pro Osmičku
 3  LEPŠÍ OSMIČKA PRO LIDI A ZVÍ-

ŘATA – snížení daně z nemovi-
tých věcí o 50 %, příspěvek na 
městskou hromadnou dopravu, 
internet zdarma, lepší systém 
parkování ve prospěch obyvatel 
Prahy 8, 100% navýšení lůžek 
v domovech pro seniory, 100% 
navýšení kapacit sociálních 
zařízení pro hendikepované, 
konec likvidace zeleně a konec 
zastavování veřených ploch 
novou výstavbou, stop výstavbě 
dálničního okruhu přes území 
Prahy 8, stop plánům na pře-
mostění Vltavy a navedení husté 
dopravy do Bohnic a Troji. 

 4  ANO 2011
 5  Česká pirátská strana
 6  Společně pro Prahu 8 – TOP 09  

a Starostové a nezávislí
 7  ČSSD, KDU-ČSL a Zelení  

s podporou Osmičky sobě
 8  Libeňský mourek
 9  Praha 8 bez chaosu  

s krizovými manažery
 10  Komunistická strana  

Čech a Moravy
 11  8ŽIJE a PRAHA SOBĚ, kandidáti 

podpoření podpisy občanů
 12  PATRIOTI PRO PRAHU 8
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79 let, vysokoškolský uèitel

„Energie ve všech formách by se mìla pøímo 
provázat s našimi životy a mìsty. Naším cílem je 
uèinit Prahu 8 pro budoucnost lepší a tím 
pádem úspornìjší.“

doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc., DBA

25 let, student VŠ, konzultant

„Naše politika potøebuje více mladých lidí. Ze 
svých zkušeností vím, že komunální politika není 
o stranické pøíslušnosti, ale zejména o lidech, a 
proto budu rád, když se také zapojíte.“

Bc. Adam Gregor

  ZA 
SOLOMONOVÉ
  

BUDE LÍP!
MODERNÍ A KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ

JE NAŠÍ PRIORITOU
Jana Solomonová, kandidátka na starostku MÈ Praha 8

38 let, historièka umìní, zastupitelka MÈ Praha 8 38 let, ekonom, manažer38 let, manažer 48 let, technický pracovník

Mgr. et Mgr. Jana Solomonová Michal Fišer, MBAPhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA Jan Štorek

KANDIDÁTI HNUTÍ ANO 
KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
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40 let, specialistka strukturálních fondù EU 71 let, expertka pøedškolního vzdìlávání dìtí37 let, øeditel spoleènosti 35 let, živnostník

Ing. Anna Kroutil Jarmila KotrbováRadomír Nepil Ing. et Ing. Anna Patočková

www.anobudelip.cz | www.chcemelepsicesko.cz |     AndrejBabis

„Podpoøím kvalitní kulturní, sportovní 
i spoleèenské aktivity pro celé rodiny. 
Mezigeneraèní vztahy jsou dnes velice dùležité. 
Mým cílem je také pomoc obèanùm Prahy 8 
v sociální oblasti.“

„Mìstská èást musí podporovat rodiny 
a seniory. Je tøeba zajistit kvalitní školství 
a zdravotní péèi. Obèané musí trávit ménì èasu 
v kolonách a ve frontì na úøadì.“

„Praha 8 se dynamicky rozvíjí a mým cílem je 
zajistit její dlouhodobou prosperitu racionálními 
a hospodárnými opatøeními, zlepšit dopravu a 
bezpeènost a zajistit dostupnìjší parkování.“

„Mým cílem je dlouhodobá podpora sportovních 
klubù a spolkù. Všem dramaticky vzrostly 
náklady. Musíme jim pomoci a zachovat tak 
sport dostupný pro všechny vìkové kategorie.“ 

„Vhodnými programy finanènì podpoøíme 
a zvýšime kvalitu vzdìlávání našich dìtí. Budu 
se také vìnovat snižování energetické 
nároènosti budov a zadržování vody v krajinì.“

