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P.  L o m e c k ý : 

 Vítám vás na 30. zasedání zastupitelstva. Než se budete prezentovat, uděláme jeden 

důležitý krok, aby prezentace byla platná a úplná. Vzhledem k tomu, že pan zastupitel Jan 

Krejčí rezignoval na mandát člena zastupitelstva k 1. 6. 2018, musíme přistoupit ke složení 

slavnostního slibu nového člena zastupitelstva pana Ing. Jiřího Veselého jako náhradníka z 

kandidátní listiny téže volební strany podle volebního zákona. Vzniká mu mandát následujícího 

dne po dni, kdy došlo k zániku mandátu pana zastupitele Krejčího. Musí složit slavnostní slib, 

což se činí na začátku zasedání zastupitelstva, aby zasedl ke svému stolku a mohl se stát 

právoplatným členem zastupitelstva MČ Praha 1. Dovolím si přistoupit ke stolku a udělat 

standardní proceduru, jak jsme na ni zvyklí. 

 Přistoupím k přečtení znění slibu a pan zastupitel Ing. Jiří Veselý pronese nahlas slovo 

„Slibuji“ s tím, že tento slib podepíše. 

 Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu MČ Praha 1 a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České 

republiky. 

 

P.  V e s e l ý : 

 Slibuji. 

 

P.  L o m e c k ý: 

 Děkuji, pane zastupiteli, posaďte se na své místo.  

 Přistoupíme ke standardním procedurálním záležitostem. Mám tady několik omluv. Je 

to pan zastupitel Karásek, hlásí dřívější odchod ve 12 hodin, pan zastupitel Caban v 17.30 hod., 

pan zastupitel Hejma v 17 hod. a pan zastupitel Barták v 17. 30 hod. Pan místostarosta Hodek 

je z Magistrátu na cestě, má omluven pozdní příchod. Doufám, že to bude v minutách. 

 Pokud jde o minulý zápis, máme v materiálech rozdán zápis z 29. zasedání 

zastupitelstva, které se konalo 10. 4. Ověřovatelé byli pan zastupitel Tesařík a pan zastupitel 

Burgr. 

 Než budeme o tom diskutovat, prosím o prezenci. 

 Otevírám rozpravu k bodu ověřování zápisu z 29. zasedání zastupitelstva. Má někdo 

připomínku nebo námitku proti tomuto zápisu? Nikdo se do rozpravy k minulému zápisu 

nepřihlásil, podle jednacího řádu je v tuto chvíli zápis považován za platný.  

 Jako ověřovatel dnešního zápisu je navržen pan zastupitel Barták (souhlasí), jako 

náhradník je pan zastupitel Bureš (souhlasí). Z druhé strany je jako ověřovatel dnešního zápisu 

navržena paní zastupitelka Ježková (souhlasí), náhradník pan zastupitel Caban (souhlasí). 

 Zopakuji Mandátový a volební výbor. Bude pracovat ve složení: pan zastupitel 

Kocmánek jako předseda, členové paní zastupitelka Vlašánková a Špačková. 

 Návrhový výbor bude pracovat ve složení: předsedkyně paní Mgr. Šárka Táborská, 

členové pan zastupitel Barták a paní zastupitelka Klasnová. 

 Co se týká doplnění a změn návrhu programu, ve čtvrtek 7. 6. byl vám do schránek 

rozdán materiál do bodu „Různé“. Je to prodej nemovitých věci v ulici Říčné, který předkládám 

já. Dále vám byly rozdány materiály – k materiálu č. 9 jsou to zákresy změn, které souvisí s 

důvodovou zprávou k materiálu, a dále doplnění k bodu 30. 

 Materiály, které byly rozdány na stůl v tuto chvíli a které byste měli mít k dispozici: je 

to nová příloha k bodu č. 13 a k bodu 32. Prosím, abyste si přílohy vyměnili. Dále je to 

pozměňovací návrh k bodu č. 9.  

Jsou to poměrně obsáhlé připomínky k návrhu územního metropolitního plánu, který předložil 

pan zastupitel Kučera a rozeslal to včera e-mailem. Tento materiál byste měli mít také na stole. 
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 Dále je tam písemná informace ke krátkodobému pronájmu v domě Václavské  

nám. 39, kterou vám předložil člen rady Macháček, a doplnění bodu 10 – chybějící příloha  

č. 4.  

 Další bod, který se objevil v tuto chvíli na stole, předložil pan zastupitel Hejma. Je to 

„Zpráva k neúměrné zátěži Prahy 1 turistickým ruchem“. Já jako předkladatel souhlasím se 

zařazením tohoto bodu, nemusíme o tom hlasovat a můžeme hlasovat o programu jako o celku. 

 S technickou se hlásí pan zastupitel Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Chtěl jsem požádat o zařazení tohoto bodu na 11.30 hod., týká se to občanů, většinou v 

této době jsou přítomni. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Obávám se, že nikoli, protože velmi důležitých bodů k projednání je celá řada a jsou k 

tomu také občané. Nemyslím si, že by bylo fér toto měnit, zvláště když tento bod byl zařazen 

dodatečně. Rozumím vaší připomínce, také jsem akceptoval, že z opozice byl také navržen bod 

na pevnou dopolední hodinu. Bylo to dáno předem a respektovali jsme to. Myslím si, že musíme 

respektovat i ostatní body, které tady jsou. V tomto případě jako navrhovatel s tím nesouhlasím. 

Pokud to budete chtít prosadit, musíte to dát jako pozměňovací návrh. Není tomu tak, necháme 

původní návrh.   

 Pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 K bodu program. V lednovém usnesení ohledně Juditiny věže je úkol předložit do 

dneška zastupitelstvu k projednání průběžnou aktuální informaci o stavu jednání atd. Můžete 

to dodatečně zařadit? 

 

P.  L o m e c k ý : 

  Žádné nové informace nejsou, bude se to prodlužovat. Nic se od té doby nestalo.  

 Ještě jsem neskončil. Zabýval jsem se pouze doplněním bodu 41 pana zastupitele 

Hejmy. 

 Jako předkladatel programu navrhuji vyřadit bod č. 33 - prodej části společných prostor 

Vodičkova 9. Tento bod stahuji z dnešního jednání. 

 Počet bodů zůstává stejný. Platí to, co jste dostali v programu, to znamená pevně 

zařazené body. Zopakuji je. Je to bod č. 12, 13, 14, 39. Bod č. 13 je na 13.30 hod. a bod č. 14 

je na 15 hod., jak to bylo uvedeno v programu, který jste dostali. Změna vůči programu je pouze 

v tom, že se vyřazuje bod 33 a nově se zařazuje bod č. 41.  

 Do rozpravy k bodu program se hlásí pan zastupitel Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, vrátím se k bodu pana zastupitele Hejmy. Rozumím tomu, dopoledne 

je časově nabité. Vzhledem k tomu, že kolega z rodinných důvodů odchází v 17 hodin, mohli 

bychom operativně zařadit bod třeba v 16.30 hod. Nechali bychom to na tom, jak ukáže život. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Souhlas. Na dopoledne byly zařazeny pevné body, tam už se to nevejde. Domnívám se, 

že pokud to půjde rychle, dostane se to na řadu, pokud to nepůjde, jsem připraven dát 
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procedurální hlasování hodinu před odchodem pana zastupitele Hejmy a bod posunout. Berte 

to jako závazek předsedajícího. 

 Vyčerpali jsme všechny přihlášky do bodu program a můžeme přistoupit ke schválení 

programu tak, jak jsem to přečetl, to znamená s vyřazením bodu 33, se zařazením bodu 41 a s 

ponecháním časových informací o začátku bodů tak, jak jste to měli rozdáno ve svých 

materiálech. 

 Zahajuji hlasování. Program jsme schválili. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 

0, 1 zastupitel je nepřítomen. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 1 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_01.txt) 

 

 Přistoupíme k prvnímu bodu, který je také poměrně zásadní. Víte, že je dobrým 

zvykem, aby končící zastupitelstvo stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 

2018-2020. Podle § 88, odst. 1 a 2 zákona 131 o hl. m. Praze, je počet zastupitelstva stanoven 

podle počtu obyvatel. Jistě víte, že nám chybí 501 obyvatel k tomu, abychom se mohli vrátit k 

původnímu počtu 35. V této chvíli jsme v situaci, kdy můžeme volit stávající počet členů 25, 

případně počet členů nižší. Dovolil jsem si předložit návrh, který ponechává stávající číslo. Je 

to obrazem toho, že nás téměř 30 tisíc je. Domnívám se, že kdyby se připočítalo 10 tisíc lidí, 

kteří tady určitě bydlí, ale nejsou přihlášeni, jak jsme to zjistili podle čísel statistického úřadu, 

když se probíralo sčítání lidí bytů, tak bychom požadovaného čísla dosáhli. Dovolil jsem si 

navrhnout maximální počet členů, abychom definitivně schválili a zamezili různým mediálním 

spekulacím, že budeme vytvářet jiné účelové počty, které by třeba snížily počty menších stran. 

Ze zákona o hl. města z toho vyplývá i počet radních, který nemůže být větší než třetina. Jsme 

limitováni sudým počtem 8, ale ukazuje se, že je to trochu jedno, protože pokud má dojít ke 

schválení nějakého bodu, je k tomu potřeba nějaký konsensus, a k tomu se vždycky v tomto 

volebním období došlo. Vzhledem k velikosti naší městské části se mi jeví tento počet 

zastupitelů optimální. Shodli jsme se také na tom v koaličních klubech a schválili jsme to také 

na Radě MČ Praha 1. 

 Otevírám rozpravu k tomuto návrhu usnesení. Nejsou přihlášky. Domnívám se, že bude 

vysloven všeobecný souhlas. Prosím, aby se hlasovalo o mém původním návrhu. Usnesení bylo 

přijato. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 2 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_02.txt) 

 

 Přistoupíme k bodu číslo 2. Měli jsme jedno z posledních zasedání Komisí pro udělení 

Čestných občanství a pro udělení čestných Cen Prahy 1. Komise byla poměrně aktivní.  

Z komise vzešly návrhy, s kterými se ztotožnila i rada. Aby tato Čestná občanství i Cena  

Prahy 1 mohla být udělena, je to podmíněno souhlasem zastupitelstva.  

 Velmi mě těší, že mohu předložit návrh na udělení Čestného občanství in memoriam 

panu Kamilu Lhotákovi. Myslím si, že podrobný životopis malíře Kamila Lhotáka, který je v 

příloze, všichni známe. Nebudu tady číst jeho životopis. Je to známý český malíř, spisovatel, 

filmový tvůrce a na Praze 1 žil v Rybné 25 od r. 1962 až do své smrti v r. 1990. Komise pro 

udělení Čestného občanství se na tomto návrhu shodla jednomyslně. Rovněž tak bylo 

jednomyslné hlasování Rady MČ. 

 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Uzavírám rozpravu a budeme hlasovat o 

navrženém usnesení. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Usnesení bylo přijato. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 3 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_03.txt) 

 Nic nebrání tomu, abychom ještě v tomto volebním období na Staroměstské radnici 

stihli toto Čestné občanství udělit pochopitelně rodině pana Kamila Lhotáka. 

 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_01.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_02.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_03.txt
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 Dalším bodem je také udělení Čestného občanství. Je mou velkou radostí, že mohu 

předložit tento bod. Je to udělení Čestného občanství panu Svatoplukovi Karáskovi, 

zastupiteli MČ Praha 1. Komise toto navrhla, rada se s tím stoprocentně ztotožnila. Jsem 

přesvědčen, že se na tom shodneme napříč politickým spektrem. Sváťa to nechce poslouchat, 

protože ho budeme chválit. Předpokládám, že se chce záměrně zdržet tohoto hlasování, čemuž 

všichni rozumíme. Jsem rád, že můžeme této živé legendě Prahy 1 toto Čestné občanství udělit. 

Je to za kulturní, veřejnou a církevní angažovanost. Z mé strany je to vše. 

 Chce se někdo vyjádřit? Nechce, rozpravu uzavírám a přistoupíme k hlasování. Pro 23, 

proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1, což byl pan Karásek a 1 byl nepřítomen. Usnesení bylo 

přijato. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 4 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_04.txt) 

 

 V dalším bodu se také jedná o Čestné občanství, které komise navrhla udělit panu 

Kristiánovi Kodetovi. Je to také velice známá osobnost. Tento akademický malíř se narodil 

xxxxxxxxxxx. Většina z nás jeho dílo velice dobře zná. Rada i komise se jednomyslně shodla 

na udělení tohoto Čestného občanství. 

 Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu. Budeme hlasovat o původním navrženém 

usnesení k bodu 4. Usnesení bylo přijato. Pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3, 1 byl 

nepřítomen. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 5 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_05.txt) 

 

 Posledním z těchto návrhů na ocenění je návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Olze 

Knoblochové. Zdůvodnění, proč udělit cenu, je opět v důvodové zprávě. Je to paní, která je 

známá v české kotlině pod jménem Lady Dermacol. Podílela se na založení Ústavu kosmetiky. 

Její činnost byla dlouhodobě spojena s Prahou 1, byť v tuto chvíli na Praze 1 nebydlí. Návrh 

komise byl udělit tuto Cenu Prahy 1. 

 Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu, budeme hlasovat o původním návrhu usnesení 

na uděleny Ceny Prahy 1 paní Olze Knoblochové. Usnesení bylo přijato. Pro 24, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasoval 0, 1 zastupitel byl nepřítomen. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 6 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_06.txt) 

 

 Bodem číslo 6 dnešního programu je volba přísedících k Obvodnímu soudu pro 

Prahu 1. Prosím pana tajemníka, aby nám něco řekl o uchazečích. Potom poprosím pana 

předsedu Mandátového a volebního výboru, aby nás provedl jednotlivým tajným hlasováním 

po jménech, nakonec budeme hlasovat o usnesení en bloc.  

 Pane tajemníku, máte slovo. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Vážení zastupitelé, dovolím si předložit návrh na jmenování 4 uchazečů o místo 

přísedícího na Obvodním soudu Prahy 1. Se všemi uchazeči souhlasí předseda Obvodního soud. 

 První z nich pan JUDr. Ivan Archibald Vávra již tuto funkci vykonával, ostatní nikoli. 

Ani jeden z těchto uchazečů nemá bydliště na Praze 1, mají tady pouze pracoviště. 

 Ve stručnosti projdu jména.   

 Pan JUDr. Ivan Archibald Vávra nemá bydliště na Praze 1, ale pracuje na Ministerstvu 

kultury. Spadá do režimu lustračního zákona, proto předkládá kopii lustračního osvědčení a 

čestné prohlášení. 

 Paní Ivana Nemeškalová rovněž nebydlí na Praze 1, ale pracuje na Úřadu vlády. Spadá 

do režimu lustračního zákona, proto předkládá kopii lustračního osvědčení.  

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_04.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_05.txt
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 Paní Helena Khorel Petříková nespadá do režimu lustračního zákona, nemá bydliště na 

Praze 1, má tady pracoviště. I když je v současné době na mateřské dovolené, pan předseda s 

jejím zvolením souhlasil. Myslím, že nebude pro vás problém tuto relativně mladou dámu 

zvolit. 

 Poslední je pan Jan Javorský. Rovněž nespadá do lustračního zákona. Bydlí na Praze 4, 

ale na Praze 1 má pracoviště. Přísedícím dosud nebyl.  

 Prosím o zvolení těchto čtyř uchazečů. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Máme sdruženou rozpravu, všichni jsou součástí jednoho projednávaného materiálu. 

První se k tomuto bodu přihlásil pan zastupitel Votoček. Má slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dámy a pánové, mám problémy s posledním kandidátem panem Javorským. Bydlím v 

Žitné ulici, nejbližší policejní služebna je v Krakovské. Jsem zásadně proti tomu, aby policajt, 

který mě bude v Krakovské vyslýchat, mě následně ještě soudil. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Je pravda, že někteří policisté mohou být přísedícími soudu, ale všichni této námitce 

rozumíme. 

 Předávám slovo panu předsedovi. Prosím, abyste nás postupně provedl hlasováním po 

jednotlivých jménech.  

 

P.  K o c m á n e k : 

 První jméno, o kterém hlasujeme, je pan dr. Ivan Archibald Vávra. Pro 19, proti 0, 

zdrželi se 4, nehlasoval 1. Pan Archibald Vávra byl zvolen. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 7 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_07.txt) 

 

 Druhé jméno je paní Mgr. Ivana Nemeškalová. Pro 20, proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 

1. Paní Mgr. Nemeškalová byla zvolena. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 8 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_08.txt) 

 

 Další jméno, o kterém budeme hlasovat, je paní Bc. Helena Khorel Petříková. Pro 21, 

proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 0. Paní Bc. Helena Khorel Petříková byla zvolena. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 9 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_09.txt) 

 

 Poslední jméno, o kterém budeme hlasovat, je pan Mgr. Jan Javorský. Pro 6, proti 8, 

zdrželo se 8, nehlasovali 2. Pan Mgr. Javorský nebyl zvolen.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 10 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_10.txt) 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Děkuji, pane předsedo, hlasování je mi jasné. Bod č. 1 se rozpadá na dva body. Prosím 

přečíslovat bod č. 3 a bod č. 3.1, protože bod č. 1 bude, že zastupitelstvo volí pana dr. 

Archibalda Vávru, paní Mgr. Ivanu Nemeškalovou a paní Bc. Helenu Khorel. 

 Bod č. 2 bude, že nevolí pana Jana Javorského. 

 Bod č. 3 – ukládá toto oznámit. Za tento úkol odpovídá tajemník Úřadu pan  

Ing. František Dvořák. 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_07.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_08.txt
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 Víme, o čem hlasujeme. Prosím zahájit toto hlasování Usnesení k bodu č. 6 bylo 

přijato. Pro 21, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 11 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_11.txt) 

 

 Další je bod informační, který předkládá pan tajemník, na základě úkolu z Rady. 

Prosím pana tajemníka. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Je to pouhá informace, protože na posledním zasedání zastupitelstva se v rámci diskuse 

probíralo trestní stíhání dvou kolegyň, které zastávají funkci vedoucích úředníků. Nechal jsem 

si zpracovat znalecký posudek, který měl odpovědět na to, zda kolegyně při prodejích bytů v 

těch kolech, která tady byla probírána, postupovaly správně a především zda MČ Praha 1 

nevznikla újma. 

 Znalecký posudek mám v listinné podobně před sebou, mám ho i v CD, je možné do něj 

nahlédnout, na požádání je možné vám zaslat elektronickou verzi mailem. Poslední stranu máte 

před sebou, je tam jasně konstatováno, že nedošlo k pochybení a MČ Praha 1 nevznikla škoda. 

 K samotnému obsahu posudku se vyjadřovat nebudu, protože je to práce odborníků, 

které příliš nerozumím, pro mne je důležitý závěr.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Mám jednu připomínku. Přihlásil se pan Bodeček s paní Šubrtovou, kteří jsou v tomto 

případě oznamovateli a těmi, kteří vyvolali celou kauzu u orgánů činných v trestním řízení. 

Vzhledem k tomu, že to bylo k trestnímu stíhání a že je to stále předmětem šetření, přestože to 

státní zástupce zastavil, nedomnívám se, že zastupitelstvo by tady mělo suplovat tyto orgány. 

Domnívám se, že informace podaná od pana tajemníka byla podána jako informace. Z tohoto 

důvodu bych zahájil procedurální hlasování o nepřipuštění další diskuse k této informaci. 

Nejsme tady ani v Krakovské, ani v Bartolomějské, ani v Kongresové a ani jinde. 

 Dávám procedurální návrh na ukončení diskuse a schválení této informace. Je to 

procedurální hlasování, které mám právo zahájit kdykoli. Kdo je pro ukončení rozpravy v tuto 

chvíli? Procedurální hlasování bylo přijato, informace bude vzata hlasováním na vědomí. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 12 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_12.txt) 

 

 Technická – pan Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Nebylo mi jasné, zda byla diskuse ukončena již předtím. Přihlásil jsem se do ní v tu 

chvíli, když jste začal mluvit o procedurálním hlasování. Domnívám se, že bych měl být napsán 

ještě na tabuli do diskuse.  

 

P.  L o m e c k ý: 

 Vzhledem k tomu, že je to v šetření orgánů v trestním řízení a my tady nejsme od toho, 

abychom je suplovali, tak jsem z tohoto důvodu navrhoval, aby to bylo vzato jako informace 

bez rozpravy. Je to informace, kterou předložil pan tajemník. Rozprava byla ukončena a v tuto 

chvíli budeme hlasovat o tomto materiálu, jestli ho bereme nebo nebereme na vědomí. Prosím 

zahájit hlasování. 

 

 

 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_11.txt
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P.  K u č e r a : 

 Pane starosto, omlouvám se, chtěl bych požádat před hlasováním o dvouminutovou 

přestávku na kluby. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Na to máte právo.  

(Jednání klubů) 

P.  K u č e r a : 

 Předkládám procedurální návrh znovu otevřít diskusi. Tlumočím tady stanovisko čtyř 

opozičních klubů. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Jako navrhovatel tohoto bodu jsem proti tomuto návrhu, budeme hlasovat. Je to 

procedurální hlasování, žádné čtyři kluby tady nejsou, jeden každý jste klub? 

 Většinou při hlasování bylo rozhodnuto, že se o této informaci bude hlasovat tak, že 

byla nebo nebyla vzata na vědomí. Přistoupíme k hlasování o bodu 7, že bereme nebo nebereme 

na vědomí.  

 

P.  K u č e r a : 

 Domnívám se, že toto hlasování bylo zmatečné, prosím ho opakovat. Poprosil bych pana 

tajemníka, aby se vyjádřil k proceduře a k jednacímu řádu. Kluby v zastupitelské opozici se 

domnívají, že o otevření diskuse se nemusí hlasovat. Samozřejmě můžete navrhnout opět 

uzavřít. 

 

P  L o m e c k ý : 

 Pane tajemníku, domnívám se, že pokud chce pan Kučera tuto šarádu, umožníme mu ji. 

Máte slovo. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Přiznám se, že jsem z toho zmatený a nedokáži teď odpovědět. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 V opozici jsme opravdu čtyři kluby, je to jedno, je to slovíčkaření. Je jedno, kolik klubů 

o to žádá, žádáme vás o to jako všechny opoziční kluby. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Otevírám rozpravu a dávám procedurální návrh na ukončení rozpravy ve věci informace 

o závěrech znaleckého posudku. Zahajuji toto procedurální hlasování, které má přednost. Pro 

8, proti 6, zdržel se 0, nehlasovalo 10.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 14 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_14.txt) 

 Prosím, můžete mluvit, nebylo přijato. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo. V prvé řadě chci plédovat za to, aby bylo umožněno občanům 

vystoupit. Jestli tomu dobře rozumím, jsou přihlášeni do rozpravy a měla by na ně dojít řada, 

pokud nebude jiné procedurální hlasování.  

 

 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_14.txt
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P.  L o m e c k ý : 

 Pan zastupitel Janoušek. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Jsem také toho názoru, že v rámci demokratické rozpravy nemáme umlčovat hlasy 

občanů, kteří chtějí vystoupit k projednávanému bodu. Proto jsme pro znovu otevření rozpravy.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Paní zastupitelka Klasnová. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Přidávám se k možnosti nechat vystoupit občany. Můžeme omezit čas, ale debata by 

proběhnout měla. 

 Další věc je, že mě jako zastupitelku celá věc zajímá. Ve všech případech jsem hlasovala 

proti, což byl politický postoj. Pokud se týká stanovování ceny obvyklé, velice dobře se 

pamatuji, že cena obvyklá u předchozích výběrových řízení nebyla, žádné posudky jsme tam 

neměli. Udělalo se to až u posledního výběrového řízení. Kolem toho vznikla celá dramatická 

situace. Toto by mě zajímalo. Neříkám, že se to musí prodiskutovat dnes, ale než se toto 

zastupitelstvo rozpustí, ráda bych věděla, jak všechno probíhalo. Posudky jsme jako zastupitelé 

neměli. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Důvody jsme vysvětlovali i u orgánů činných v trestním řízení, které to vyšetřovaly na 

základě podání zde přítomného pana Bodečka. Orgány vyslýchaly řadu lidí. Výsledkem toho 

napřed bylo, že dvě zaměstnankyně byly obviněny, načež státní zástupce toto obvinění zrušil. 

 Důvod, proč jsem říkal, že nebudeme suplovat do té doby, dokud nebude celý případ 

uzavřen u orgánů činných v trestním řízení je, že tady nebudeme dělat šarádu, protože nejsme 

u soudu. Pokud se bude něco řešit, tak se to bude řešit tak, že se uzavře vyšetřování, někdo se 

obviní nebo neobviní a ten, kdo bude obviněn, bude se u soudu hájit. Zastupitelstvo je politický 

orgán a není orgánem, který vyšetřuje. 

 Pane kolego, kdyby nedošlo k tomu, k čemu došlo, to znamená, nebylo to v tuto chvíli 

u orgánů v trestním řízení, ani bych necek ve věci vystupování občanů. Tady se nejedná o 

vystupování občanů, tady se jedná o dvě strany jednoho trestně právního sporu, který není 

ukončen. Ze zákona platí, dokud není záležitost uzavřena orgány, které jsou k tomu určeny, 

nejsme tím orgánem, který by si měl osobovat právo předjímat nebo rozhodovat, zda to bylo 

nebo nebylo v souladu se zákonem.  

 Pan radní Solil, potom pan tajemník. 

 

P.  S o l i l : 

 Jako 30 let dělající trestní právo pokusím se odpovědět paní Klasnové, protože věc, 

pokud jde o pana Bodečka, má právně dva rozměry. Jeden je trestně právní a jeden je porušení 

nějakých vnitřních předpisů Úřadu nebo zákonů. 

 Pokud jde o trestně právní rozměr, tam je zákonným znakem trestních činů škoda. Bylo 

zrušeno obvinění, bylo tam konstatováno, že ke škodě nedošlo a z toho důvodu nedošlo k 

naplnění skutkové podstaty.  

 Pokud jde o vnitřní předpisy magistrátní nebo naše a zároveň předpisy týkající se 

povinností při nabývání nebo pozbývání majetku ve vlastnictví státu nebo obcí, to je polemika, 

která se tady vedla. 
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 Položila jste otázku, zda bylo něco porušeno nebo nebylo. Pan starosta správně říká, že 

pokud jde o trestně právní rovinu, je nesmysl, abychom tady polemizovali o tom, zda se něčeho 

dopustili nebo nedopustili z hlediska trestního práva. Diskuse je relevantní v tom, zda ony dvě 

úřednice, případně rada, ale v konečné fázi zastupitelstvo – tedy ti, kteří hlasovali pozitivně pro 

rozhodnutí o bytech, ale podle judikatury i ti, kteří se zdrželi, jsou ve stejné hromadě s těmi, 

kteří pro to hlasovali. To je odpověď znaleckým posudkem. Panu tajemníkovi za něj velmi 

děkuji. Posudek má pro nás zásadní význam v tom, že říká, že Úřad jako takový a tím i 

zastupitelé a radní hlasováním nedopustili, že bychom způsobili škodu MČ Praha 1, a zároveň 

se tam hovoří i o mechanismech schvalování a stanovování ceny.  

 Když říkáte, že nikdy předtím jsme nedělali znalecké posudky, což máte pravdu, začaly 

se dělat až v tomto kole, dělaly se bohužel později, než se měly, protože tam došlo ke změně 

stanoviska hl. m. Prahy.  

 Závěr nicméně je, že cena byla stanovena správně, v některých případech jsme dokonce 

dosáhli vyšší, než konstatuje znalec. 

 Nevím, v jako fázi řízení je. V tuto chvíli bylo zrušeno obvinění. Myslím si, že než 

přijde další trestní oznámení, můžeme si všichni, kteří jsme hlasovali nebo i ti, kteří se zdrželi, 

v tuto chvíli oddychnout. 

 Myslím, že je zcela správné tady nesuplovat trestně právní rovinu. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Ještě se k tomu hlásil pan tajemník. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Prosím, oddělte od tohoto posudku jakoukoli politiku. Vypracování tohoto posudku 

bylo motivováno čistě personálními potřebami. Dobře víte, že jako tajemník jsem statutárem 

zaměstnavatele ve vztahu ke všem zaměstnancům zařazeným do Úřadu. Stál jsem před otázkou, 

zda podat návrh na odvolání vedoucí odboru, o které je tady řeč, případně vedoucí oddělení, o 

které je taky řeč. Zase bych to byl já, kdo by potom chodil k soudu, pokud by to nedopadlo 

dobře, pokud by byla městská část zažalována za to, že odvolala neplatně nebo bezdůvodně. 

Personální motivace je jedině za tímto posudkem, nic dalšího není konstatováno. 

 Nevím, proč by k tomu měla vyjadřovat své názory veřejnost, protože personalistika je 

má záležitost.  

 Jen připomenu, v jakém stavu je Úřad nejen na Praze 1, ale v celé Praze. Úředníci se 

dnes přeplácejí, je spousta pozic, na které lidi neseženete, do výběrových řízení se nikdo 

nehlásí. Z úředníků nesmíme udělat lovnou zvěř, jak se poslední dobou děje. Máme spoustu 

případů stále se opakujících stížností, kdy stěžovatel tímto způsobem zakrývá svou protiprávní 

činnost, je zneužíván zákon 106 o svobodném přístupu k informacím, jsou neustále podávána 

trestní oznámení, která – jak dokonce sama advokátka Hamplová píše ve Veřejné správě nebo 

v Moderní obci – z 85 % končí ve ztracenu, ale tím těmto lidem zničíme životy. Chodím po 

jednotlivých odborech a slyším každou chvíli: Mám to ještě zapotřebí za těch pár korun, co 

tady dělám? Prosím, uvědomte si, že Úřad MČ Praha 1 mimo jiné funguje jako přípravka pro 

mladé kádry, kteří pak odcházejí na ministerstva, na Magistrát nebo do jiných úřadů. Dělají u 

nás za pár korun a je-li snaha zlikvidovat úředníky za každou cenu – prosím, ale toto se mi 

opravdu nelíbí.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan zastupitel Kučera. 
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P.  K u č e r a : 

 Děkuji panu tajemníkovi, že zdůraznil, že je třeba oddělovat záležitost s policií od tohoto 

posudku. Rozumím, že dal zastupitelstvu dobrovolně k dispozici nějaký materiál, aby např. 

předešel nějakým dohadům. 

 Dovídám se, že trestní řízení nebylo zastaveno, nebo bylo zastaveno? V tom se 

nevyznám a nevím, odkud informace čerpáte. 

 Myslím si, že občanům by ani v tomto případě nemělo být ubíráno slovo. Na stole máme 

posudek, je to k diskusi jako každý jiný materiál. Myslím si, že i v dalším bodu dnešního 

programu budeme probírat nějaké problematické záležitosti kolem posudků. Myslím si, že je to 

věc, která zaslouží naši pozornost.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Technická - pan tajemník. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Nebráním se tomu, je to posudek, který byl vyhotoven za veřejné peníze, diskutovat se 

o něm může. Diskutující předem upozorňuji na to, že to nijak neovlivní můj postoj k 

personálním otázkám, které motivovaly vypracování tohoto posudku. To zaprvé. 

 Zadruhé nevím, k čemu by veřejnost diskutovala. Jsou pouze dva lidé, kterým jsem tento 

posudek poskytl. Byla to policie, která si ho vyžádala, a byl jste to, pane zastupiteli, vy. Dostal 

jste ho včera dopoledne. Mám tomu rozumět tak, že jste ho okamžitě namnožil veřejnosti? Jak 

to bylo? 

 

P.  K u č e r a : 

 Nebudu se vyjadřovat. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Paní zastupitelka Klasnová. 

 

P.  K l a s n o v á: 

 Nebudu diskutovat o části týkající se personálií. Vidíme tady sedět paní vedoucí OTMS, 

sedí na svém místě. Děkuji za vysvětlení panu radnímu Solilovi, v zásadě jsem to pochopila. 

Pro mne jako zastupitelku je klíčové, zda se postupovalo dle zákona o hl. m. Praze, kde jsme 

jako MČ při prodeji majetku povinni posuzovat cenu obvyklou. Pochopila-li jsem správně, 

posudek jsem si celý ještě nevyžádala, ale jestliže chápu z toho, co tady máme okopírováno, 

dle osloveného znalce cela byla prověřena a bylo učiněno zadost tím, že to bylo dáno na trh a 

přicházelo množství nabídek. Chápu to správně, jestliže toto je závěr znalce?  

 

P.  D v o ř á k : 

 Chápete správně, že podle posudku MČ nevznikla újma a obě kolegyně, o které se 

jednalo, se podle tohoto znaleckého posudku nedopustily pochybení. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Tím jsou přihlášky do rozpravy uzavřeny. Dávám procedurální hlasování o ukončení 

debaty. Bylo přijato, pro 16, proti 3, nehlasovalo 5.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 15 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_15.txt) 

 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_15.txt
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 Můžeme zahájit hlasování o navrženém usnesení, že zastupitelstvo bere informaci z 

tohoto posudku na vědomí. Usnesení bylo přijato. Pro 19, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 

2. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 16 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_16.txt) 

 

 Dalším bodem je č. 39 – pan zastupitel Kučera a Klasnová. Paní zastupitelka Klasnová 

má slovo. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Děkuji za slovo. Je to materiál, který jsme tady již probírali. Týká se domu na 

Senovážném nám. 17. Rada schválila projektovou dokumentaci za 53 mil. Kč bez DPH. 

Probírali jsme to a dostali jsme závěr na jednání 31. ledna, že by MČ Praha 1 měla ověřovat 

navrhované stavebně technické řešení a předpokládanou cenu rekonstrukce vyplývající z 

aktuální projektové dokumentace na 53 mil. Kč. 

 Kolegům připomenu, že jsme se domem zabývali primárně na popud obyvatel tohoto 

domu a kteří jsou sdruženi v občanském sdružení. Požádali nás, aby mohli tady k situaci 

hovořit. Jako zastupitelka jsem se toho ujala hlavně proto, že jsem tento dům interpelovala už 

v předminulém období. Dům je lehce prokletý, co se týká rekonstrukcí. Rekonstrukční práce se 

tam vlečou a druhá věc je, že se roky významně navyšují. Vedli jsme tady debatu, zda cena je 

nebo není relevantní. Tuším, jakým způsobem se rada rozhodla prověřovat cenu, neboť tam 

bylo zadáno podlimitní výběrové řízení s termínem myslím do 10. 3. Předpokládám, že se to 

stále týká této platné projektové dokumentace. S jakými cenovými nabídkami přijdou, nevíme, 

nebo zda pan radní Macháček k tomu odpoví lépe. 

 Za sebe musím říct, že jsem cenou velmi znejistěna. Obyvatelé domu si nechali udělat 

předběžnou kalkulaci od firmy C.Bau spol. s. r. o. Nabídku máte jako součást materiálu. Je to 

závěrečný dokument. Bylo to v excelovských tabulkách, kdo máte k dispozici na Extranetu, 

měli jste to k dispozici elektronicky (v e-mailu), jinak by to byl neúměrně tlustý materiál. 

Považovali jsme za zbytečné toto kopírovat. 

 Co je klíčové? Cena této firmy, která by splňovala veškeré požadavky MČ Praha 1, je 

rozpočtáři spočítána na 26 mil., ale firma dala celkovou částku 38 mil. bez DPH s tím, že jsou 

tam určitá specifika. Cena je ale stále o hodně nižší než ta, kterou předpokládá MČ Praha 1 s 

projektovou dokumentací za 53 mil. bez DPH. 

 Nebudu dlouho hovořit, jsou přihlášeni obyvatelé domu. Potom bych se případně 

přihlásila do diskuse, abych tuto věc třeba shrnula. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Stanovisko za Úřad, protože ty dva posudky nejsou souměřitelné, každý je o něčem 

jiném, přednese paní Tomíčková, pak dáme slovo občanům. Je to vysoce odborná záležitost.  

 

P.  T o m í č k o v á : 

 Tato akce je akcí investičního oddělení Protože se pan Ing. Dvořák vrací až dnes večer, 

nemůže tady vystoupit, proto mi připravil nějaké podklady.  

 Budu číst to, co jsem obdržela, jednak vyjádření od projektanta ke kontrolnímu 

rozpočtu. Jsou tam dost velké rozpory. 

 Základní rozpor je v tom, že každá z firem užívá jinou soustavu na stanovení ceny. 

Soustava ETS a soustava URS bude někomu říkat, kdo projektuje, nicméně forma ETS, která 

byla použita DPlusem, její podpora skončila v r. 2012 a zpracovatelé tohoto rozpočtu řekli, že 

už není aktuální. Obraceli se na všechny uživatele, aby používali dnes již lepší kurz. To je ten 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_16.txt
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základní rozdíl, který je mezi těmito rozpočty. Protože každý používá jinou metodiku, položky 

se těžko porovnávají. 

 Druhá základní věc je, že v kontrolním rozpočtu pro DPlus chybí jak velké ucelené části 

projektu, tak i dílčí úkony. Chybějící profese: např. tam není ZTI, ústřední vytápění, 

vzduchotechnika, elektroinstalace, je tam i chybějící technologie výtahu.  

 Další části projektu jsou porovnávány jiným způsobem, takže opravy omítek, 

zámečnické konstrukce – tyto věci tam jsou podhodnoceny, jsou to většinou věci na míru.  

 Jeden z největších rozdílů je absence rozpočtu na jeřáb. Jsou tam 25tunové nosníky, 

které se ručně do domu nedostanou. Chybí tam celý rozpočet na jeřáb. 

 Mám to tady na 4 stránkách. Pokud se budou chtít zastupitelé podívat, v čem je největší 

rozdíl, tak je to ve výtahu, v půdních vestavbách, chybějí zcela nové komíny. To se sčítají 

položky za půl milionu, 300 tisíc, ale také 20 tisíc. 

 Abychom nemluvili jen o rozdílech, tak asi v 5 částech rozdíl mezi Plánplusem a 

Dplusem je v rozmezí 3 – 8 procent, což je zanedbatelná položka. V konkrétních atypických 

věcech Dplusu chybí spousta položek, jednotlivé systémy nacení pouze standard, neumí 

atypické věci, které naopak musí nacenit kontrolní rozpočet. Nepočítá se ani s rezervou, což je 

naprosto běžné u starých historických objektů. Rezerva je v Plánplusu vždycky ve výši  

1,39 mil. Kč, což je minimum k pokrytí nepředpokládaných nákladů. 

 To, co chybí, chybí i ve vedlejších rozpočtových nákladech – ať to jsou přesuny hmot 

na staveništi, bourání lešení – lešení tam zcela chybí. Je počítáno, že tam bude měsíc, ale stavba 

je plánována na 3 – 4 měsíce. Chybí tam i mezistaniční doprava. Rozdílů je tam moc, máme je 

tady popsány. 

 Pokud má paní Klasnová firmu, která to udělá za menší peníze, nechť se přihlásí do 

výběrového řízení. Mohla se do něj přihlásit. Myslím si, že by vyhrála. Jak znám za 11 let, co 

jsem na Praze 1, tak bohužel všechny firmy, které na Praze 1 nepracují, spláčí nad výdělkem, 

protože Praha 1 je problematické dovozem, logistikou, zábory atd. U většiny firem, které se z 

počátku tváří velmi levně, máme dodatkové smlouvy. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan zastupitel Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Než pustíme občany ke slovu, za sebe bych k tomu řekl několik poznámek. Na 

posledním zasedání a v nejmenovaném časopise jsem se dočetl, že jsem byl ten, kdo kdysi 

vyřadil dům z privatizace. Díky tomu jsem musel obnovit historii a získat informace. Dovolím 

i je říct, protože to umožní orientaci v problému i pro obyvatele tohoto domu. 

 Tento dům byl historicky cca do r. 2007 sdílen i Gymnáziem Jana Palacha. Podíl 

bytových a nebytových ploch tam byl zhruba půl na půl. Poté bylo rozhodnuto, že Gymnázium 

Jana Palacha opustí tyto prostory a dá se jim náhradní objekt. Z toho důvodu tam vzniklo 50 % 

nebytových prostor. V té době jsme rozhodli, že tam vytvoříme další bytové plochy. Z toho 

důvodu, že tam vznikl nějaký záměr, rozhodlo se o tom, že se tento dům dočasně vyřadí z 

privatizace. U toho byla většina stran této rady. Tehdy se mnou řada přítomných místostarostů 

seděla ve stejné pozici, takže všichni vědí jistě o tom, jak to probíhalo. Následně se měl připravit 

projekt pro rekonstrukci těchto prostor na byty a mělo se vše pokojnou cestou zprivatizovat. 

Taková je pravda, která je daná historií. 

 V tomto směru bych byl rád, abychom vzali projekt z r. 2007, který údajně existuje a 

který byl vytvořen právě pro rekonstrukci té části nebytů na byty. K tomu se samozřejmě mohly 

přidat ještě další prostory jako např. půdní prostory a další věci. Nevidím důvod, proč bychom 
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nemohli zcela jednoduše změřit původní projekt, k tomu dát nový projekt. Jak tady paní vedoucí 

Tomíčková vysvětluje jednotlivé položky, musí z toho vypadnout, co je navíc. Ještě je třeba to 

přecenit na aktuální ceny stavebních prací. Myslím si, že bychom touto metodikou mohli také 

dojít k nějakému číslu. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Tím byly vyčerpány příspěvky do diskuse z řad zastupitelů a necháme mluvit občany, 

patrně z domu Senovážné nám. 17. První je pan xxxxxxxx. 

 

P.  K u x x x x : 

 K tomu, co říkal pan Hejma. Projekty jsou porovnatelné. Na změně stavby před 

dokončením a na stavebním povolení jsem také spolupracoval. Změna stavby před dokončením 

vycházela z projektu, který vznikl skupinou ARW Architekti asi v období, kdy byl pan Hejma 

starosta. Na základě tohoto projektu byl vytvořen zjednodušující projekt, který je dnes na stole 

a který je nakalkulovaný na 53 mil. bez DPH. 

 Oslovili jsme firmu C.Bau, která by měla splňovat podmínky, které požaduje městská 

část od tak velkých firem. Firma C.Bau vládne veškerými rozpočtovými programy, které jsou 

potřeba na to, aby zpracovala detailně rozpočet na podklady, které vytvořili projektanti. Stejná 

projektová dokumentace, stejný rozpočet byl firmou C.Bau naceněn. Přečtu k tomu: 

 V příloze je dílče zpracován položkový rozpočet na rekonstrukci bytového domu 

Senovážné nám. 17. Rekapitulací již oceněných položek, které jsou zapracovány v položkovém 

rozpočtu, je součtová cena zpracovaných položek 26600 tis. Kč bez DPH a po započtení hrubě 

odhadnutých dalších položek, jako jsou vedlejší rozpočtové náklady ve výši 2700 tis. Kč, 

profese na půdě domu v předpokládané výši 1100 tis. a cca 2 mil. za ostatní nezapočitatelné 

položky a rezervu ve výši 3 mil. činí celková cena za provedení rekonstrukce v požadovaném 

rozsahu 35,5 mil. Kč. Výše uvedenou cenu předpokládám jako nabídkovou cenu, která by byla 

upřesněna na základě upřesnění některých technických řešení. Finální cena nepřekročí v 

žádném případě částku 38300 tis. Kč – říká velká stavební firma jako BauPlus, Avers atd. 