„Musíme se rozvíjet a podporovat bytovou 
výstavbu. Je ale tøeba vytìžit ze spolupráce s 
investory maximum v podobì nových školek, 
zelenì nebo parkù, aby nové projekty život v 
Praze 8 zlepšovaly, ne naopak.“

„Díky dlouholetým profesním zkušenostem z 
pedagogické a manažerské èinnosti se chci 
zasadit o zkvalitnìní mateøských a základních 
škol v Praze 8.“

„Zamìøím se na zlepšování komunikace s
obèany. V dobì digitalizace je zásadní využívat 
všechny moderní nástroje. Ty ale musí být 
jednoduché a srozumitelné pro všechny.“

Dostupný sport, kulturu i spoleèenské aktivity pro celou rodinu

Dlouhodobou a spolehlivou podporu sportovních klubù

Hospodárné nakládání s majetkem Prahy 8

BUDEME PROSAZOVAT:

Moderní a kvalitní školství v Praze 8 

Pomoc obèanùm v sociální nouzi

Bezpeènost a poøádek v Praze 8
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www.8zije.cz 

Co máme v programu?
1.  Myslíme na vás. Praha 8 má dnes více než 100 

vol ných neopravených bytů – pronajmeme je 
občanům a  zlepšíme tak tíživou bytovou situaci 
i hospodaření s obecním majetkem. 

2.  Bojujeme za vás. Nedopustíme věžáky na místě 
samoobsluh na sídlišti Ďáblice ani výstavbu Kaufl an-
du naproti Botanické zahradě. Budeme bojovat za 
vaše zájmy u developerských projektů na Palmovce, 
Invalidovně, Rohanském ostrově a v Karlíně. 

3.  Staráme se o budoucnost dětí. Založíme dětské 
skupiny a lesní školky pro předškoláky. Prosadíme 
elektronické zápisy do školek a  na školách 
podpoříme jazykové výjezdy. Zaměříme se na 
zlepšování kvality škol, podpoříme nápadité učitele 
a snížíme byrokratickou zátěž ředitelů.

4.  Chráníme vás. Zaměříme se na bezpečnost okolí 
stanic metra na Praze 8 a bezpečnou dopravu tak, 
aby se rodiče nemuseli bát o děti na přechodech.

5.  Žijeme tu s  vámi. Ze zelené Prahy 8 uděláme 
květinovou. S  profesionálními zahradníky připra-
víme výsadbu vhodných druhů květin i stromů. 

6.  Dáme na vás. Každý rok vyčleníme v  rozpočtu 
10 milionů korun, o  jejichž využití rozhodnete vy 
sami v  programu Moje Osmička. Postaráme se 
o to, aby se projekty opravdu uskutečnily. 

7.  Šetříme vaše peníze. Poctivě budeme zveřejňovat, 
za co a  kolik peněz utrácí Praha 8. Zprůhledníme 
pronájmy nebytových prostor pro podnikání. 
Prověříme podezřelé zakázky a smlouvy.

8.  Jsme tu pro vás. Co je možné vyřídit z domu přes 
internet, kvůli tomu není třeba chodit na úřad. Náš 
starosta a naši radní budou mít na svých stránkách 
zveřejněná čísla mobilních telefonů.

Celý program a představení kandidátů najdete na 
www.8zije.cz.

Podpořte, prosím, zakřížkováním celou kandidátku 
8žije a PRAHA SOBĚ.

Pojdme do toho!

Vážení a milí sousedé,
jsme 8žije a PRAHA SOBĚ, čerstvá síla pro Prahu 8, kandidáti podpoření podpisy občanů.

Srdečně a s úctou Tomáš Němeček, 
kandidát na starostu Prahy 8
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stanice mhd

o fous bezpečnější
ulice a parky

o fous čistější
radnice

o fous přívětivější
celá praha 8

23.-24. září 2022

voltemourka.cz

o fous lepší



více informací najdete na www.praha8.pirati.cz 
nebo na facebooku a instagramu @piratipraha8

mámE odvahu 
řídit prahu 8 

správně!

náš program 
pro prahu 8

martin štěrba
kandidát na starostu prahy 8
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