 S tím pracoval rozpočtář, který to zpracoval do slepých rozpočtů, které dává městská 

část k dispozici.  

 Máme zásadní problém, který je možná vážnější než celá rekonstrukce tohoto domu, a 

to je nástavba sousedního objektu Opletalova 47. Na minulém zastupitelstvu jsme již žádali o 

informaci, ale nedozvěděli jsme se ji. Paní Ing. Tomíčková se měla nějakým způsobem vyjádřit 

k projektové dokumentaci Univerzity Karlovy. Nepřejeme si, aby jakákoli nástavba, navýšení 

hřebenu domu vzniklo, ale bohužel nejsme účastníky stavebního řízení, jsme pouze nájemníky 

a rádi bychom tento proces urychlili. Městská část má zpracovanou studii zastínění oslnění, 

která říká, že se hřeben střechy Opletalovy 47 nemůže zvednout ani o centimetr, aniž by nedošlo 

k znehodnocení, k zastínění a snížení světlosti dvora.  

 Naši sousedé na Senovážném nám. a kteří jsou vlastníky některých bytů, třeba protější 

hotel, si jistě dohlédli na to, aby nedošlo k něčemu takovému, že by se extrémně zvýšila střecha 

a znehodnotila jim bydlení v domě. Proto všichni nájemníci, členové spolku, kteří mají zájem 

včetně sousedů na Senovážném nám. 16 atd., se této nástavby bojí. Pravděpodobně formou 

petice nebo nějakým jiným způsobem se budeme snažit domoci toho, aby se v této věci něco 

řešilo. Přejeme si urychlit tento proces, nedělat žádnou rekonstrukci našeho domu, kde jen 

rekonstrukce půdy je 20 mil. Kč. K čemu to je? Je to 20 tis./m2 půdního prostoru na přípravu 

rozdělení na jednotky. Nemáme o to zájem, máme zájem o to, aby se sousední objekt nezvedal 

a byli jsme účastníky stavebního řízení. Děkuji. 
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P.  L o m e c k ý : 

 Další přihlášenou do rozpravy je paní xxxxxxxxxxx. 

 

P.  K o x x x x x : 

 Naváži na pana Kuxxxx. Celých 20 let se mluví o rekonstrukci a o privatizaci a stále se 

tyto dvě věci točí dohromady a my v tom stále bydlíme. Neustále se privatizuje, neustále se 

rekonstruuje, ale barák je stále v horším a horším stavu. Bydlíme ve x. patře, v posledním 

podlaží, pod střechou. Jsou otevřené pavlače, do střechy teče, teď po bouřkách máme totálně 

proplavené dvě místnosti. Je fajn, když to nahlásíme na Úřad, ten přijde a zaflikuje, ale my se 

bojíme každého mráčku jen proto, že bude zase mokro, zase budeme stěhovat, malovat a čekat 

na všechny možné řemeslníky, kteří přijdou. Dvacet let dokola slyšíme, že budeme privatizovat 

a rekonstruovat, pak se tam něco málo stane – udělá se elektrika nebo něco málo, a zase stojíme. 

Jaký máte zájem na tom nás takovým způsobem trápit a štvát? Máme nájmy jako blázen, máme 

téměř komerční nájemné, a přitom žijeme v nepořádku, v rozestavěném baráku a žije se nám 

tam hrozně špatně s nadějí, že bude lépe. Lépe ještě nikdy nebylo. 

 Zkuste se zamyslet nad tím, jestli by někdo z vás chtěl tak bydlet, neozval by se a nechtěl 

by s tím něco udělat. Pořád důvěřujeme tomu, že se Úřad MČ Praha 1 jako řádný hospodář 

postará o své domy, ale nic takového není.  

 Nutně bychom potřebovali privatizaci. Na co potřebujeme půdu? Potřebujeme své 

bydlení v klidu. Vždycky jsme se tam domluvili, ale pořád máme klacky pod nohama. Jen se 

po čtyřech letech mění názory a jsou nová usnesení.  

 Prosím, prodejte nám byty za slušné peníze a my se budeme chovat podle rozumu a ne 

jako vy. Promiňte.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan Hxxxxxx je přihlášen do rozpravy.  

 

P.  H x x x x x : 

 Chtěl bych se především zeptat, proč stále nedostáváme žádné informace? Pořád se 

dočítáme, že „možná“, nebo hltáme plátky Prahy 1, kde nic není. Nedávno tam něco málo bylo. 

Proč nám neprodáte byty za slušnou cenu bez rekonstrukce a bez půdy, abychom si to mohli 

konečně koupit a byli v pohodě? Už se to nedá vydržet, chceme normálně bydlet. Slibujete 

rekonstrukci. Člověk by si chtěl koupit nějaký nový nábytek nebo koberec, ale nemůže, protože 

nevíme, jak to v bytě dopadne.  

 Prosím, abyste se k tomu konečně postavili rovně a řekli, jak to bude, že si určitou dobu 

počkáme, ale aby to tak opravdu bylo. Prodlužování je snad úplně zbytečné. Buď řekněte, že 

ne, nebo to udělejte tak, aby to konečně bylo.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Paní Lxxxxxxx. 

 Připomínám, že v tuto chvíli byla otevřena zakázka na rekonstrukci, přičemž materiál 

39 chce tuto rekonstrukci zastavit - abychom věděli, o čem diskutujeme - ale chce se, aby se 

rekonstruovalo co nejdříve. Připomínám, že obecně platí to, že ve všech privatizacích se napřed 

využívaly půdy, není to záležitostí jen Senovážného nám. 17, je to obecný přístup, který dělá 

MČ Praha 1 ke všem domům a bytům, které privatizuje. 
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P.  L a c h m a n o v á :  

 Pokud jde o rekonstrukce prostor, myslím, že se to prodražuje tím, že nebytové prostory 

tam jsou volné, neudržované, v nepořádku několik let. Tím i cena v rozpočtu městské části 

roste. Kdyby se to opravovalo hned na začátku, když to škola vyklidila, náklady by takové 

nebyly. 

 První zmínky o privatizaci přišly v r. 1998. Centra nám tam dělala pasportizaci za cca  

1 tisíc za metr. Dnes se v r. 2018 dovíráme, že nevíme, zda budeme dům privatizovat, a cena je 

zatím desetinásobná. Informace nedostáváme. Přesně to řekl pan Hxxxxx. Kdybychom věděli, 

že nás budete privatizovat, tak víme, co máme dělat. Nebo řekněte, že nebudete privatizovat, a 

zase víme, co máme dělat. 

 Já si nemohu stěžovat, můj byt byl opraven, mám nová okna, ale máme tam nájemníky, 

kteří nemají okna v pořádku, pavlače máme v hrozném stavu, jsou tam strhané pavlače, záchody 

na jedné straně – to je od srpna 2014 a nikdo s tím nic nedělá. Teď při deštích se přijďte podívat, 

jaké tam máme vodopády ze střechy.  

 Kdyby se o dům někdo staral, náklady na případnou rekonstrukci nemohou být 53 mil. 

bez DPH. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Jsou uzavřeny příspěvky občanů. Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Čep. 

 

P.  Č e p : 

 Rozum mi to nebere, byl jsem se tam podívat. Mám dotaz na kol. Votočka nebo 

Macháčka, protože to jsou pamětníci: jaký je reálný důvod, že se to nezprivatizovalo? 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Dotaz je na špatném hrobu. Za privatizaci je odpovědný pan radní Votoček. 

 Pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dvě věci. První věc je, že si občané stěžují, že tam teče kvůli zastavené rekonstrukci 

před roky. Určitě je to něco jiného, než kdyby žádali rekonstrukci, kterou navrhuje městská 

část. To bych rozlišoval. 

 Druhá věc je důležitější. S kolegyní jsme na tento případ upozorňovali v lednu. Padla 

tady slova o tom, že se to prověří, a postupně se dovídáme další skutečnosti, že se má celá půda 

téměř celá rekonstruovat. Nejedná se jen o nějaké rozestavěné bytové jednotky, výše investice 

je tam velmi vysoká. Velmi alarmující je, že v průběhu tohoto našeho procesu je rozporována 

cena, kdy o tom celý Úřad ví, věc je v řešení, a Úřad vyhlásí veřejnou zakázku za původní cenu. 

To je výsměch zastupitelům, když jejich debaty nebudou brány v potaz, protože Úřad si bude 

dělat, co chce. Nechápu, proč byla vyhlášena rozporovaná vysoká cena a proč se nepřistoupilo 

k nějaké formě nižší ceny s tím, že by trh ukázal, je-li to reálné. Toto je velmi alarmující.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Paní zastupitelka Klasnová. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Pan Ing. Kučera tady uvedl, že společnost C.Bau, kterou poptali zoufalí nájemníci 

domu, je srovnatelná s firmami, které pro Prahu 1 běžně zakázky dělají, ať je to BauPlus, Avers 

apod., že pracovala na základě stejné dokumentace a stejných rozpočtů. Kdo si závěrečný dopis 
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firmy přečetl, viděl, že tam velká rezerva je stanovena, protože původně cena stanovená 

rozpočtářem je 26 mil. Kč. Těch 38 mil. je tam velká rezerva na to, aby celá věc byla nějakým 

způsobem realizována za nižší peníze, než chce MČ Praha 1. 

 Může být dotaz, proč to sem dáváme, když už městská část udělala nějaké kroky. 

Nezasedáme každý měsíc. Když jsme to sem dávali 31. ledna, bylo to stále relevantní, usnesení 

rady šlo revokovat tak, jak jsme to navrhovali na podle nás předimenzovanou cenu 53 mil. bez 

DPH, kterou stanovila projektová dokumentace. Kvitovali jsme s potěšením, že se koalice 

dohodla, že nám ustoupí nebo že sama chce cenu prověřit – to jste tady říkal i vy, pane starosto, 

že pokud jsou tady nějaké nejasnosti - dům chátrá atd., ale rozdíl 22 mil. je velký rozdíl – 

najednou se dostat na 53 mil. Nepřestavovala jsem si, že podle usnesení, které bude 

odhlasováno, to znamená ověřit navrhovaná stavebně technická řešení a předpokládanou cenu, 

městská část vyhlásí „výběrko“ podle projektové dokumentace, a jede se dál močálem černým 

podél bílých skal. 

 S kolegou navrhujeme, aby městská část revokovala usnesení. Není to jediný dům, který 

má tento problém, takových domů je víc. Pana kol. Votočka jsem se ptala na různé jiné domy 

včetně Jindřišské 23, kde jsou také chudáci, nebo myslím Poříčí 23, 25. S firmou pana xxxxx, 

která dokonce zažalovala městskou část, chce tam stavět také nějakou obrovskou půdu. 

 Proč tady tito lidé nejsou? Protože se z těchto domů vystěhovávají, nemají na to nervy 

a nejsou schopni čekat tak dlouho, co se s domem stane. Plány na rekonstrukce trvají 

nepřiměřeně dlouho. Neříkám, že to městská část nemá dělat, je to politické rozhodnutí, zda 

tam chceme nebo nechceme něco stavět, ale nechápu, že to trvá desítky let. Lidé tady nejsou a 

nejsou slyšet jako je tento dům, protože tam třeba není tolik aktivních občanů a ne všude jsou 

lidé, kteří rozumí stavebním a architektonickým věcem jako v domě Senovážné nám. 17. 

 Materiál považuji za aktuální. Jsem zvědavá, jak se k tomu postavíte jako koalice. 

Myslíme si, že minimálně částka na rekonstrukci je na pováženou. Je politické rozhodnutí, jak 

vyjít vstříc nájemníkům. Pan dr. Votoček tady dnes předkládá nějaké změny týkající se 

privatizace, které by – předpokládám – těmto domům jako je tento mohly pomoci. Je míček na 

vaši straně hřiště, jak se k materiálu postavíte. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Paní zastupitelko, položila jste řadu otázek, na některé zareaguji. Že se od ledna nic 

nedělo. Dělo se, prověřovalo se. Asi jste dobře neposlouchala, co tady říkala paní  

Ing. Tomíčková, která vysvětlovala, že rozdíly vznikaly tím, že v ceně nebyla zařazena spousta 

věcí. Když to tam není napsáno, cena vychází velmi nižší. 

 Co se týká druhé záležitosti, postupuje se vždycky standardně. Do domu se poměrně 

dost investovalo, protože to bylo feťácké doupě. Pan Hodek bydlí naproti a moc dobře ví, jak 

barák na začátku vypadal a Praha 1 do něj investovala. Byl zdevastován takovým způsobem, 

že Praha 1 neměla tolik peněz, aby všechno dala do jednoho domu. Dělalo se to postupně. 

Spousta peněz tam napadala také do rekonstrukce nebytových prostor v přízemí, kde má pan 

Kuxxx dokonce dvě galérie vedle sebe. Není to tak černobílé, jak se nám to tady snaží podat. 

 To, že Praha 1 chce obecně před privatizací využít půdní prostory, to je vždycky. S péčí 

řádného hospodáře bylo rozhodnuto, že tyto prostory buď zrekonstruuje a prodá, nebo je aspoň 

uvede do stavu, kdy jsou dělitelné, zapsané do katastru a městská část je může ekonomicky 

zhodnotit dříve, než k privatizaci dojde. To je věc, která tady není první ani poslední. Víte, že 

za osm let, co tady spolu sedíme, těchto případů byla celá řada. Mnohdy jste stála na obrácené 

straně, kdy jste naopak říkala, že pro MČ Praha 1 musíme maximálně využit finance, které 

mohou být přínosem do rozpočtu MČ Praha 1, když půdní prostory využijeme.  

 To jen jako reakce na vaše připomínky, které tady byly vysloveny.  
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 Další se do rozpravy hlásí pan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vážená paní doktorko, když jsem byl jmenován radním pro privatizaci na začátku tohoto 

volebního období, bylo do privatizace zařazeno 20 domů, kde privatizace ještě neproběhla. 

Některé z nich jste jmenovali. K dnešnímu dni je polovina z nich buď již zprivatizována, nebo 

privatizace běží v tom smyslu, že se dělají posudky a lidem se posílají nabídky.  

 Fakt je, že u některých domů stavební práce, za které nejsem odpovědný, běží svým 

tempem. Poté, co jste si v lednu vyžádali přecenění původního projektu, byl zadaný posudek. 

Pan Ing. Dvořák mi to ukazoval a vysvětloval. Žádal jsem ho, aby o tom napsal nějakou zprávu, 

kterou zastupitelstvu předloží. Zřejmě napsal zprávu, kterou předložil Ing. Tomíčkové, která ji 

tady řekla, ale zpráva se týká spíše reakce na posudek firmy C.Bau, což předkládáte vy.  

 V kontrolním posudku rozdíl proti tomu, který je součástí výběrové řízení, je asi 8 mil. 

Jak mě pan inženýr informoval, v tuto chvíli probíhá vyhlášení výběrového řízení, do kterého 

se přihlásilo kolem 30 firem, z nichž asi polovina byla vyřazena pro nesplnění podmínek. Ve 

druhém kole byly těmto firmám, které prvním kolem prošly, prodávány slepé rozpočty, aby je 

nacenily s tím, že výsledně bude vybrána nejnižší nabídka. Nikde není řečeno, že se firmy 

budou držet původně uvažovaných 55 mil. Nabídka přijde určitě naceněná v rámci konkurence 

tak, aby částka byla použitelná.  

 Toto je otázka, kterou mám od začátku – jestli rozpočet, který předložil pan arch. 

Kuxxxx, byl dělán ze slepého rozpočtu, který uchazeči ve druhém kole výběrového řízení si 

museli koupit, tedy jestli se tato firma do soutěže přihlásila a koupila si soutěžní dokumentaci 

obsahující slepý rozpočet, nebo jestli to udělala odhadem. 

 Nemám celý posudek, o kterém mluvíte, nejsem odborník, abych to dokázal posoudit, 

musím se spolehnout na to, co mi odborníci řeknou. Ing. Dvořáka za odborníka považuji, je mi 

velmi líto, že tady není, že ho musím zastupovat. Požadavek, aby bylo předložené porovnání 

rozpočtů, jsem mu dával. 

 Pokud se vrátím zpátky, dům na Senovážném nám. 17 do privatizace byl znovu zařazen 

v r. 2014 a běží to tímto způsobem. Dokud nebude hotova stavební část, privatizace není. Tento 

dům musí být určen k privatizace, protože jestliže tam z nebytových prostor děláme byty, 

budeme je chtít prodat, a proto bude muset být dům rozdělen na jednotky.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Děkuji panu zastupiteli. Pan zastupitel Janoušek. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Je mi za občany trochu smutno, není to zcela jen dílem tohoto zastupitelstva, ale i řada 

předchozích zastupitelstev je drží v nějaké nevědomosti. Bohužel, ani toto zastupitelstvo jejich 

situaci nevyřešilo.  

 Pozorně jsem poslouchal jak pana Kučeru, tak paní Tomíčkovou, ale nejsem 

odborníkem. Neumím sám posoudit, jestli je správná cena 53, 55 nebo 38 milionů. Každopádně 

rozdíl je pro mne alarmující. Od paní Tomíčkové jsem slyšel jakési rozptylování tím, že není 

započítaný jeřáb, dále tři položky 20 tisíc, 300 tisíc a 500 tisíc. Neslyšel jsem skutečné 

posouzení, jaký rozdíl skutečně je, k jaké ceně se došlo, nic takového konkrétního jsem neslyšel. 

Obávám se, že držíme nadále občany v situaci, která je pro ně tíživá. Těžko se jim plánuje život 

a budoucnost na Praze 1. Mám trochu obavu, aby příští zastupitelstvo zhruba za čtyři roky 

neřešilo, že počet zastupitelů bude 15 a ne 25, protože lidé z Prahy 1 odejdou, nebudou zde chtít 

žít a nebudou zde moci plánovat svou budoucnost.  
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 Z mého pohledu by bylo velmi důležité s lidmi komunikovat otevřeně, dát jim jasně 

vědět, zda se bude privatizovat a kdy. Chápu, že je složitá komunikace ve chvíli, kdy se 

zprivatizují byty, procházet stavebním řízením s mnoha účastníky pro přípravu půdy – to jsou 

věci, které jsou velmi komplikované. Myslím, že ani občanům by nebylo co závidět, kdyby 

jako účastníci řízení měli na druhé straně městskou část nebo potenciální další vlastníky, ale 

občanům bychom měli obecně říkat naše plány s nějakým časovým horizontem, jasně říct, že 

tehdy a tehdy se půda bude rekonstruovat, po rekonstrukci bude nebo nebude privatizace 

otevřena. Z úst občanů mně nejvíce utkvělo, že postrádají otevřenou komunikaci, postrádají to, 

aby věděli, na čem jsou a mohli svou budoucnost plánovat. Myslím, že v tom je chyba i tohoto 

zastupitelstva. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan zastupitel Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Tady je smůla v tom, že výraz privatizace a rekonstrukce nejde dohromady. Znamená 

to, že kompetentní orgány zastupitelstva se musí rozhodnout buď rychle privatizovat, nebo 

rychle rekonstruovat, dohromady to nejde.  

 Trochu zapadá problém, který tady zazněl, a to je určitá nejistota se stavbou v 

Opletalově ulici. Tam je městská část účastníkem stavebního řízení. Tady bych se zeptal, jestli 

už městská část vyjádřila svůj názor ve stavebním řízení - jedná se o stavbu Univerzity Karlovy 

v sousedství domu na Senovážném nám., nebo ne? Vyjadřuje se v této věci Ing. Tomíčková? 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan zastupitel Čep. 

 

P.  Č e p : 

 Kdo tady řekne, jaký je záměr s domem a základní časový plán? To jsem tady neslyšel.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Mohl jste číst předcházející usnesení, bylo jasné, že se bude rekonstruovat. Pan 

zastupitel Burgr jasně řekl, že buď bude jedno, nebo druhé. Vzhledem k tomu, že bylo 

rozhodnuto rekonstruovat, byla nastavena tato kolej. Protože se jedná o velké částky, musí se 

také plánovat, kolik je možné dát do jednoho domu. Teď legitimně paní zastupitelka Klasnová 

chce přehodit z koleje ne rekonstruovat – důvody mohou být zástupné, to teď neřešíme. Dosud 

bylo stanovisko rekonstruovat a půdní prostory využít k tomu, aby se získaly prostředky z MČ 

Praha 1. Pomiňme debatu, zda to bylo správné, efektivní, zda posudek byl v pořádku. V tuto 

chvíli je tady návrh, aby se to změnilo a bylo to jinak.  

 V návrhu bodu 39 je zrušit zakázku a privatizovat. Znamená to jedno, nebo druhé. 

Myslím si, že pan zastupitel Burgr řekl velice jednoduše svatou pravdu, že tyto dvě věci se 

nesnášejí. Snesou se tam, kde to jde opravit relativně rychle, kde částka není velká. Tento dům 

má smůlu v tom, že rekonstrukční částky jsou obrovské. Proto se to táhlo, protože se to dělalo 

per partes. Na toto neodpovím. Zastupitelstvo se po tomto hlasování rozhodne, zda se 

rekonstruovat nebude a půjde se cestou privatizace, což je návrh paní zastupitelky, nebo se 

ponechá původní návrh, že se to zrekonstruuje s tím, že se pohlídá cena, a po rekonstrukci bude 

přistoupeno k privatizaci. Jak řekl kol. Votoček, na privatizační listině to stále je, ale musí být 

splněny všechny podmínky, aby mohlo dojít k rozdělení na jednotky. Bez toho, aby tam 

proběhla rekonstrukce, to nejde.  



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 

 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 21 
 

 

 

 Myslím, že v tuto chvíli vám má odpověď musí stačit.  

 Ještě něco? 

 

P.  Č e p : 

 Makroekonomická data mluví jasně a selský rozum také, že v následných letech je ve 

stavebnictví konjunktura a že se zdražuje každý měsíc. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Rozhodnutí padlo už dávno, není to rozhodnutí, které by bylo z posledních let. Předtím 

to bylo obráceně.  

 Paní zastupitelka Klasnová. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Děkuji panu dr. Votočkovi za osvětlení. Kdyby tady dle usnesení ZMČ Praha 1 byla 

nějaká informace a byl by tady posudek, který nechal udělat pan Ing. Dvořák, byl by důvod k 

přehodnocení celé debaty. Jako zastupitelé bychom měli relevantní informace, že se rada, resp. 

Úřad, tohoto úkolu zhostily a posouzení udělaly. To jsme bohužel nedostali. Jako zastupitelka 

si určitě posudek vyžádám. 

 Zareaguji krátce na pana starostu. Říkal, že jsem tady plédovala za výstavbu půd. 

Neplédovala jsem, to se můžete podívat do stenozáznamu, má oblíbená firma Arta a Meltex 

mně málem žalovala. Kolegové si jistě pamatují, jaké byly moje postoje. Brzdou privatizace 

byly právě tyto firmy Arta a Meltex, které koupily většinu půd na MČ Praha 1 a pak 

nájemníkům ztěžovaly život a bylo to komplikované. To jen na okraj. 

 Chtěla bych zdůraznit, že to, co tady nájemníci navrhují a co pan starosta říkal, tento 

bod skutečně říká – nerekonstruovat proto, že zaprvé mám pochybnosti, že částka vydaná na 

rekonstrukci je částka hospodárná, zadruhé z toho důvodu, že jsou tady nájemníci, kteří 

navrhují, že půdu by byli schopni odkoupit, aby byla započítána do privatizační ceny minimálně 

v té části, která se týká rekonstrukce půdy, kam městská část investuje 20 a více milionů korun. 

Jak jsem vyrozuměla, nájemníci jsou ochotni do toho jít, že by odkoupili i tuto část, která by 

byla připočítána k privatizaci. 

 Materiál jsme jako opozice dávali včas, protože rozhodnutí rady, co se týká projektové 

dokumentace, bylo z 11. 12. 2017 a my hned na následujícím zastupitelstvu 31. ledna jsme 

dávali identický návrh – zrušit rozhodnutí rady co se týká projektové dokumentace a jít cestou, 

kdy by se nerekonstruovalo za velké peníze, odprodalo by se a pak by se udělala rekonstrukce 

prostor po gymnáziu.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan zastupitel Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Je tady někdo, kdo zastupuje pana Ing. Dvořáka za investičního oddělení? Gró problému 

je v kompetenci investičního oddělení. Shodli jsme se na tom, že dům bude bytový, že tam 

budou vytvořeny nové bytové plochy, že se dům zprivatizuje 

 Druhá věc je, že mi to připadá nekonečné, když se dnes nedomluvíme na přesném 

postupu a na časovém harmonogramu, kdy to všechno proběhne. Od r. 2007 tady máme projekt 

na výstavbu bytů v tomto domě. Jsme jedenáct let poté a je jedno, kdo seděl v křesle starosty a 

kdo byl v radě, ale dosud projekt nebyl dotažen. Díky tomu se dům dostal do stavu, v jakém je. 

V některých částech je zchátralý a destruovaný jen proto, že se čekalo na realizaci investičního 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 

 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 22 
 

 

 

záměru. Je potřeba oddělit dvě roviny. První je, že dům by se měl dostat do provozuschopného 

stavu. Znamená to nezbytné opravy, aby tam lidé mohli žít jako lidé. 

 Druhá věc je investiční záměr městské části, který má městské části přinést peníze, ale 

na druhé straně tím nesmí trpět ti, kteří v tomto domě žijí. Je zapotřebí se na tomto domluvit. 

Když zrušíme záměr, dům zůstane v tom stavu, v jakém je. Zprivatizuje se, a kdo to bude 

investovat? Dají do toho peníze lidé, kteří trpí 11 let tím, že to nebylo zrealizováno? Myslím si, 

že to také není rozumné. 

 Domnívám se, že je zapotřebí, aby na to nastoupili investičáci, aby to dali do reálných 

cen a termínů, aby se to rozdělilo na nutné opravy a investice do prostoru, který chce městská 

část zhodnotit a aby se lidem, kteří v domě žijí, řekl reálný termín, kdy se to dokončí.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan zastupitel Janoušek. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Pan starosta tady říkal, že se napřed zrekonstruuje a pak se bude privatizovat. Je to 

příslib občanům, že se bude skutečně po rekonstrukci privatizovat? To je první dotaz. 

 Připadá mi téměř triviální – myslím, že by se měly jednoznačně spočítat náklady na 

rekonstrukci, vedle toho by se měl postavit příjem z privatizace nezrekonstruovaných a příjem 

z privatizace zrekonstruovaných prostor. Z toho vyjde výsledek, který bude buď negativní, nebo 

pozitivní. Když to bude v plusu, chápal bych rekonstrukci a poté privatizaci, když to bude v 

mínusu, pak bych jako logické bral privatizaci, protože si občané prostory opraví na základě 

svého SVJ a investic do svých prostor. Budou to dělat nepochybně s přístupem správného 

hospodáře. Je třeba to spočítat, dát to na papír a občanům vědět, jaký je záměr, jestli 

rekonstrukce a potom privatizace, nebo privatizace a zrekonstruují si oni. Nevidím v tom tak 

zakopaného psa, připadá mi to poměrně jednoduché na odkomunikování a pro výpočet. 

 Před uzavřením diskuse prosím o přestávku na kluby.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 K otázce. Táhne se to už řadu let. Než se přistupovalo k projekční dokumentaci, 

vycházelo lépe číslo to zrekonstruovat a pak privatizovat. Máte pravdu, pane zastupiteli, že 

vzhledem k tomu, že to byl tak velký objem, který by ukousl z investičních peněz příliš mnoho, 

rozložilo se to do let. To je ta smůla, že se to vždycky musí počítat k jednomu časovému 

momentu, pak výpočet je jednoduchý. Dnes je pravda, že ceny stavebních prací jdou nahoru, 

ale mění se i výnosy. Viděl bych jako rozumné to spočítat znovu, ale na druhou stranu nemohu 

souhlasit s tím přehodit to v tuto chvíli na druhou kolej, což je materiál paní zastupitelky 

Klasnové – materiál č. 39. Jasně říká nerekonstruovat. Nemám důvod věřit, že to druhé číslo je 

lepší, proto buď budu hlasovat proti, nebo se zdržím. Nejsme ale proti tomu, aby se to, co vy 

říkáte, ještě jednou provedlo. Čekalo se už tak dlouho. Reaguji na vaši otázku.  

 Pan zastupitel Hodek. 

 

P.  H o d e k : 

 Chtěl bych se zeptat předkladatelů, zda správně chápu tisk. V bodu 2 se navrhuje zrušit 

výběrové řízení, tedy jinými slovy nerekonstruovat. Chápu to správně?  

 Chtěl bych se zeptat Ing. Tomíčkové – chybí mi tady Ing. Dvořák: byly vynaloženy 

nějaké náklady na přípravu? Pokud bych o tom měl hlasovat, nedílnou součástí tisku je 

konstatovat a souhlasit s tím, že dosavadní investice do přípravy byla zmařenou investicí, za 

zmařenou investici ji prohlásit a odepsat. To je nezvratný krok, který by na hl. městě legislativa 
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nikdy nepustila. Máte to tam vyčísleno? Netuším, kolik to bylo, ale bez této informace je to pro 

mne nedostatečné.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Chce paní zastupitelka reagovat? 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Rozumím, co říká pan radní. Bylo by fajn, kdyby se promítly manýry hl. m. Prahy na 

Prahu 1. Upozorňuji na to, že rada MČ Praha 1 často navrhla něco revokovat, a nikdy jsme to 

vyčísleno neměli.  

 Toto je předkládaný tisk, názor koalice byl prezentovaný panem starostou, je jasné, že 

chcete rekonstruovat, a potom následně privatizovat. O tisku lze v této formě hlasovat, každý 

vyjádří svůj názor hlasováním. Neumím to tady ad hoc upravovat.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Upozorňuji, že byla žádost o přestávku na kluby, budu to respektovat.  

 Upozorňuji, že jsou tady ještě tři přihlášky, je tady také přihláška pana Kučery, který se 

přihlásil ještě jednou. 

 Upozorňuji, že za 4 minuty začínají interpelace, takže tento bod spěje k tomu, že bude 

přerušen. Upozorňuji na to dopředu, abyste se řídili velikostí příspěvků. 

 Pan zastupitel Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Vracím do pléna to, co jsem říkal. Byl bych rád, aby to dobře vnímali i budoucí vlastníci 

jednotek. Máme dvě cesty, jak to udělat: buď půjdeme podle usnesení, které je navrženo – 

nebude se rekonstruovat. V tom případě vznikne 50 % prostor v tomto domě, které nebudou 

rekonstruovány. Jakým způsobem rekonstrukce proběhne? Míní se to tak, že budou mít 

vlastníci podíl i na těchto prostorách? Myslím si, že to nejde. Znamená to, že vzniknou tady 

nerekonstruované jednotky, které bychom museli jednu po druhé rekonstruovat po dohodě s 

privatizujícími. 

 Zadruhé je možné to udělat tak, že se zrekonstruují tyto jednotky v reálném termínu za 

reálné peníze, současně se s tím zrekonstruují společné prostory domu. Tuto rekonstrukci 

zainvestuje též městská část, nebudou se na tom muset nájemníci domu podílet, bude to za 

reálné peníze a v reálném čase a bude se privatizovat následně, ale s tím, že cena rekonstrukce 

se výrazně nepromítne do ceny privatizovaného bytu. Dovedu si těžko představit, že by se 

nájemníci domluvili na tom, že to zůstane v tom stavu, v jakém to je a že si sami domluví, že 

to nějak zrekonstruují, že si opraví chodby, dodělají si tam pavlače, výtah a další věci. 

 Byl bych velmi opatrný na to, jaké usnesení teď přijmeme. Věřím, že tady sedíme proto, 

abychom se domluvili s nájemníky tak, aby to bylo vyřešeno co nejdřív. Všichni se toho chceme 

se ctí zbavit. V této tripartitě se musíme domluvit. Jsme všichni rozumní a k nějakému konsensu 

dospějeme. Proto jsem chtěl investičáky, aby nám k tomu něco řekli, a odpovědi jsem se 

nedočkal. Pojďme toto i při jednání klubů zohlednit. Děkuji.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Technická -  pan Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych předložit procedurální návrh, že dokončíme tento bod a interpelace 

posuneme po jeho ukončení s tím, že se zkrátí přestávka na oběd.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Dovolím si s tím nesouhlasit, protože interpelace jsme vždycky dodržovali. Posouvali 

jsme leccos, ale nikdy ne zahájení interpelací pro veřejnost.  

 Jako předkladatel programu si dovolím trvat na tom, aby interpelace byly dodrženy od 

12 – 12.30 hod. a od 12.30 hod se s tím dá hýbat. To jsme dělali, ale nikdy jsme nehýbali s 

interpelacemi občanů. To je věc, která je prolomením tabu. 

 Vím, že jsem o tom povinen dát hlasovat. 

 Další technická pan zastupitel Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Zeptal bych se interpelujících, zda by s tím souhlasili, a podpořil bych návrh pana 

Votočka. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Interpelující nemohou hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Nechci, aby hlasovali, je to na nás, jak v tomto směru naložíme s programem. Když se 

domluvíme, můžeme posunout zahájení interpelací. Chceme být slušní k občanům, kteří jsou 

tady připraveni interpelovat. Myslím, že tento bod je také věcí občanů. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pane zastupiteli, podle jednacího řádu mohu dát hlasovat zastupitelům. To, co 

navrhujete, je právně a legislativně naprosto irelevantní. Vzhledem k tomu, že je 12.01 hod., 

tento bod přerušuji a zahajuji interpelace. 

 Byl procedurální návrh pana Votočka na posunutí. Kdo je pro tento návrh? 

Procedurální návrh nebyl přijat.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 17 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_17.txt) 

 

Zahajujeme interpelace občanů. 

P.  H e j m a : 

 Mohu požádat pana předsedajícího, že po uplynutí času pro interpelace budeme 

pokračovat v projednávání tohoto bodu? 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Je to logické. Říkal jsem, že jediné, na co jsme 4 roky nesáhli, jsou interpelace občanů 

od 12 – 12.30 hod. Na všechno ostatní jsme procedurálním hlasováním sahali.  

 Interpelace z řad občanů. První je pan Bodeček, další také pan Bodeček, ale podle 

jednacího řádu musíme dát možnost dalším. Řeknu to dopředu: pan Bodeček, paní Šubrtová, 

pan Holub, pan Kovařík, pan Masare, pan Bodeček, paní Šubrtová, pan Bodeček. Uvádím to 

proto, aby všichni věděli pořadí. Už jsme tady řešili i systém, že si někdo napsal celou řadu 

interpelací a pak se nedostalo na ostatní.  

 Pan Bodeček má prvních 5 minut. 

 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_17.txt
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P.  B o d e č e k : 

 Dobré poledne, vážení zastupitelé, před první interpelací jsem nucen krátce reagovat na 

to, co zde zaznělo při posledním zasedání zastupitelstva v souvislosti se starostou podaným 

trestním oznámením na moji osobu a na policejního vyšetřovatele, který řeší spáchání možných 

trestných činů poškozujících naši městskou část. Podstatným pro vaše tehdejší rozhodnutí 

neřešit tuto problematiku na zastupitelstvu bylo to, že vás starosta přesvědčil, že podal trestní 

oznámení jako fyzická osoba, a ne jako starosta. Odmítli jste se tak zabývat starostovými 

lživými údaji v trestním oznámení, včetně starostou dodaných intimních fotografií cizí osoby, 

které měly poškodit průběh vyšetřován. Pokud starosta Lomecký v budoucnu tedy něco 

ukradne, pro vás zřejmě bude podstatné zjistit, zda tak činil z pozice starosty, nebo pouze jako 

osoba fyzická. Toto zjištění není úsměvné, ale tragické.  

 Pokud vás starosta přesvědčil, že jím podané trestní oznámení s lživým obsahem podal 

jako fyzická osoba, pak vám oznamuji, že část informací uvedených v trestním spisu jako běžná 

fyzická osoba nemohl získat. Starosta buď zneužil své pozice, nebo jako občan Oldřich 

Lomecký nezákonně zjistil důvěrné informace, jejichž nesdělitelnost je pod milionovou 

pokutou. A vzhledem k tomu, že zastupitelstvo k problematice bylo a je nečinné, bylo podáno 

trestní oznámení, kterým se nyní zabývá Obvodní státní zastupitelství na Praze 6. 

 Nyní již k interpelaci. S tou se obracím na opoziční zastupitele. 

 Vážení opoziční zastupitelé, oslovuji vás, neboť již vím, že koaliční zastupitelé by se 

odpovědi vyhýbali a jejich písemné odpovědi by byly jen nic neříkající tvrzení. 

 Můj dotaz se týká komise investiční a dále pak veřejných zakázek. 

  Dne 6. 12. 2010 byla Radou MČ Praha 1 naposled zřízena komise investiční, která vždy 

fungovala jako poradní orgán Rady MČ Praha 1, stejně tak jako je tomu u ostatních komisí. 

Tato komise by měla dostávat přehledy, jaké akce se realizují a jaké jsou naplánované, také by 

měla vyhodnocovat, zda nabídky nejsou předraženy. 

 V listopadu 2012, tedy dva roky poté, přijala rada rezignaci jejího tehdejšího předsedy 

a zároveň odvolala stávající členy. Od té doby komise investiční na našem úřadu nefunguje. 

Minimálně pět let tedy neexistuje žádný kontrolní orgán, který by plnil její funkci. 

 Ptám se: z jakého důvodu není poradním orgánem rady MČ Praha 1 komise investiční 

a kdo nahrazuje její agendu? Materiály radě připravují a předkládají úředníci bez prověření 

příslušné komise? Mají tito úředníci potřebnou kvalifikaci? Kdo vyhodnocuje, zda nabídky 

zakázek nejsou předražené, zda jsou vypsané podle zákona o veřejných zakázkách, když 

dodavatelské firmy oslovují pravděpodobně přímo úředníci? Kdo a jakým způsobem vybírá 

potenciální dodavatele, kdo je oslovuje a následně připravuje materiály do rady ke schválení? 

 Dále se ptám, zda jste schopni vyvrátit podezření, že dochází k rozdělování a dělení 

veřejných zakázek, aby se nemusela vypisovat soutěž dle zákona? 

 Dámy a pánové, proč nejsou zveřejňovány zakázky na webových stránkách našeho 

úřadu? Z přehledu, který mám k dispozici se zdá, že výběrových řízení se účastní opakovaně 

jen stále stejné firmy, které osloví úředník. 

 Zastávám názor, že komise investiční je pro naši městskou část velmi důležitá. Její 

erudovanost spočívá v jejím složení. Mezi členy by měli být nejen koaliční a opoziční 

zastupitelé, ale i vedoucí úředník uvedeného odboru a odborníci, kteří dané problematice 

rozumí. 

 Dále se ptám, kdo realizuje a kdo vyhodnocuje výběrová řízení malého rozsahu pro 

odbor technické a majetkové správy? 

 Také vás žádám o vysvětlení, jak je možné, že v oficiálním seznamu úřadem hrazených 

plateb za roky 2012-2015 chybí 307 položek za výměnu nábytku na radnici v celkové hodnotě 

více než 19 mil. Kč? Jedná se o absenci položek dvou dodavatelských společností vlastněných 
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xxxxxxxxxxxxxxxx, předsedkyní sociální komise na naší radnici. Jak je možné, že v letech 

2012-2017 za nábytek a jeho servis pro naši radnici byla společnostem vlastněných 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaplacena úřadem částka ve výši více než 28 mil. Kč, aniž by značná 

část byla řádně smluvně ošetřena? 

 Žádám vás o prověření zakázky pro společnost Barvy a laky, Hostivař, u objektu  

Dlouhá 23. Místo penále za pozdní předání ve výši zhruba 370 tisíc bude městská část hradit 

528 tisíc plus DPH. Komu tato částka připadne, když zástupce firmy xxxx xxxxxxx se 

telefonicky vyptával pravděpodobně zástupce úřadu, o kolik má navýšit tyto více práce 

naprosto neakceptovatelné? Děkuji.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Odpověď bude písemná. Další je to interpelací přihlášena paní Šubrtová. 

 

P.  Š u b r t o v á : 

 Vážený pane starosto, má interpelace směřuje k vám jako vedoucímu představiteli 

Úřadu MČ Praha 1, který nepochybně ovlivňuje chod a řídí všechny záležitosti podle zákona 

106/1999 Sb. Jako kandidujícímu politikovi za stranu TOP 09 by vám nepochybně mělo být 

známo desatero vaší strany. Předpokládám, že vám známo není, proto si dovolím krátce z něj 

citovat. 

 Politiku chápeme jako službu svobodnému jedinci, sebevědomému občanovi 

demokratického státu. Jazyk naší politické argumentace, jakož i idealizace naší politiky vychází 

z předpokladu, že politický konkurent není náš nepřítel, ale partner. Jsme přesvědčeni, že 

politici mají povinnost pravdivě pojmenovávat i zneklidňující společenské situace. 

 To, čeho jsme zde v úvodu byli svědky, rozhodně popírá toto všechno, co byste měl 

dodržovat. Jako občané jsme nebyli připuštěni k diskusi. 

 Nyní k samotnému získávání informací z Úřadu. Bohužel se opakuje skutečnost, že 

podám-li já nebo pan Bodeček žádost o informace, tak tyto jsou nám odmítány, a to z toho 

důvodu, že se jedná o zneužití práva na informace. Pane starosto, bojíte se dalších kauz, jako je 

kauza paní Šupinové, jako jsou kauzy typu Pařížská, pronájmy nebytových prostor apod.? 

 Pane starosto, pro zodpovězení této interpelace nepotřebujete dostatek času. Ráda bych 

však od vás slyšela, zda z titulu svého postavení dáte pokyn, aby žádosti o informace, které jsou 

námi občany podávány, byly zodpovídány a nebyly jsme odkazováni s tím, že zneužíváme 

právo na informace? Nám jde pouze o to, aby s veřejnými prostředky bylo nakládáno 

hospodárně a v souladu se zákony. Děkuji.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Paní Šubrtová, odpovím vám písemně. V rychlosti. Desítky těch stošestek, kterými jste 

zahltili úředníky na MČ Praha 1 a kteří nemohou dělat cokoli jiného, tak vy byste byla ta 

poslední, kdo si může stěžovat na to, že informace nejsou poskytovány. Úřad tady není proto, 

aby sloužil panu Bodečkovi, který posílá obden další stošestku. Když to řeknu na rovinu, je to 

i mrhání prostředků nás, poplatníků, aby platili úředníky, kteří se zabývají věcmi, aby se starali 

jen o pana Bodečka. Myslím si, že Úřad má mnohem důležitější věci.  

 

P.  Š u b r t o v á : 

 Chtěla bych říct, že jsem podala čtyři žádosti o informace, a všechny mi byly odmítnuty, 

že je to zneužití práva. Stěžovat si také mohu.  
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P.  L o m e c k ý : 

 Mluvil jsem k panu Bodečkovi, protože vy moc dobře víte, že v podstatě děláte panu 

Bodečkovi jen křoví. 

 Pan Holub. 

 

P.  H o l u b : 

 Drahé zastupitelstvo, drahý pane starosto, mám téma hluku na Praze 1. Zajímá mě, co 

hodláte dělat s nesnesitelným hlukem na rohu Staroměstského náměstí a Dlouhé ulice.  

 Jmenuji se Ilja Holub, od narození jsem občanem Prahy 1, Prahy, která je nejkrásnějším 

městem na světě, a to zejména díky Praze 1 a jejímu historickému centru, které nám odkázaly 

předchozí generace, které budovaly město pro sebe a pro své spoluobčany.  

 Za současného vedení radnice se centrum Prahy stalo oblastí určenou výhradně 

turistům, prodejcům předraženého zboží a služeb na jedné straně, a žebrákům, bezdomovcům 

a občanům, kteří nikoho nezajímají na straně druhé. Světový věhlas naší kultury a památek 

zastiňuje popularita kapsářů, podvodných taxikářů a směnáren, opilých a agresivních existencí 

z celého světa, které v památkové rezervaci UNESCO ve dne v noci řvou, občané z nich mají 

oprávněné obavy a Městská policie, kterou si platíme, nedokáže zjednat pořádek.  

 Vyhlášky o hluku a zákazu pití alkoholu na ulici nikdo nekontroluje, policisté nemají 

zadaná jasná pravidla, jak postupovat, evidentně nemají jasné, jak pokutovat přestupky cizinců. 

V centru Prahy je do 2 hodin v noci ne hluk, ale řev. 

 Bydlíme na xxxxxxxxxxxxxxxí a přímo pod našimi okny se nacházejí tři bary s 

předzahrádkami, které jsou zdrojem permanentního hluku. Jedná se o Coctail bar BED, Irish 

bar Caffrey´s a Café Kinský. 

 Občané ani návštěvníci Prahy, kteří přijíždějí za památkami a kulturou, nepotřebují na 

Staroměstském nám. irský bar s pěti televizemi, kde za hlasitého skandování opilých lidí běží 

nonstop sportovní přenosy. Jejich řev se zněkolikanásobí, když kolem projíždějí další opilci na 

šlapacích vozítkách a vzájemně na sebe hulákají. Vy si takto představujete památkovou 

rezervaci UNESCO?  

 Opakované upozorňování provozovatelů, volání městské i státní policie a dokonce ani 

písemné stížnosti na Úřad MČ Prahy 1 nevedou k nápravě. Chci osobně slyšet, zda máte zájem 

neúnosnou situaci na rohu Staroměstského nám. a ulice Dlouhé řešit. Pokud ano, tak jak a kdy. 

 Požadujeme okamžitý zákaz venkovní hudební produkce, omezení počtu míst na 

předzahrádkách a jejich uzavření ve 22 hodin, jak je to obvyklé v celém civilizovaném světě.  

 Požadujeme, aby zastupitelstvo uložilo jednomu z radních řešení této záležitosti se 

zapojením všech relevantních subjektů, tedy jak Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu městské části, 

Stavebního úřadu, živnostenského a dopravního odboru a Městské policie, neboť jednotlivé 

instituce, na které se obracíme, si nás jako občany vzájemně přehazují a nikdo není odpovědný 

za nic.  

 Žádám o sdělení důvodu, proč Praha 1 toleruje ve své historické části v domech patřících 

hl. m. Praze problémové podniky, které neslouží občanům, nejsou slučitelné s historickým 

charakterem památkové rezervace a dokonce mají utajené vlastníky, jako je např. Irský bar, 

který patří kyperské společnosti s nejasnou majetkovou strukturou. 

 Po stížnosti, kterou můj otec Jiří Holub podával dne 25. 4. t. r., jsme od vás obdrželi 

nedostatečnou odpověď a náprava zjednána nebyla. Žádám tedy o sdělení, jak vysoké pokuty 

byly provozovatelům uloženy, nebo zda se jednalo pouze o napomenutí. 

 Zajímalo by mě, která instituce povoluje a která kontroluje rozsah zahrádek, 

reprodukovanou hudbu na chodníku, otevírací dobu restaurací a zejména otevírací dobu 

zahrádek. 
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 Žádám vás o zveřejnění nájemních smluv a všech provozních podmínek pro tyto tři 

uvedené podniky – Coctail bar BED, Staroměstské nám. 9, Irish bar Caffrey´s, Staroměstské 

nám. 10, Café Kinský, Staroměstské nám. 11. Vím, že to nepronajímá městská část, ale hl. m. 

Praha, ale trvám na tom, abyste pověřili někoho, kdo by toto zjistil a informace nám předal.  

 Dále by mě také zajímalo, jaké podniknete kroky pro zákaz různých zábavných vozítek 

a jiných atrakcí plných řvoucích opilců z celého světa, které jsou s charakterem historického 

centra naprosto neslučitelné.  

 Děkuji, očekávám jednak písemnou odpověď, případně vaše krátké vyjádření, zda je 

vůle s tím něco dělat. 

  

P.  L o m e c k ý : 

 Krátkou reakci, než dám slovo panu Hodkovi. Bohužel, většina věcí, které jste řekl, je 

pravdivých. Nás to vůbec netěší, ale podle zákona 131 o hl. m. Praze městská část není 

zřizovatelem Městské policie, nemůže jí přímo ukládat nějaké úkoly a ani Městská policie se 

nezodpovídá městské části. Věc je jasně daná zákonem. Městská policie, pan ředitel Šustr, 

podléhá primátorovi a po této linii je možné si stěžovat nebo ukládat. Můžeme to dělat formou 

bezpečnostní komise. To, co tady říkáte, je téměř opakováním problémů, které řešíme na 

bezpečností komisi. To by vám mohla i opoziční zastupitelka tady potvrdit. Recept ale nemáme. 

 Restaurace, které jste jmenoval, jsou v soukromých domech, nejsou pod smlouvou s 

MČ Praha 1. 

 (P. Holub: Patří městu.) 

 Musí jednat město. Podle zákona 106 může i občan požádat o zveřejnění smlouvy. 

Nemám problém s tím, aby se to udělalo naším prostřednictvím, ale nemáme k tomu větší 

oprávnění než řadová osoba. 

 Co se týká pivních autobusů, vyjadřoval jsem se k tomu i mediálně. V Amsterodamu se 

to podařilo zrušit celoměstskou vyhláškou. Musí se bohužel začít tím, že Ministerstvo dopravy 

to musí vydefinovat jako nějaký prostředek, jako jsme čekali téměř čtyři roky na segwaye, než 

nám to dali do novelizaci malého silničního zákona. Pak jsme mohli dělat něco, co bylo 

zákonem popsáno, ale tady má velký dluh Ministerstvo dopravy. Já osobně jsem se dvakrát s 

panem ministrem Ťokem na toto téma sešel. Slíbil mi, že Ministerstvo dopravy to bude řešit. 

První krok k tomu, aby se mohlo něco zakázat, musí zákon vydefinovat. 

 Ještě další poznámky. Bohužel, ani Staroměstské náměstí a ani Václavské náměstí není 

území, které by Magistrátem bylo svěřeno městské části. O to je naše gesce v tomto nižší. 

 Mohu vás ubezpečit, že se tím městská část zabývá téměř na každé bezpečnostní komisi, 

trápí jí to, ale jednoduchý recept na to nemáme. Sami jsme např. chtěli rozšířit alkoholovou 

vyhlášku na celé území pražské památkové zóny, abychom to nemuseli salámově řešit po 

ulicích, aby nám divoké kempování v ulicích zmizelo, ale také se nám to bohužel nepovedlo. 

Za sebe jako představitel MČ Praha 1 vám mohu slíbit, že v tom neustaneme. Konkrétní kroky 

vám řekne pan místostarosta Hodek. 

 

P.  H o d e k : 

 Dobrý den, pane Holube. Pan starosta vám v úvodu doporučil, abyste se obrátil na pana 

Šusta, ředitele Městské policie hl. m. Prahy. Soukromě vám říkám – nedělejte to, budete ještě 

více frustrován, než jste teď. Berte to jako mou osobní poznámku z mé zkušenosti. 

 Položil jste spoustu otázek, ale hlavně jsem pochopil, že vám jde o roh, který je plný 

excesů. Ten Bed lunch (?) nebo jako se to jmenuje, vedlejší Irský bar a druhá zahrádka, to je 

Galerie hl. města, což je organizace řízená hl. m. Prahou. 
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 Už to řeším druhý měsíc, konkrétně tento roh. V Irském baru se tyto excesy v letošním 

roce nakupily. Nakupily se tam několika akcemi, dříve to byly jednotlivosti, takže to řešíme už 

druhý měsíc. Jasně a důrazně bylo s provozovateli hovořeno. Jsou tam posílány opětovné 

kontroly a visí nad nimi Damoklův meč, jak jsme se domluvili jak na odboru dopravy, tak na 

odboru správy majetku hl. města Prahy, který vykonává vlastnická práva nejen uvnitř, ale i na 

ploše záboru. My jsme pouze správci místního poplatku a kontrolujeme vymezení, co se týká 

zvláštního užívání veřejné komunikace a které je formou rozhodnutí dáno na celý rok. Znamená 

to, že v tuto chvíli silniční správní úřad má v tomto trochu omezené možnosti do konce r. 2018. 

Na druhou stranu, když také jasně slyší, že by nemuseli své zahrádky v příštím roce provozovat, 

mělo by to vzbudit pud sebezáchovy. To je to momentální nejrychlejší opatření. Stejnou 

podporu potřebuji získat na hl. m. Praze a myslím, že ji získám.  

 Je to konkrétní věc, kterou jsem se zabýval, není to slib do budoucna, již to proběhlo. 

Pokud mi pošlete mail, mohu vás průběžně informovat, jak to vypadá, abychom nezdržovali 

okolí těmito případy. 

 Když si vzpomenu na nějaké konkrétnosti, řeknu je vám osobně. Pokusím se dát to v 

souhrnné podobě dohromady.  

 

P.  H o l u b : 

 Krátký dotaz: do kdy mají povolenou otevírací dobu zahrádky? 

 

P.  H o d e k : 

 Obávám se, že do 23 hod.  

 

P.  H o l u b : 

 Kdo to povoluje? 

 

P.  H o d e k : 

 Všechny povolené zahrádky jsou do 22 hodin, a následně minimálně po roční zkušenosti 

v určitých lokalitách je možno si zažádat o zařazení do tržního řádu. Pouze tržní řád řeší dobu 

nad 22. hodinu. U některých lokalit i u Staroměstského nám. v té době – je to několik let zpátky 

– bylo shledáno i na hl. m. Praze, je to možné zvednout na 23. hodinu. Je to dočasné, tržní řád 

se novelizuje. Jestliže tam excesy budou, měl by jejich zdravý rozum zareagovat na Damoklův 

meč. 

 Co se týká reprodukované hudby, není povolovaná. Nedá se povolit, i kdybychom 

chtěli. Je to jejich zvůle, kterou je třeba trestat. Přesně vám to může říct paní vedoucí 

živnostenského odboru. 

 

P.  H o l u b : 

 Tvrdí, že to mají povolené, proto bych rád dostal smlouvy, ve kterých to je, a provozní 

podmínky. 

 

P.  H o d e k : 

 Lžou vám. Jedna věc je nájemní smlouva, druhá věc je rozhodnutí o zvláštním užívání 

veřejné komunikace. Je to pro laika trochu komplikovanější, ale klidně vás tím provedu.  

 

P.  L o m e c k ý: 

 Co se týká kol, chtěl odpovědět ještě pan místostarosta Bureš. 
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P.  B u r e š : 

 Ještě vám doplním, abyste viděl paradox situace, že skutečně městská část koná. Spolu 

s panem radním Solilem máme od Ministerstva dopravy dvě rozdílné odpovědi, jednu s 

dotazem na bezpečnost a jednu z dopravy. Mohu vám ocitovat z posledního dopisu Ministerstva 

dopravy, který přišel někdy předminulý týden: 

 Uvádíme, že pivní kolo lze považovat za jízdní kolo. 

 Na závěr – Ministerstvo dopravy v současné době neuvažuje o úpravě současné 

legislativy ve vztahu k pivním kolům. 

 Je to výsledek ročního tlaku na ministerstvo. To mám já odpověď na dopravu. 

 Pan radní Solil - za bezpečnost - má uvedeno, že už to není jízdní kolo, určili jsme k 

tomu novou kategorii, podle které se to chová. 

 Jedna městská část, dva totožné dotazy, dvě rozdílné odpovědi. Není to, že bychom 

seděli a nic s tím nedělali. Děláme, ale toto je příklad odpovědí, které dostáváme od těch orgánů, 

které jsou k tomu jediné kompetentní. 

 

P.  H o l u b : 

 K pití alkoholu na veřejnosti je snad vyhláška. Jestli jedu na trakaři nebo na kole, to nám 

může být jedno. 

 

P.  B u r e š : 

 Pan radní Solil vám odpoví, jaké dostáváme odpovědi – že to není veřejné prostranství, 

protože jsou v prostředku.  

 

P.  S o l i l : 

 Pane Holube, bojujeme stejně jako vy, možná to byl váš otec, který se mnou 

komunikoval. Myslím, že se to týkalo těchto zahrádek. Záměrně jsem celou dobu mlčel, protože 

se tady odehrává předvolební divadlo. Pan Hejma teď odpoledne vytáhne takový bodík, kde 

bude říkat, jak máme něco dělat, a přitom dobře ví, že je to úplná pitomost, že děláme celé čtyři 

roky, ale jsou to problémy, které tady slyšíte – beerbike. Musíte chápat, že městská část se musí 

chovat v regulích zákona.  

 Pokud jde o strážníky a policii, bavil jsem se o tom s vaším otcem. Vysvětlil jsem mu, 

že za celé čtyři roky přibyl jeden strážník na Praze 1, který je už ale zase pryč. Leda že by si 

pan Hejma oblíkl mundur a šel dělat pořádek sám. Ministerstvo stanovila dva právní názory, 

asi každý úředník si tam dělá co chce. Právní názor, který předcházel poslednímu byl, že je to 

vozidlo se zvláštním režimem. Proto také přestalo jezdit po pěších zónách a začalo jezdit po 

silnici. Má své trasy, své zastávky. 

 Problém s pitím a řvaním je ten, že chytří právníci, kteří takto judikují a rozhodují, tak 

zároveň říkají, že je to totéž, pokud to není po 22. hodině, jako kdybyste seděl v kabriolu, neřídil 

ho, kalil a řval. O tomto právním názoru si mohu myslet cokoli, ale je takový a strážníci a 

policie se tím v tuto chvíli řídí.  

 Pan starosta to říkal správně. Málokdo ví, že městská část, aby mohla plnit své úkoly, 

musí lobovat u poslanců a ministrů, aby změnili zákony, protože zákony jsou tak nesmyslné. 

Poslance a zejména hl. m. Prahu my, občané Prahy 1, kterých je minimální počet pro počet 

hlasů do hl. města, vůbec nezajímáme. Praha 1 je pro ně jen business v turismu. V tom je ten 

problém.  

 Přijďte do kanceláře Bureše nebo mojí a uvidíte obrovské stohy papírů a času, které 

věnujeme tomu, abychom pitomce přesvědčili o tom, že dělají pitomost. Znovu opakuji – 

pohybujeme se v mantinelech zákona. 
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 Mimochodem – pan Šustr podle mantinelů zákona nám řekl za přítomnosti asi 50 

občanů na komisi, že se s námi bavit nebude, že se bude bavit jen s panem starostou, protože 

tak mu to stanoví zákon.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Děkuji všem, ale musíme pokročit, neboť nám utíká čas interpelací.  

 Ing. Karel Kovařík, xxxxxxxxxxxx 

 

P.  K o v a ř í k : 

  Využil bych tuto příležitost k položení dotazů, které jsem sepsal písemně a podepsané 

jsem je nechal u prezence. V zájmu úspory času to nebudu číst slovo od slova. Část se týká 

předzahrádek, což byl předešlý bod – to bychom si mohli ušetřit čas. Věnoval bych se jen 

bodům, které tady nezazněly.  

 Zajímá mě otázka kamer Městské policie. Jak je městská část napojena na tento 

kamerový okruh? Využívá to? Jak vyhodnocuje práci Městské policie? 

 V diskusi se sousedy zazněl konkrétní dotaz, který se týká podchodu, který spojuje 

Národní třídu a Krocínovu ulici. Bezpečnostní situace tam není právě příznivá, není to pokryto 

kamerovým systémem. Počítá se tady s tímto? 

 Předzahrádky tady zazněly. U předzahrádek by mě zajímalo, zda výnos ze zahrádek 

městská část účelově využívá, nebo to padá do obecního rozpočtu. 

 

(P. Lomecký: Je to příjmem rozpočtu městské části.) 

 

 Další téma, které mě zajímá, jsou antiparkovací sloupky. Někteří naši spoluobčané mají 

„smůlu“, že bydlí v oblasti, která je za parkovacími sloupky, oblast si nezvolili, a pro to, aby 

mohli využít modrou zónu, kterou mají před domem, musí si pořídit parkovací čip, který stojí 

nějaké peníze. Dotaz zní, zda je to rozumný postup, když si to občané nevybrali, že právě bydlí 

v oblasti, která je za sloupkem. 

 O nočním klidu tady bylo řečeno. 

 Další téma jsou vyhrazená místa pro zastupitelské úřady. Na toto téma jsem již kladl 

dotaz. Bylo mi odpovězeno, že je celkový počet míst a že je uplatňována reciprocita. Konkrétně 

se mi jednalo o to, proč celá jedna strana Mostecké ulice je vyhrazena velvyslanectví Srbské 

republiky. Dovedu si představit, že v tobě Tita byla Jugoslávie velmocí, to snad smysl mělo, 

ale dnes mít polovinu Mostecké ulice vyhrazenu velvyslanectví Srbské republiky? Položil jsem 

dotaz podle zákona 106 na zastupitelský úřad v Bělehradě a bylo mi odpovězeno, že 

zastupitelský úřad v Bělehradě využívá čtyři místa. Proč má v Mostecké ulici 8 míst?  

 Dotaz je obecný, zajímalo by mě, kolik je míst, jak často se dělají revize a zajímal by 

mě i právní podklad, protože diplomatická reciprocita ještě není zákonem, kterým by byla 

městská část vázána. Městská část by měla místa hlavně pro občany. 

 Poslední věc, která by mě zajímala, jsou výjimky ze zákazu vozidel. V textu je uvedeno 

za mimořádně tíživé situace, třeba ve Spálené ulici. Je tam frekvence projíždějících aut za 20 

vteřin jedno.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Než dám slovo panu místostarostovi Burešovi, krátce se dotknu diplomatické 

reciprocity. Je to poměrně choulostivá záležitost. Tady musíme postupovat ve shodě s 

Magistrátem a v souladu s Ministerstvem zahraničních věcí. Je to ale případ od případu, to 

bychom tady seděli dlouho. 
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P.  K o v a ř í k : 

 Je to rozhodnutí, není to povinnost ze zákona.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan místostarosta Bureš bude přesnější. 

 

P.  B u r e š : 

 Ke Spálené. Vzkaz jste mi prostřednictvím některých vašich diskutujících posílal. 

Městská část neuděluje žádnou výjimku do Spálené, je tam zákaz vjezdu. Není tam pěší ani 

žádná jiná zóna, kde by městská část mohla udělit výjimku. Auta, která tam vidíte, jsou Policie 

ČR. Víme to, je asi jasné, že z Bartolomějské vyjíždějí a tudy jezdí. Městská část nikomu 

nemůže udělit výjimku. Přestože takto bylo odpovězeno, odpověď nikdo nevnímáte a stále 

říkáte, že my jsme ti pitomci, kteří udělují nějaké výjimky. Doopravdy to tak není.  

 K parkovacím sloupkům a čipům. Na to vám odpovíme s panem vedoucím. Uvědomuji 

si, že třeba Michalská je uzavřená, protože jde o velmi frekventovanou cestu mezi 

Staroměstským a Václavským náměstím, na základě požadavků všech občanů, aby tam auta 

nezajížděla, aby tam bylo ráno zásobování, aby ulice byla uzavřena. Je s tím spojeno, aby si 

místní vyzvedli kartu a prokázali, že tam skutečně bydlí. Odpovíme ale písemně, odpověď je 

složitější. Jedná se o jednotlivé případy, je to hlavně Michalská.  

 

P.  K o v a ř í k : 

 Dotaz zněl, proč jsou občané trestáni za to, že mají platit dodatečně administrativní 

poplatek, když platí jako všichni jiní na Praze 1 za parkovací kartu. Proč mají ještě platit zálohu 

na čip, když je čip vydáván na jméno? To byl předmět dotazu. Platí stejně jako někdo, kdo za 

sloupkem není. Nerozporuji, že je sloupek v Michalské, to je naprosto v pořádku, rozporuji jen 

to, proč mají občané v Michalské ulici za to platit dvakrát – za parkovací kartu, za 

administrativu s čipem a ještě zálohu za čip. To mi připadá nelogické. 

 

P.  B u r e š : 

 Bude vám písemně odpovězeno, je to nastavený úřední proces. Přiznávám, že nejsem 

schopen vám z hlavy odpovědět. Obráceně beru, že kdybych tam bydlel, rád si zaplatím, abych 

získal klid.  

 Ke kamerám. Včera jsme na bezpečnostní komisi mohli říci sumář toho, kam jsme se 

za čtyři roky posunuli. Trochu to zjednoduším. Ne všechny údaje jsou veřejné, proto to 

projednávala bezpečnostní komise. Praha 1 je v odborných kruzích vnímána jako nejlepší 

městská část, která posunula centrum města na úroveň ostatních metropolí. Hl. m. Praha celou 

dobu nedělala nic, na konci roku přijala koncepci a slíbila, že něco začne dělat. 

 Nespali jsme a ve smyslu jednání jak s Městskou policií, s Policií ČR a s dalšími 

bezpečnostními složkami – to znamená ochrana nejen proti hluku, ale bezpečnosti, kterou si 

velkoměsto našeho formátu zaslouží – se postupně posouváme. Mám tady graf a 298 míst. 

Začali jsme tím, že jsme upgradovali všechny nesmyslné kamery, na kterých nebylo nic vidět, 

jen čmouhy. V druhé fázi jsme chtěli doplňovat tzv. bílá místa. Bohužel, majitelé domů, občané, 

kteří za strašně málo zprivatizovali své byty, nyní požaduji 100 nebo 200 tisíc za to, že na jejich 

dům dáme kameru, která mají chránit městskou část. Když toto nějak vyřešíme, přijdou 

památkáři, kteří třeba 10 měsíců rozhodují o tom, že kamera nesmí být na domě, protože by 

narušila historický ráz. Dokud se nezmění zákon, kde bezpečnost má prioritu a dočasné 

umístění bezpečnostních prvku se podepisuje, máme smůlu. Snažíme se o změnu legislativy z 

pozice toho nejnižšího – městské části. Nad tím mají přemýšlet páni ministři a ne my. 
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P.  K o v a ř í k : 

 Magistrát má zákonodárnou iniciativu také. 

 

P.  B u r e š : 

 Problémem je, že u kamer musí někdo sedět. Nejsme Londýn, kde jeden policista sleduje 

20 obrazovek a tím to funguje i preventivně, protože samozřejmě hlídá. Jestliže tam sedí jeden 

strážník a jeden policista, tak řeší jen to, co už se stalo, ale my jsme postavili systém včetně 

dohledového centra v Opletalce, takže věříme, že tam strážníci i policisté v Bartolomějské 

budou sedět. Mají kompletně k dispozici technologii, kde když někdo zná Prahu 1 a bude 

průběžně sledovat 20 – 30 vybraných míst, bude to fungovat i preventivně, nejen že následně 

zjišťujeme, kdo co udělal. 

 Praha 1 v tom udělala hodně, na odborné úrovni jsme oceňováni, ale je to něco, kde opět 

dáváme nástroj tomu, kdo má tuto činnost vykonávat. Tam jen dokola prosíme, klečíme na 

kolenou a žádáme, ať je strážníků víc, ať je jich třeba na operačním centru 8 ve stálé službě, 

kdy 4 dělají činnost, 2 odpočívají a 2 stále monitorují to, co všichni známe, kde hrozí, že se 

něco stane, ne že vy voláte a on se podívá na kameru a řekne „máte pravdu, ono se to tam děje“.  

 Za nás je splněno a teď bojujeme o to, aby nám druhá strana s prací pomohla. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Jako řídící této schůze jsem povinen dodržovat harmonogram schváleného programu. 

Jelikož mi nedošel žádný procedurální návrh k hlasování, budeme se řídit programem. Zahajuji 

interpelace členů zastupitelstva. Dává někdo procedurální návrh na změnu? 

 Hlásí se pan Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, abychom pokračovali v projednávání bodu 39, jestli kolegové s interpelacemi 

počkají po projednání bodu.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Hlásí se pan zastupitel Janoušeek. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Dávám procedurální návrh, aby pokračovaly interpelace občanů a další program 

následoval s tím, že interpelace zastupitelů budou na závěr.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Jen upozorňuji na to, že od 13 do 14 hod. je oběd. Čas se musí dodržet, řada zastupitelů 

si na tuto hodinu naplánovala i přestávku. Rozhodně nebude souhlas s tím, že by se z této hodiny 

ukrajovalo. Upozorňuji zastupitele, že ve chvíli, kdy schválí prodloužení interpelací, 

jednoznačně tím říkají, že jejich interpelace budou až na konci. 

 Pan zastupitel Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Procedurální návrh dávám po uplynutí času pro občany.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 První se přihlásil pan Hejma s procedurálním návrhem. Nerozumím mu, ale vím, jak 

budu hlasovat. Kdo je pro procedurální návrh pana Hejmy? 
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P.  H e j m a : 

 Je na vás, abyste řídil tuto schůzi. Nejde mi o nic jiného, než abychom dali prostor k 

dokončení interpelací občanů, pak jsme následně dojednali bod 39 a potom přistoupili k 

interpelacím kolegů zastupitelů.  

 

P.  L o m e c k ý: 

 Že bude bod 39, to jsme schválili již dávno. Je to nehlasovatelné, protože opakujeme 

rozhodnutí, které jsme již učinili. Proto tomu nerozumím. Nejde o to, že bych to neuměl odřídit. 

 

P.  H e j m a : 

 Šlo mi o to, abychom si odpustili část oběda, myslím, že to všichni přežijeme.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Tvrdím, že vzhledem k tomu, že řada zastupitelů s polední přestávkou počítá, podpora 

pro to nebude. Bude podpora pro posunutí, nikoli pro zkrácení této doby. 

 Pan místostarosta Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Za sebe navrhuji, aby pokračovaly interpelace občanů do 13 hodin, protože zastupitelé 

řekli, že se posouvají na konec. Beru to tak, že to bylo dohodnuto. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Ve 14 hodin pokračujeme bodem 39 podle programu. Tady byla jen otázka, zda se 

zastupitelé zřeknou svého práva a umožní teď vystoupení občanů. O ničem jiném to není. 

Vyjádřeme hlasováním, kdo je pro to, abychom do 13 hodin nechali interpelovat občany? Má 

to všeobecnou podporu, jen jsme zbytečně ztratili 4 minuty. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 18 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_18.txt) 

 

 Další se hlásí pan Vít Masare. 

 

P.  M a s a r e : 

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, mám několik bodů, budu jednak reagovat na 

předešlé interpelace, jednak to budou věci, s nimiž jsem přišel já sám.  

 V diskusi s panem Holubem zazněla zmínka o tržním řádu. Připomněl bych, že je na 

programu jednání rady hl. m. Prahy, měl být projednáván dnes. Pokud vím, nezařadilo se to, 

proto bude projednáván na některém jednání příštích rad. Panu Holubovi jsem nabídl, že by se 

jeho připomínky mohly tlumočit přes Zelené. Věřím ale, že se pan Hodek zasadí o to, abychom 

společně změn dosáhli. To je první věc. 

 Druhá věc. Pan Bureš zmiňoval povolování výjimek vjezdů na pěší zóny. Mám tady 

shodou okolností odpověď od pana Czitala dle zákona 106 na téma kdo všechno má povolení 

k vjezdu na pěší zóny za minulý rok. Probíhá to a má Praha 1 o tom přehled? Hovořil jste o 

Spálené, myslel jsem, že jste mluvil o pěších zónách. Jsou tady zajímavé věci, např. že fyzická 

osoba tady má 25 vozů atd. To budeme řešit jindy. 

 Přejdu ke svému tématu. Chtěl jsem pochválit ty z vás, kteří se nebojíte z pozic 

zastupitelů a členů rady MČ Prahy 1 zastupovat nás občany s orgány hl. m. Prahy, s poslanci, s 

ministry. Myslím si, že je to normální věc. Překvapuje mě, že se tady někdo vymlouvá, že to 

musí dělat, že musí lobovat a že je to něco nadstandardního. Je to normální věc. Když je někdo 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_18.txt
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dokonce uvolněný zastupitel, cením si toho. Tím bych chtěl pochválit kolegy z ČSSD a ODS, 

kteří se dnes vyjadřovali, že toto dělají.  

 Nyní věc, kvůli jsem přišel. Myslím, že na minulém jednání zastupitelstva jsem se tady 

ptal na fungování pronájmu prostoru parčíku za Staroměstskou radnicí, kde jsou občerstvovací 

stánky, z jejichž výnosů má nějaký zisk Nadace Pražské děti spoluzřizovaná MČ Praha 1. 

Děkuji panu Hodkovi za odpověď na mou interpelaci. Dozvěděl jsem se, že Nadace Pražské 

děti minulý rok dostala 4 mil. Kč z provozu těchto stánků. Stánků je tam zhruba 13. Když jsem 

to vydělil, na jeden stánek a den to vychází na necelých tisíc korun. Nejsem si jistý, že když 

tam prodávají pověstnou šunku za sto korun za deset deka, tak to není částka, kterou si na stánku 

vydělají za deset minut a Nadace Pražské děti z toho má minimum – to nevím. Proto bych chtěl 

požádat o zaslání nájemní smlouvy MČ s provozovatelem stánků. 

 Druhá věc je, že na webu Nadace Pražské děti se nedají dohledat žádné zprávy o 

hospodaření za poslední roky. Je mi líto, že musím v tomto směru žádat o informaci. Bylo by 

vhodné, když nadace nakládá s takto získávanými prostředky, aby byla na webu obsažená 

výroční zpráva. Nenašli jsme a připadá mi to bizardní.  

 Mám dotaz, zda by bylo možné získat obdobné financování např. z hospodářské činnosti 

MČ Praha s nebytovými prostorami atd. Lze to u jiných agend, proto nevím, proč by dotování 

činností dětí, škol atd. mělo být z hazardů nebo z předražené šunky na Staroměstském nám. 

 Děkuji za odpovědi. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan Hodek chce odpovídat. 

 

P.  H o d e k : 

 Bylo to podrobné, vysvětlíme si to i privátně, jestli vás to zajímá. Princip je v tom, že 

nadace je soukromo-právní subjekt, ač je personálně propojená. Je to historická věc, kterou 

jsme před 12 zdědili. Dokonce nejsme ani zřizovateli, to byly jiné subjekty. Z tohoto důvodu 

jsme museli až na poslední valné hromadě odsouhlasit paní ředitelce, aby vám tyto informace 

mohla poskytnout. Je to podle zákona. Nebudu toto zastupitelstvo zdržovat soukromo-právním 

subjektem. Jsem připraven vám dále podat k tomu informace. Naše výpočty jsou jiné, možná 

se v některých číslech pleteme nebo si nerozumíme, protože provozovatel musí platit další věci. 

Naopak jsme si udělali průzkum, za kolik jsou pronajímány trhy hl. městem, tak je to velmi 

srovnatelné. Můžete přímo zjistit, co za to děti městské části prostřednictvím nadace dostávají. 

Neuvízne tam ani koruna, v této oblasti máme naprosto čisté svědomí. Rád vám to vysvětlím, 

považuji to dlouhodobě za hloupé a zbytečné nedorozumění.  

 Ještě ke zveřejnění smluv. Městská část má smlouvu pouze s Nadací, nemá smlouvu s 

provozovatelem. To ale není argument pro to, abychom si o tom nemohli povídat. Jde o to, že 

tyto informace jsou na bázi soukromo-právního subjektu a vás jako tazatele. Vztah mezi 

městskou částí a Nadací na tento parčík je smluvní. 

 Jste mladý člověk a nevíte, co tam bylo před 12 nebo 15 lety za hrůzu. Jsem přesvědčen, 

jestliže by to nebylo pro Nadaci za tímto účelem a nevracelo se to zpět dětem z Prahy 1 zcela 

výhradně, plus máme ještě některé patronátní organizace jako dětské domovy apod. a jsme 

druhým největším sponzorem dětské onkologie v Motole, jestliže by se toto nemohlo dít, parčík 

je jediným donátorem, tak bychom to nepronajímali vůbec. Tím nechci říct, že by z toho 

městská část neměla peníze, ale dnes komerce z parčíku jde nějakým směrem, o kterém si 

myslíme, že je jediný možný správný. Byl bych ten, kdo by nezvedl ruku pro jakékoli jiné čistě 

komerční využití tohoto parku.  
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 Pro vaši informaci. Ze zřizovací listiny Nadace Pražské děti končí mandát těm členům 

rady MČ kalendářní rok, kdy se konají volby. Nová politická reprezentace bude muset 

navrhnout nové vedení, které zastupuje městskou část, nikoli ostatní partneři, kteří jsou v 

Nadaci.  

 To na upřesnění. Se zbytkem není třeba zastupitelstvo zdržovat, rád vám to detailně 

vysvětlím. 

 

P.  M a s a r e : 

 Děkuji za odpovědi. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo nás podporovali v akci 

za zrušení směnárny na rohu Železné a Staroměstského nám., což bohužel nebyl pan starosta, 

který nám řekl, že ho to nezajímá, ať si to vyřešíme sami. Už se to ve spolupráci dalších lidí 

vyřešilo a od minulého týdne i Česká národní banka uznala, že je to problém. Budu rád za další 

spolupráci s lidmi, které tyto problémy zajímají.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Musím reagovat. Lžete, nikdy jsem nic takového neříkal, říkal jsem, že je to v gesci 

ČNB, která to zrušila. Tyto sprosté invektivy si můžete odpustit, nic takového jsem neřekl. 

 

P.  M a s a r e : 

 Mám to písemně.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Další je pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, má dnešní druhá interpelace se týká Ing. Zdeňky Tomíčkové, vedoucí 

Odboru technické a majetkové správy. Stížnosti na ni je nespočet. Nespokojenost s její laxností, 

prezentacemi nepravdivých údajů, arogantním chováním, nečinností, možnými pokusy o 

podvod. To vše zaznívá z různých koutů Prahy 1, od konkrétních lidí, od konkrétních SVJ. 

Tímto žádám tajemníka Úřadu, aby vyhodnotil vážnost situace a navrhl radě MČ Praha 1, aby 

Ing. Tomíčkovou okamžitě odvolala z funkce vedoucí, na kterou lidsky, morálně ani profesně 

nestačí. Následně radu MČ Praha 1 žádám, aby tak učinila. 

 Dámy a pánové, jak je možné, že stížností na Ing. Tomíčkovou je nespočet a nikdo je 

neřeší? Stěžují si nejen občané Prahy 1, ale i zastupitelé, a to jak opoziční, tak koaliční. Pro její 

odvolání se nedávno veřejně vyjádřila zastupitelka Klasnová či radní Votoček.  

 Adresa Široká 6. V září loňského roku pokus Ing. Tomíčkové oklamat na zasedání 

zastupitelstva přímo vás, zastupitele. Lživá tvrzení Ing. Tomíčkové, že má k dispozici souhlas 

s prodejem půdy v uvedené nemovitosti, a to od všech členů SVJ, byla tehdy snadno 

znevěrohodněna. Kromě půdy na této adrese jsou ve svěřeném majetku naší městské části i 

prostory v přízemí. Ty jsou pronajaté pro činnost, pro kterou nejsou zkolaudovány. A přesto 

byla v r. 2016 s vědomím Ing. Tomíčkové prodloužena s nájemníkem smlouva až do 1. 10. 

2029. 

 Další adresa je Dlouhá 28, bytová jednotka č. 5, kterou jste na minulém zasedání 

zastupitelstva sloučili se sousední bytovou jednotkou obývanou nájemníky panem xxxxxxxxx 

a paní xxxxxxxxxx. Tím došlo k zániku bytu sloužícího k sociálnímu bydlení. Vznikl tak 

jednotný prostor o velikosti cca 140 m2 s ohromnou terasou. Existuje podezření, že  

Ing. Tomíčková poradním orgánům předložila nepravdivé informace a materiály. Bohužel s 

vědomím některých z vás. 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 

 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 37 
 

 

 

 Dlouhá 14. Uvedu jeden z návrhů usnesení SVJ. Cituji:  

 SVJ důrazně protestuje proti jednání Ing. Tomíčkové, která úmyslně zablokovala 

usnášeníschopnost a žádá vedení Prahy 1, aby zajistilo na shromáždění SVJ přítomnost 

zmocněného zástupce, který by vystupoval kultivovaně, dodržoval jednací řád, zdržel se 

invektiv a nebránil ostatním spoluvlastníkům plnit zákonem uložené povinnosti při správě 

společného majetku. 

 Zde ještě přidávám informaci o podnájemním vztahu v nezkolaudovaných prostorách, 

opět s vědomím a souhlasem Ing. Tomíčkové. 

 Rybná 24. Ing. Tomíčková ignoruje snahu vedení SVJ o řešení katastrofální situace s 

nájemcem MČ Praha 1, který využívá nezkolaudované sklepní prostory k výrobě a skladování 

jídla. Na tragický stav upozornila i Státní potravinářská inspekce, ale veškeré materiály Ing. 

Tomíčková záměrně bagatelizovala.  

 Další adresa Bolzanova 7. Už rok nefunkční výtah, zřejmě vedoucí k tomu, aby místní 

nájemníci podali výpověď z nájmu a aby bytové jednotky byly zařazeny do privatizačního 

procesu bez současných nájemníků. 

 Dámy a pánové, na selhání Ing. Tomíčkové si dále stěžují občané na těchto adresách: 

 V Újezdu 36 při prodeji prostor bez souhlasu SVJ za cenu výrazně podhodnocenou, dále 

v Masné 7 při záměrné nečinnosti vedoucí k uplynutí reklamační doby, na Senovážném nám. 

17 při netransparentním nakládání s majetkem s výrazně nadhodnocenými cenami na 

rekonstrukci a uměle prodlužovaných postupech vedoucí k privatizaci.  

Připomínám i vyjádření pana xxxxxxx xxxxxxx z minulého zasedání, který označil  

Ing. Tomíčkovou za lhářku a vyzval ji, aby dementovala informace tehdy prezentované. 

 Dámy a pánové, to byl pouze krátký výčet z nespočtu dalších, stejně tristních případů 

selhávání Ing. Tomíčkové. 

 Aby toho nebylo málo, v březnu letošního roku radní Solil popřel informaci, že  

Ing. Tomíčková byla v r. 2010 podmínkou vzniku koalice na Praze 1, což by znamenalo velmi 

úzkou propojenost státní správy a samosprávy na Praze 1. Pane radní Solile, tehdy jste v 

Goethově institutu nemluvil pravdu. Ing. Tomíčková byla v r. 2010 skutečně jednou z podmínek 

vzniku koalice. A ta podmínka vzešla z vaší strany. 

 Vážení zastupitelé, pane tajemníku, žádám vás všechny o odvolání Ing. Tomíčkové. 

Když už ne pro její četná profesní, lidská a morální pochybení, tak aspoň v rámci stále se 

opakujících proklamací o zlepšujících se službách radnice, které tady tak často slyšíme z úst 

starosty a koalice. Pokud nenajdete odvahu a vůli k tomuto správnému kroku do 31. 8. 2018, 

bude na září svolán ve spolupráci s politickými stranami happening. Tento happening se 

uskuteční v rámci následujícího zasedání zastupitelstva. Budou pozváni všichni, kdo budou 

požadovat odvolání Ing. Tomíčkové z funkce, potažmo odvolání tajemníka, pokud v této kauze 

nebude patřičně aktivní. Pane starosto, abyste opět neříkal, že vyhrožuji: jen konstatuji a nahlas 

přemýšlím, co bude kdyby.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Nemá smysl to komentovat, zbytečně bychom sklouzli k invektivám. Je 13.02 hod. a 

ptám se, zda má někdo nějaký procedurální návrh? Nemá. Končím jednání a zahajuji poslední 

přestávku na oběd. (pozn. námitky ze sálu)  

 Říkal jsem, že do 14 hodin je přestávka, protože řada zastupitelů si naplánovala i polední 

přestávku nejen u knedlíků, jako vy. Vy to řešíte třeba jen s knedlíky, ale ostatní zastupitelé 

naplánovali pauzu, protože pauza byla ráno schválena.  
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P.  H e j m a : 

 Můžeme procedurálním hlasováním vyjádřit, zda to tak skutečně je, zda většina lidí má 

svůj jiný program a nechá lidi ze Senovážného nám. čekat, až se najíme? 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Kdo je pro změnu navrženou panem Hejmou? 

 

P.  H e j m a : 

 Není to změna, je to pokračování v bodu 39.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Kdo je pro tento návrh? Tento návrh nebyl schválen. Začíná program, pro který jsme 

ráno hlasovali.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 19 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_19.txt) 

 

(Polední přestávka) 

 

 Budeme pokračovat v projednávání bodu č. 39. Pokud si pamatuji, byly ještě dvě 

přihlášky do rozpravy. Přihlášen byl pan Macháček. Má slovo. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Chtěl jsem upozornit na to, co říkal Petr, který vystupoval v tomto bodu přede mnou. 

Zrušení zakázky neznamená automaticky privatizaci okamžitě, neboť v domě existuje velký 

podíl nebytových prostor jako v r. 2007, kdy se dům nezařazoval do privatizace. V r. 2014 jsme 

tento dům zařadili do privatizace s tím, že tento problém bude odstraněn. V každém případě 

musíme počítat s nějakým zdržením privatizace. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Přihlásil jsem se před vystoupením pana Kuxxxx, který se ještě jednou přihlásil k bodu 

39, abych podotkl jednu skutečnost, která by možná měla být zastupitelům známa. Pan Kuxxxx 

ze Senovážného nám. 17 disponoval plnou mocí na vyřízení stavebního povolení ve věci 

přestavby nebytových prostor. Před několika měsíci jsem mu musel plnou moc zrušit, protože 

jsem se dozvěděl, že bez jakéhokoli souhlasu se pokusil převést tyto nebytové prostory z 

výstavních prostor na kavárnu. Nikde to nezaznělo. Z tohoto důvodu jsem rozhodl o zrušení 

této plné moci. Myslím si, že je to potřeba také vidět k dokreslení všech informací, abychom je 

měli komplexně – o co komu jde.  

 Pan Kuxxxx chce ještě k tomuto bodu vystoupit, má možnost. Není tady, tím tato 

možnost padá.  

 Byla žádost o kluby. Ukončuji diskusi a dávám pět minut na kluby, jak bylo řečeno. 

(Jednání klubů) 

 Za kluby může vystoupit pan radní Solil, máme hrubý nástin, jak chceme pokračovat 

dále. Za opoziční klub může hovořit pan Hejma. Pan Solil řekne náš postup. 

 

P.  S o l i l : 

 Když se podíváte na bod 15, je výsledkem dlouhých debat v majetkové komisi a v radě 

a řeší přesně např. Bolzanovu. Znamená to, že navrhujeme měnit zásady tím způsobem, že např. 

u půdních prostor, které jsou do budoucna určeny na výstavbu bytových jednotek, je to dnes 

tak, že je musíme rozestavět, pak se to rozdělí a privatizace čeká na to, až to celé bude hotové. 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_19.txt
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Tento princip je o tom, že výnosovou metodou se to ocení, rozpočítá se, kolik bytových 

jednotek tam může být, jaký by byl výnos pro městskou část z prodeje, a to se připočítá k 

privatizační ceně.  

 Tento bod je o tom, že se to takto nedá hlasovat, protože jen chcete, aby zastupitelstvo 

řeklo: všechno zastavte a privatizujte. Nejdříve se to musí spočítat a musí se přijmout zásady. 

 Nechci vám sahat do vašeho tisku. Pro mne v tuto chvíli se o něm nedá hlasovat, ač s 

vámi rámcově mohu souhlasit. Nejdříve si ale musím spočítat všechny tyto věci, pak vyjde 

nějaká částka a mohu udělat krok A nebo B. Proto se bod 15 předkládá, to je cesta, kterou 

chceme jít, to je to novum. 

 Pokud jde o váš bod, zkuste ho s kolegy přeformulovat, ať se s ním dá něco dělat, nebo 

si ho nechte tak, jak je. Jsme tady za městskou část, vy jste tady za občany, kteří chtějí 

privatizovat – tomu rozumím. Ale až se to jednou vymění, budete postupovat stejně jako my.  

 Postup jsem vám nastínil a o tom to je.  

 

P.  K l a s n o v á : 

 Když jsme to předkládali, nečetla jsem ještě tisk, který předložil pan dr. Votoček. 

Dopoledne jsem už upozorňovala na to, že tisk vnímám, že pamatuje na případy např. i tohoto 

domu nebo že do toho spadnou i případy, pro které jsme neměli řešení. S kolegou Hejmou jsme 

vymýšleli, jestli bychom bod byli schopni modifikovat a přednést návrh, který by pro vás mohl 

být hlasovatelnější. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan Hejma má slovo. 

 

P.  H e j m a : 

 Jsem rád, že došlo k souznění s kol. Ivanem Solilem. U Vlaďky jsme připravili k 

usnesení dovětky. Uvažovali jsme stejně. 

Myslím si, že bychom mohli body 1 a 2 pro tuto chvíli vypustit. 

 Bod 3 – vzít na vědomí žádost nájemníků není nic špatného, aby se dokončila 

privatizace bytů, uložit, aby byly konány kroky k tomu nezbytné. 

 Dále jsme formulovali to, co říkal kol. Solil, že ukládáme předložit porovnání finanční 

kalkulace varianty privatizace bytů bez provedení rekonstrukce investic a varianty po provedení 

rekonstrukce a investic.  

 Následně jsme tam ještě vložili bod, aby se investiční oddělení zamyslelo nad 

bezodkladnou opravou společných prostor domu tam, kde to stav domu vyžaduje a následně 

vypracovat závazný harmonogram dalšího postupu ve všech věcech.  

 Takto jsme to deklaratorně upravili. Myslíme si, že to cítí obě strany, že by to mělo 

proběhnout. 

 

P.  S o l i l : 

 Myslím si, pane Hejmo, že jsme se propojili špatně, takto jsem se s vámi nespojil. 

Nevím, proč bychom měli rekonstruovat společné prostory, pak to prodávat apod. Navíc bere 

na vědomí, že chtějí privatizovat – to jsme tady slyšeli opakovaně, ale není stanovena cena. Až 

někdo zjistí, že cena je dvojnásobná, tak třeba nebude chtít privatizovat. 

 Rozumím, teď je třeba ukázat, jak jste kabrňáci, jak jste to tady všechno rozhýbali, ale 

takto to z hlediska městské části nejde. Postup je takový, že se v tuto chvíli doufám schválí bod 

15, pak se začnou počítat všechny tyto částky, pak se stanoví přesný potup z hlediska finančního 

a pak se to nabídne k privatizaci. Je to normální postup jako všude. Jen jsme to teď urychlili o 
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to, že už hlavně budoucí vlastníci nemusí čekat, až se tam za 5 – 10 let postaví byty, ale pokud 

to bude vycházet finančně a budou mít o to zájem, mohou privatizovat dřív. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Stanoviska klubů máme, můžeme přistoupit k hlasování. Myslím, že všechno bylo 

řečeno. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o minutu na klub. 

(Porada klubu) 

P.  L o m e c k ý : 

 Poslední slovo předkladatelky. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Po minutové poradě jsem se rozhodla, že tisk přeruším. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Na 14. hodinu byl zařazen bod č. 12. Prosím pana místostarostu o řízení. 

 

P.  H o d e k : 

 Bod 12 je pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 7. Předkladatelem jste vy, 

pane starosto 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Jsem tady uveden jako předkladatel, ale poprosil bych paní Tomíčkovou. 

 Jedná se o to, že všichni víme, jak se tady vysoutěžila smlouva s nájemcem na Muzeum 

Kampa. Život ukázal, že kromě expozice Voskovce, Wericha a dalších je tam další činnost, se 

kterou původně nebylo počítáno. Chceme dát zastupitelům prostor, aby to buď přijali, nebo 

odmítli. To je podstata tohoto materiálu. Pouze nechceme, aby byl v rozporu stav, který byl 

deklarován původní smlouvou, se skutečností, protože tam k určitým změnám došlo. Paní 

Tomíčková to popíše a popíše i návrh řešení. Je na zastupitelích, zda návrh řešení přijmou nebo 

nepřijmou.  

 Jako předkladatel nebudu navrhovat žádné řešení, nechám to na vůli zastupitelstva. 

Nejhorší by bylo nemít žádné řešení, že by byl stávající stav a rozporu se skutečností, která  

v tuto chvíli je. 

 Paní Tomíčková, máte slovo. 

 

P.  T o m í č k o v á : 

 Hovořili jsme s paní dr. Helmovou, s advokátní kanceláří, která se podílela na 

výběrovém řízení, zda je tento bod v kompetenci zastupitelstva, nebo není. Jedná se o účetní 

technikálii. Ve smlouvě je napsáno, že nájemce Werichovy vily má možnost krátkodobého 

pronájmu, ze kterého nám bude odvádět 20 %. Každý den je nějaký podnájem někoho jiného, 

takže máme 30 podnájemců každý měsíc. 20 % nájemného se odvádí 20 dní poté, co nájemce 

obdržel peníze na účet. Někdo z podnájemců zaplatí hned, někdo za 14 dní, někdo za měsíc. Je 

v tom neskutečné množství práce jak na straně našeho nájemce, tak i na straně naší účtárny, aby 

neustále sledovala, zda nám přišlo v těchto termínech. Je to nesmysl. Lze to třeba v 

Malostranské besedě, kde mají podnájemce dvakrát do měsíce a mají ho třeba na třídenní 

výstavu 
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 Po dohodě s naším nájemcem jsme se domluvili, že uděláme účetní změnu – za každý 

měsíc nám budou odvádět 20 % z podnájemného bez ohledu na to, zda peníze obdrží nebo 

neobdrží. Bude to jednodušší jak pro nájemce, tak pro naši účtárnu, kdy dostaneme do 10. 

každého měsíce informaci o tom, jaký podnájem náš nájemce uskutečnil, v jaké cenové výši, z 

toho se vypočítá 20 % a do 20. následujícího měsíce přijdou peníze. Toto je podstata tohoto 

materiálu. 

 Máme tady prezentaci. Je to rok poté, co se Werichova vila zprovoznila. Máme 

připraveny nějaké obrázky, abyste všichni viděli, jak to dnes ve vile vypadá. Máte-li zájem, 

můžeme promítnout. 

 

P.  H o d e k : 

 Mám dva přihlášené z řad občanů. První je Petra Slámová. Je z Prahy 4, musíme 

hlasovat o jejím vystoupení (pozn. o vystoupení nebylo hlasováno, jedná se o zástupce nájemce, 

který byl na jednání přizván). 

Prosím, pojďte k mikrofonu. 

 

P.  S l á m o v á : 

 Byla jsem pověřena řízením a realizací projektu „Werichova vila ožívá“. Rády bychom 

s kolegyní Soumarovou využily prostoru, který jste nám poskytli, a představily fungování nám 

svěřené Werichovy vily v prvním roce po otevření pro veřejnost.  

 Werichova vila se za rok od jejího slavnostního otevření navrátila na kulturní mapu 

nejen MČ Prahy 1, což dokazují tato čísla: (pozn. probíhá promítání prezentace v sále) 

 V původních odhadech bylo, že projekt počítal s tím, že vilu navštíví za rok kolem 30 

tisíc návštěvníků. Podařilo se nám, že vilu navštívilo 50 tisíc návštěvníků do konce dubna. 

 Dalším důležitým číslem je např. 59 zrealizovaných programů pro školy, na které naše 

expozice cílí a které jsou podstatnou součástí dění ve vile. Jedná se o workshopy s následnými 

komentovanými prohlídkami, dále školy využívají možnosti navštívit divadelní představení, 

která jsou dělána pro potřeby Werichovy vily a jsou upravovány pro jednotlivé ročníky 

základních, středních, ale l mateřských škol. 

 Werichova vila nabízí občanům stálou expozici, kterou jsme v průběhu loňského roku 

přebudovali na základě poznatků a požadavků návštěvníků, rozšířili jsme o osobní věci Jana 

Wericha a zvětšili jsme prostor věnovaný tzv. Werichovu bytu. Podařilo se nám umístit 

Golema, který vypráví legendu o Golemovi a o vývoji staré Prahy. Klademe dále velký důraz 

na kulturní program pořádaný pro veřejnost. Orientujeme se na vzdělávací tématické programy 

pro školy, ale i na divadelní představení a přednášky. Ohlasy veřejnosti jsou velmi pozitivní, a 

to jak na sociálních sítích, kde máme asi 7500 laiků, a zhruba stejný počet je i sledujících.  

 Podařilo se nám naplnit již dvě návštěvní knihy. Sjíždějí se k nám lidé z celé republiky, 

všichni se přicházejí podívat, jak to vypadá u Jana Wericha doma. 

 Kulturní program pro dospělé i děti cílí na všechny skupiny a věkové kategorie. Je 

sestavován podle schváleného dramaturgického plánu. Snažíme se nabízet všechny kulturní 

žánry s tím, že některá představení jsou vytvářena na míru Werichovy vily a s ohledem na 

osnovy. Hodně oblíbené je např. představení Margarita s Ljubou Krbovou nebo vyprodaný 

Standup Miloše Čermáka, u škol jsou hlavně oblíbena dokumentární divadelní představení jako 

třeba Pro tentokrát, což je představení ukazující život v době protektorátu, nebo představení Tři 

strážníci, které vypráví o životě Wericha, Voskovce a Jaroslava Ježka. 

 Velký úspěch měl také prosincový Videomaping, kdy vila byla zasazena do časového 

kontextu a každá etapa vily v čase byla představována jednou význačnou osobností, která ve 

vile žila.  
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 Na léto se snažíme opět připravit jógu na zahradě Čertovky, budeme opakovat letní 

filmový klub tentokrát se zaměřením na výrazné ženské osudy.  

 Na podzim se na zahradu vily vrátí znovu divadelní představení – jako loni bylo Divadlo 

Na Zábradlí a jeho představení Korespondence, tak letos plánujeme divadelní spolek Kašpar, 

pro děti Mikulášovy prázdniny, pro dospělé Jonáš a Tyngl-tangl. 

 Na konci června plánujeme oslavy ročního otevření vily. Vygradovat by měly po 

čokoládovém festivalu, po divadelním představení, po hudebních představeních swingovým 

večerem swingovými Melody boys. Swingový večer pořádáme již potřetí a vždycky měl 

obrovský úspěch, ať se konal v prostoru vily, nebo venku na zahradě. 

 Werichova vila je oblíbeným místem, a to jak obyvatel Prahy 1, tak i celé Prahy, ale 

přijíždění sem i občané z celé republiky i ze světa. 

 

P.  H o d e k : 

 Děkuji za šíři prezentace. Vaše kolegyně hovořit nechce. 

 Prosím o přihlášky z řad zastupitelů. Kolega Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Werichova vila je dům, který má zvláštní postavení, protože to je jediná nemovitost, kde 

si zastupitelstvo vyhradilo právo s jejím nakládáním. Z tohoto důvodu materiál tady je s tím, že 

v bodu 3 je toto vyhrazení poměrně okleštěno, ale kdyby se změnil nájemce, materiál by přišel 

zase do zastupitelstva. Tak tento bod chápu. 

 Pokud si pamatuji, při nabíhání kulturní využitelnosti se také mluvilo o programové 

radě, kde budou zástupci městské části. Nevím, jak to teď funguje, zda jsou nebo nejsou. Na to 

se chci zeptat.  

 

P.  H o d e k : 

 Další je kol. Klasnová. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Část 1 a 2 chápu, jedná se o dořešení krátkodobých pronájmů. 

 Bod 3 vnímám tak, že se tím ruší dřívější rozhodnutí zastupitelstva MČ Praha 1, aby o 

Werichově vile rozhodovalo ve své kompetenci a kompetence, které obvykle bývají pouze na 

bedrech rady, se přenášejí na radu. To se mi úplně nelíbí. Myslím si, že v této budově nejde jen 

o řešení krátkodobých pronájmů, ale máme tam i jiné věci, které se budou muset řešit. Zajímalo 

by mě, jaké bude jejich budoucí řešení. Abych nebyla tajnosnubná – týká se to kavárny, která 

se mi líbí, jak je udělaná. Ceny nejsou sice lidové, ale je tam komunitní centrum Kampa, kde 

máme dost jiných míst. Kavárna je reprezentativní a probíhá tam všechno, jak by mělo. Kdykoli 

jdu okolo, tak vidím, že je tam mnoho lidí, že si tam dávají kávu a dezerty. 

 V době, kdy jsme jako zastupitelé rozhodovali o tom, že dostane Nadace Werichovu 

vilu, primární využití mělo být pro kulturní účely. Na základě toho byla dojednána i výše nájmu, 

která se od té doby výrazně navýšila. Je to částka, kterou odvádí Nadace městské části Praha 1, 

nicméně v tom nezahrnuje to, že je tam zároveň relativně komerční provoz.  

 Když jsem se dívala do materiálu, viděla jsem, že tam jsou nějaké tabulky, finanční 

přehledy, kolik je ze vstupného a kolik z dalších věcí. Nebyla jsem schopna z toho rozklíčovat, 

co třeba dostává Nadace právě za provoz kavárny. Prosila bych o odpověď. 

 Upřesním, o co mi jde. Nemyslím si, že by Nadace měla přestat provozovat Werichovu 

vilu, že by ji provozovala špatně, jsem ráda, že vila žije, že po tolika letech byla pronajata, 

dokonce si nemyslím, že by se tam kavárna musela nějakým způsobem měnit, ale bylo by od 
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městské části hloupé zavírat oči, že tam nějaký komerční provoz je. Mělo by se to promítnout 

i do toho, kolik Nadace měsíčně odvádí městské části.  

 V bodu 3 je v pořádku, že rozhodne rada, rozhoduje i o jiných nebytových prostorech, 

ale za sebe říkám, že nejen krátkodobé pronájmy, ale je tam i komerční provoz, který nekritizuji, 

ale je tam, a městská část by z toho měla mít nějaké peníze. 

 

P.  H o d e k : 

 Komentovala jste bod 3, kdy zastupitelstvo odkazuje radě zabývat se dalšími věcmi. 

Máme tam dvě varianty a od zastupitelů bych rád slyšel, ke které se přiklánějí.  

 Dalším přihlášeným je kol. Janoušek. 

 

P.  J a n o u š e k : 

  Naváži na své předřečníky. Jsem rád, že jedinečný objekt, jakým je Werichova vila, 

funguje a poskytuje služby, vzdělání a kulturu občanům. Nemám potíž s dodatkem, aby se 

složité technikálie zjednodušily, aby nastala úspora času a energie jak pro pracovníky Úřadu, 

tak Werichovy vily. 

 Mám trochu problém s bodem 3. Navrhuji pozměňovací návrh, který bude ve stejném 

znění, jako je varianta A, ale s vypuštěním bodu 3. Bude to dále rozhodovat zastupitelstvo.  

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chtěl jsem navrhnout to, co kol. Janoušek – variantu A s vypuštěním bodu 3 a 3.1.  

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Kračman. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Chtěl bych reagovat na dotaz týkající se programové rady. Ano, byli jmenováni 4 

zástupci programové rady Werichovy vily, ale do úplného vyřešení prostoru s kavárnou nebude 

rada svolávána, dokud nebudou vyřešeny všechny podrobnosti nájemního vztahu, aby reálný 

stav odpovídal znění nájemní smlouvy.  

 

P.  H o d e k : 

 Kolegyně Klasnová. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Kol. Janoušek a Petr Kučera dovysvětlil to, co jsem tady říkala. Bod č. 3 tam vnímám 

také jako nadbytečný. Rozumím řešení v bodu 1 a 2, v bodu 3 bych byla ráda, aby to zůstalo v 

kompetenci zastupitelstva. 

 Mám dotaz k zástupcům Nadace, jaký je tam příjem kavárny – jak je to tam nastavené. 

Neznamená to, že to tam nemá být, že má odejít Nadace, ale je to nějaký příjem, který se tehdy 

při schvalování nepromítl do částky, kterou Nadace platí – myslím do 50 tisíc měsíčně.  

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Hejma. 
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P.  H e j m a : 

 Chce se vyjádřit paní Slámová k tomu, co bylo řečeno? Je tady jako zástupce Nadace a 

je pověřena řízením Werichovy vily. 

 

P.  H o d e k : 

 Pane kolego, neudělujte slovo. Vydržte to tři měsíce, třeba budete schůzi řídit vy, ještě 

mi toto právo nechte. 

 

P.  H e j m a : 

 Dopovím, co jsem chtěl říct. V tomto případě hlásím střet zájmů jako člen správní rady 

Nadace Jana a Medy Mládkových, pod kterou spadá i provoz Werichovy vily. 

 Za správní radu bych chtěl sdělit, že postupuje přesně v souladu s uzavřenou nájemní 

smlouvou. V tomto směru se snaží dojednat, aby mohly fungovat i prezentované klubové 

prostory tak, aby z toho mohla mít nadace nějaké příjmy, protože v současné době z toho příjmy 

pro Nadaci nejdou.  

 

P.  H o d e k : 

 Chce se paní Slámová vyjádřit? 

 

P.  S l á m o v á : 

 Děkuji, ano. Na slajdu byla tabulka, která popisuje naše hospodaření ve vile. 

 V současné době Werichova vila generuje kumulovanou ztrátu. Stejně jako vás stála 

velké peníze oprava vily, tak se náš projekt vyvíjel. Investovali jsme poměrně velké prostředky 

do zřízení interaktivní expozice, do zápůjček osobních předmětů Jana Wericha a kostýmů, které 

jsou součástí národního kulturního dědictví. Když se projekt postupně vyvíjel, částka se stále 

zvyšovala. 

 Provoz cukrárny zajišťuje externí subjekt na základě smlouvy o poskytování 

cateringových služeb. Stejně tak dodává veškerý catering na akce, které jsou ve vile pořádané, 

ať to jsou akce ve spolupráci s třetím sektorem, nebo komerční krátkodobé pronájmy. 

 Od začátku jsme počítali s tím, že ve vile bude nějakou formou občerstvení a dlouho 

jsme se snažili vymyslet, jakým způsobem pojmout návštěvu Werichovy vily. Došli jsme k 

přesvědčení, že je to malý rodinný dům a návštěvníci tam jdou za tím účelem, aby navštívili 

Jana Wericha u něho doma. K návštěvě logicky patří káva a dort.  

 Tímto myšlenkovým procesem jsme se k tomu dostali. Jako Nadace neumíme 

provozovat na takové úrovni cukrárnu nebo klubovou zónu, tak jsme oslovili externí subjekt. 

Hledali jsme někoho, kdo k návštěvě dodá neodmyslitelnou kávu a zákusek, kdo nám pomůže 

vytvořit atmosféru klubové zóny a zároveň dodá kvalitní produkty. Přišlo mi, že káva do 

kelímku a tatranka k Werichově vile úplně nepatří. 

 V současné chvíli jsme neinvestovali do vybavení klubové zóny, to musel dodat partner, 

který to vybavil. V současné době se jeho investice umořuje a Nadaci z toho žádné peníze 

momentálně neplynou.  

 

P.  H o d e k : 

 Ještě se přihlásil kol. Kučera. 
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P. K u č e r a : 

 Zeptám se trochu podrobněji. Říkáte, že z toho příjmy neplynou. Vychází to z nějakého 

protiplnění? Mohla byste upřesnit, kolik se např. měsíčně „odbydluje“? Jen aby to zaznělo do 

stenozáznamu.  

 Trochu bych se chtěl ohradit proti ohýbání pravidel  - nazývání klubová zóna. Není to 

klubová zóna. Když jsem se tam byl podívat, nenechali mě tam posedět bez toho, abych si něco 

neobjednal. Ptali se mě, co si koupím atd. Mít tam kavárnu není nic proti ničemu, ale mělo by 

se to určitě promítnout do nájemních vztahů, jak říkala kol. Klasnová.  

 Prosím zodpovědět protiplnění, abychom věděli, v jakých relacích se pohybujeme. 

Děkuji. 

 

P.  H o d e k : 

 Formálně – pro pana kol. Kučeru. Chápu, kam míříme. Náš tisk je zde také dělán proto, 

abychom zefektivnili naplnění dvaceti procent příslibu. To je individuální a je to dokládáno 

podle každé nájemní smlouvy, teď se to navrhuje globalizovat jednou měsíčně.  

 Pane kolego, nejsem si jist, že se soukromo-právním subjektem Nadace paní Mládkové 

máme oprávnění se dotazovat na jejich vnitřní finanční poměry. Nechť se vyjádři pan Hejma 

jako zástupce. 

 

P.  H e j m a : 

 V tomto směru je to na stejné úrovni jako když si do bytu pozvete cukráře, aby vám tam 

dělal celý týden dorty, přivezl si tam chladící zařízení a veškeré vybavení. Dorty připravuje a 

vy je konzumujete. Je to ve stejném gardu na půdě Nadace.  

 Nadace si přeje, aby tam byly vytvořeny tyto kvalitní prostory. Neexistuje zařízení 

podobného typu, které by nemělo takové zázemí. V současné době Nadace z toho nemá příjmy 

a samozřejmě se počítá s tím, že by se tato věc měla nějakým způsobem řešit.  

 

P.  H o d e k : 

 Paní Slámová, chcete ještě něco dodat? Asi ne. 

 Kolega Janoušek. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Nemohu souhlasit s Petrem Hejmou, protože když si pozvu domů cukráře, nebudu 

prodávat dorty za peníze mých návštěvníků. 

 Rozumím záměru kolegyně Klasnové, nehovoří o současnosti. V tuto chvíli je to nějaká 

výpomoc, vybavili to, ale situace v období příštího zastupitelstva může vyvstat tak, že budou 

mít své investice „odbydlené“, začne tam být nějaký nájem pro to, aby poskytovali dorty 

návštěvníkům, a pak bude čas to řešit. Toto měla na mysli kol. Klasnová. 

 

P.  H o d e k : 

 Vyplývá z toho nechuť na dorty, nechá si je zaplatit. 

 Kolega Votoček.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Mám jedinou otázku. Petře, když si pozveš domů cukráře, tak to dělá zadarmo, nebo mu 

za to něco platíš? Tato částka mi ve výsledku hospodaření nějak chybí.  
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P.  H o d e k : 

 Kolega Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pan Hodek se podivoval, že se bavíme o dortech, když jsme začali s krátkodobými 

pronájmy, ale myslím si, že je to přesně to, co je v bodu 3, že se pak o dortech nebudeme moci 

v budoucnu bavit – když ho schválíme.  

 Vracím se k tomu, že bych rád uchoval pravomoc zastupitelstva v této věci rozhodovat 

i nadále. 

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Je to choulostivá situace. Kavárna je oblíbená, provoz tam funguje dobře. Zkolaudováno 

je to trochu jinak, takže je to trochu problém. Když to schválíme tak, jak je to navržené, problém 

bude mít 8 členů rady městské části a nebudeme ho mít my. Do budoucna by se to mělo vyřešit. 

 

P.  H o d e k : 

 Ještě kol. Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Zkusím to vysvětlit, jak to máme doma s dorty.  

 Pro Honzu a ostatní, aby to dobře pochopili. Když se domluvíš a do nějakého prostoru, 

kde třeba vystavuješ, pozveš soukromý catering, je obvyklé, že ten, kdo přijde, může se na tom 

i finančně podílet. Složí se tzv. do klobouku, aby na ten sud piva vybrali.  

 Nemá cenu se v tom dále matlat, protože v tom můžeme hledat různé varianty a dostali 

jsme se jinam, než jsme se měli dostat. 

 

P.  H o d e k : 

 Kolegyně Klasnová. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Pokud je to koaličně předjednáno, předpokládám, že materiál projde třeba ve variantě 

A, i když se bude hlasovat o protinávrhu, aby byl vypuštěn bod 3. Apeluji na členy rady, na 

kterých další upravování nájemních vztahů bude, aby pomysleli na tuto část, kterou jsme tady 

veřejně otevřeli. Jestli to v tabulce rozpočtu není zohledněno, věřím, že si tam nájemce 

odbydluje nějaké investice, ale do budoucna to je nějaký komerční provoz. Když jsme o tom 

hlasovali, Werichova vila a Nadace daly nějakou nabídku, naopak jsme nevybrali např. Paměť 

národa atd., a byla nějaká záruka toho, co se tam bude provozovat. Záruka, co se tam bude 

provozovat, je v příloze č. 2T smlouvy, kterou dnes nemáme, ale která existuje a jasně to 

definuje. S komerčním provozem se tam nepočítalo. 

 Neříkám, že tam nemá být, že se to má měnit, ale říkám, že by z toho městská část měla 

vidět nějaké peníze. Apeluji na ty členy rady, kteří o tom budou rozhodovat. 

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Solil. 
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P.  S o l i l : 

 Nevím, jestli to bude ještě tato rada, doufám, že ne. Kdyby náhodou ano, ještě jednou 

bych se Petra zeptal – říkal to tak přesvědčivě, že jsem mu to věřil: zopakoval by, že to vlastně 

není podnikatelská činnost subjektu, že je to dobročinná činnost, že tam k výstavě dávají to 

kafe? Pokud je to jinak, je to výdělečná činnost a oni tam podnikají. Pokud tam podnikají, tak 

podnikají v nezkolaudovaném prostoru a je to podnájem, který by měl být řešen ve smlouvě. 

Protože ti věřím, že tomu tak není, za Nadaci nám řekni, že tom tak není, že je to dobročinná 

činnost a my budeme v pořádku. 

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Nadace má ve svém statutu, že je neziskovou organizací. Znamená to, že v tomto směru 

nepodniká. Vytvořila tam klubovou zónu, která má svá pravidla. Je možné si je přečíst. Velmi 

by si přála, aby se tato věc narovnala a aby se z klubové zóny stal normální provoz, který bude 

mít řádná pravidla i sdílení nějakého zisku s městskou částí. Dojde třeba i k nějakému dalšímu 

plnění směrem k městské části. Nechal bych to na jednání s Nadací. V tomto směru je to vše 

tak, jak má být, v souladu se smlouvou. Nadace tam nedovoleně nepodniká. Subjekt v současné 

době vypomáhá Nadaci, aby zajišťoval cateringové služby. Podniká v souladu se zákonem a s 

možnostmi, které má Nadace.  

 

P.  H o d e k : 

 Končím diskusi a dávám předkladateli závěrečné slovo. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Čekal jsem na to dlouho, protože tady padaly různé predikce k tomu, jak bude vypadat 

hlasování o protinávrzích apod. Mohu ubezpečit paní zastupitelku Klasnovou, že to špatně 

odhaduje, žádné takové hlasování nebude. Souhlasím s tím, aby se bod č. 3 vypustil a aby 

rozhodování o smlouvě stále zůstalo v gesci zastupitelstva.  

 Podstatné, co tady padlo je to, že nebudeme předstírat, že podnikání podnikáním není, 

že je to kočkopes, protože všichni cítíme, že to není dobře. Kavárna je oblíbená, je úspěšná. 

Musíme udělat zásadní krok, který jsme nemohli učinit v radě a ani já jako starosta bez souhlasu 

zastupitelstva. To jsou kroky vedoucí k rekolaudaci, aby ten, kdo tam připravuje dorty a vaří 

kafe, k tomu měl kolaudační rozhodnutí. V tuto chvíli nemá – je to tak trochu v „šedé zóně“, 

ve které se pohybujeme všichni. Jsem pro to, abychom to z „šedé zóny“ dostali a legitimizovali 

to, což je ve shodě se zástupcem Nadace. Rozhodnutí, že to chce z „šedé zóny“, že to akceptuje, 

nemůžeme udělat my jako rada nebo já jako starosta, musí to udělat zastupitelstvo.  

 Nemusíme hlasovat o protinávrhu. Plně se ztotožňuji s vypuštěním bodu 3. Podle 

stávajících pravidel to zůstává v gesci zastupitelstva. Domnívám se ale, že by tam mělo být 

pověření radě nebo nějaké konkrétní osoby k tomu, aby byly zahájeny kroky – abychom 

požádali státní správu, aby byly splněny všechny kroky, aby tam kavárna v podnájmu mohla 

být legálně. Pak dojde k dohodě, kdy budoucí podnájemce, který tam bude legálně a nebude to 

muset schovávat pod klubovou zónu, přijde s nějakým ekonomickým návrhem. Tento 

ekonomický návrh my nebo naši nástupci schválíme a bude to pokračovat zcela legitimně. 

 Myslím, že na tomto jsme schopni se ztotožnit. Jako předkladatel dávám návrh, aby se 

hlasovala varianta A s vypuštěním bodu 3 a s doplněním, že zastupitelstvo pověřuje radu zahájit 
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neprodleně kroky vedoucí k tomu, aby bylo požádáno o rekolaudaci těchto provoz ve smyslu 

provozované činnosti. 

 Myslím, že všichni rozumíme tomuto návrhu a možná, že se na tom shodneme všichni. 

 

P.  K u č e r a – technická: 

 Děkuji za návrh. Dávám ke zvážení, zda ještě dát úkol upravit smluvní podmínky.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Je to zbytečné, protože to stejně musí přijít na zastupitelstvo. Nemusíte to sem dávat, 

protože se vám to dostane do ruky 

 

P.  H o d e k : 

 Předkladatel se ztotožnil s vypuštěním bodu 3 ve znění uvedeném v dokumentu.  

 Na druhou stranu, pane starosto, si troufám upřesnit váš návrh na to, že bod 3 zůstane 

zachován, pouze bude přeformulován na úkol radě vyjednat nové podmínky, předložit 

zastupitelstvu ke schválení, a provést kroky ke kolaudaci.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Nemůžeme uzavřít smlouvu na něco, co nemáme zkolaudováno. 

 

P.  H o d e k : 

 Bod 3 zůstane, jen bude ve znění, že rada má za úkol vyjednat s příslušnými orgány – 

Nadací, státní správou atd. – a přinést tento návrh ke schválení do zastupitelstva. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Proces rekolaudace může trvat určitou dobu, není možné tam dávat nerealistické 

termíny. Je to záležitost státní správy, která má své termíny. 

 

P.  H o d e k : 

 Navrhuji to proto, že zastupitelstvo nemá žádnou výkonnou moc, tu má pouze rada. Je 

to úkol radě. Bod 3 je, že to rada předjedná a přinese to sem v nějakém návrhu. Bylo to tak 

myšleno? 

 

P. S o l i l : 

 Myslím si, že by to měl být úkol starosty a ne rady.  

 Dále si myslím, že z hlediska původního soutěžení a z hlediska toho, že jsou nezisková 

organizace, tak těžko můžeme dopředu predikovat právní vztah podnájmu a rovnou říkat, že 

budeme rekolaudovat. Nechal bych to na zjištění formálně právních podmínek podnájemní 

smlouvy, případně zřízení kavárny. V tuto chvíli bych se nebavil o rekolaudaci. Nejdříve 

musíme zjistit, jak tam budou fungovat ve vztahu k zamýšlené kavárně atd. Soutěžilo se to, 

byly tam jiné podmínky, nebylo, že to tam bude nějaký business.  

 Proto říkám, že se nejdříve musí zjistit všechny právní a faktické kroky vedoucí k 

nápravě stavu ve Werichově vile ve vztahu k provozu kavárny.  

 

P.  H o d e k : 

 A tento návrh předložit ke schválení do zastupitelstva.  
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P.  K l a s n o v á : 

 Děkuji za návrh panu dr. Solilovi, jak to formuloval, jeví se mi jako nejvíce přijatelné. 

Myslím, že jiné by nebylo možné.  

 

P.  H o d e k : 

 Prosím o 2 minuty, aby to děvčata napsala. 

 

(Návrh je promítán) 

 

 Bod 3. Provést formálně právní kroky ke zjištění podmínek případného provozu kavárny 

a cukrárny v přízemí Werichovy vily. Ukládá zajistit uzavření dodatku atd. Zodpovídá 

Macháček. 

 Toto je něco jiného, musí tam být ukládá radě. Toto byl bod 4. Omlouvám se, je tam 

odpovídá rada. 

(Dohady o formulaci.) 

 

P.  B u r g r : 

 Jestliže smlouvu podepisoval pan starosta, měl by ho také podepisovat. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Myslel jsem, že to vypadne celé, ale vzhledem k tomu, že mi bylo vysvětleno, že se to 

tam váže, musí to být logicky stejné. 

 

P.  H o d e k : 

 Prosím hlasovat o upraveném návrhu usnesení. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 0.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 20 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_20.txt) 

 

 Bod č. 13 – záměr prodeje bytové jednotky, Malá Strana – kolega Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Předkládám vám žádost pana Ing. Jixxx o privatizaci bytu Na Tržišti 11. Je to poslední 

byt v tomto domě, který nebyl privatizován. Privatizace proběhla v r. 2012 a rada tehdy 

nenabídla panu Ing. Jixxxx jeho byt k privatizaci s odůvodněním, že je spoluvlastníkem 

nějakého domku v xxxxxxxxxxxxxxxx a bytu na Praze 8.  

 Bod je zařazen na pevný čas, aby pan Ing. Jixxx mohl přijít a vysvětlit svou situaci. 

Majetková komise ani rada nedoporučuje měnit původní stanovisko. O tom, jestli má nebo 

nemá být privatizováno podle zákona, rozhoduje zastupitelstvo, nikoli rada.  

 To je důvod, proč jsem sem materiál předložil. Prosím, aby pan Ing. Jixxxx vysvětlil 

svou situaci. V materiálu je spousta věcí velmi osobní povahy, které tady nechci šířit. On sám 

uzná, co zastupitelstvu sdělí a co nikoli. 

 

P.  H o d e k : 

 Děkuji za úvodní slovo. Vyzývám pana Ing. Jixxxx, aby se přihlásil. 

 

 

 

 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_20.txt
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P.  J i x x x : 

 Chtěl bych k tomu říci následující věci. Situace je z mé strany složitější, protože moje 

žena má postavený v xxxxxxxx rodinný domek. Od r. 1991-92 společně nežijeme, měli jsme i 

zrušené spoluvlastnictví manželů. K dnešnímu dni nemáme společný žádný majetek. 

 Na Malé Straně bydlím od r. 1981, byt Na Tržišti jsem dostal v r. 1988 k úpravě 

vlastními prostředky. Kolaudace proběhla na mé jméno. V r. 1992 se mnou městská část 

uzavřela nájemní smlouvu, kde jsem výhradně uvedený já. V r. 2012 nebo 2013, když se měnily 

nájemní smlouvy, byla pozvaná i paní xxxxxxx, která k tomu dala čestné prohlášení, že v bytě 

nikdy nebydlela, nevedeme společnou domácnost a od r. 1991-92 žijeme odděleně. Nikdy 

nebyla ve vztahu k MČ Praha 1. 

 Pokud jde o byt na Praze 8, je to původně byt družstevní. V družstvu byl můj starší syn 

xxxxxx. Dům se zrekonstruoval, družstevníci se rozhodli, že byty zprivatizují. Byt měl 

zprivatizovat syn xxxxxx, ale protože vážně psychicky onemocněl, což vedlo následně i k 

omezení jeho práv s nakládáním s majetkem, s družstvem bylo dohodnuto, že byt zprivatizuji 

já, i když jsem nebyl členem družstva a ani jsem tam nebyl trvale hlášen. Od té doby tam xxxxxx 

dál bydlí, pokud je ve stavu schopnosti.  

 

P.  H o d e k : 

 Děkuji za vysvětlení. Kolega Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Pan Jixxxx by nebyl prvním případem, kdy by se při prodeji bytu našlo nějaké jméno 

člověka, který od nás kupoval byt a byl někde v katastru nemovitostí veden. Chápu rozhodnutí 

rady a názor majetkové komise. Mohu dosvědčit, že pan Jixxx byt Na Tržišti 11 byt užívá. 

Zeptejte se xxxxx xxxxxxxx, který má pod ním kavárnu. Nejsme tady jen roboti, ale je tady 

lidský přístup, je nás tady 25 lidí, nejen zastupitelů. 

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Janoušek. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Zajímalo by mě, v jaké variantě předkladatel tento tisk předkládá, kterou variantu 

doporučuje. 

 Zeptal bych se, zda by zájem pana Jixxx změnila podmínka zákazu zcizení nemovitosti 

na dobu 10 let? 

 

P.  H o d e k : 

 Prosím, aby se k tomu pan Jixxx vyjádřil. 

 

P.  J i x x x : 

 V jednom dopise na městskou část jsem tuto podmínku navrhoval, aby bylo jasné, že to 

nechci zcizit nebo nějak divoce pronajímat. Souhlasím s tím, nemám s tím problém. 

 

P.  H o d e k : 

 Mám to brát od kol. Janouška jako doplňující návrh? 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Ano, je to doplňující návrh. 
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P.  H o d e k : 

 Kolega Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Předpokládám, že ostatní bytové jednotky v domě jsou privatizovány. Jeho manželka 

vlastní nemovitost v xxxxxxxx, nepatří panu Jixxxx, jiný byt obývá jeho syn. Nerozumím, proč 

komise nebo rada to neschválila? Už jsme tady řešili věci, že někdo něco vlastnil. Pan Jixxx 

bydlí v domě Na Tržišti, nevím, proč bychom byt neměli privatizovat? 

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Čep. 

 

P.  Č e p : 

 Zeptal bych se, zda panu Jixxxxx vadí ten břečťan na fasádě?  

 

(P. Jixxx: Občas ho ostříhám.) 

 

P.  H o d e k : 

 Kolegyně Táborská. 

 

P.  T á b o r s k á : 

 Budu odpovídat za majetkovou komisi, kde vždycky prošetřujeme jednotlivé 

privatizace, které jsou předkládány do rady a potom do zastupitelstva. Ověřovala jsem si, že 

pan Jixxx je pořád majitelem bytové jednotky v xxxxx. Jakmile je někdo vlastníkem bytové 

jednotky nebo jakékoli nemovitosti určené k bydlení ať na území Prahy nebo Středočeského 

kraje, je to pro majetkovou komisi důvod k tomu nedoporučit na Praze 1 bytovou jednotku 

žadateli k privatizaci.  

 O xxxxxxx jsme nejednali. Sledujeme vlastnictví podle katastru nemovitostí. Navíc byly 

na majetkové komisi informace, že naopak pan Jixxx nebydlí na Malé Straně, ale jsou to nějaké 

sousedské výpovědi, což pro nás není stoprocentní, není to jednoznačně prokazatelné. Toto ale 

prokazatelné je, a proto komise rovnou doporučila i radě a rada toto stanovisko komise přijala.  

 Pokud vím, pan Jixxx jedná o privatizaci od r. 2013-14. Mohlo dojít i k převedení 

nemovitosti. Lidé v manželství vlastnili nemovitosti, rozváděli se atd., nemovitost mohl převést 

darem na svého syna apod. V tu chvíli přišel do komise materiál, kdy jsme nevěděli o nějakém 

vlastnictví bytové jednotky. Toto je bytová jednotka na území hl. města, je určena k bydlení. Je 

to koncepční záležitost, proč komise vždycky rozhoduje nedoporučit.  

 

P.  H o d e k  

 Prosím pana Jixxxx, aby se ještě vyjádřil k bytu v xxxxx. 

 

P.  J i x x x : 

 Byl to původně družstevní byt. Mám tady kopii titulního listu jak nájemní smlouvy s 

družstvem, tak i privatizační. 

 K tomu, co jste říkala, bych si dovolil citovat ze zásad postupu při prodeji bytových 

domů do vlastnictví hl. m. Prahy - příloha č. 1, usnesení zastupitelstva hl. m. č. 0914 z 

24.06.1999, kde se na konci v odkazech píše: 

 Oprávněným nájemcem bytu pro účely těchto zásad včetně jejich přílohy je nájemce, 

jemuž vznikl a trvá nájem bytu na dobu neurčitou dle příslušných ustanovení občanského 
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zákoníku – to v mém případě trvá, který nemá dluh na nájemném a službách spojených s 

užíváním bytu – to také nemám, má v předmětném bytě trvalé bydliště – to také mám, nemá 

pronajatý jiný byt – to také nemám, a teď co je k vašemu zvážení – ani nevlastní jiný byt.  

 Je tady ale ještě závorka, ve které se praví: vyjma případu, že na něm nelze spravedlivě 

požadovat, aby užíval jeden byt. 

 Toto je na zvážení. Byt v xxxxx měl být z družstva zprivatizován na syna xxxxxx, ale 

protože vážně onemocněl a následně byl zbaven svéprávnosti ve věcech majetkových, tak aby 

tam dále mohl žít – na družstvo přispívali moji rodiče, v rodině bylo dohodnuto, že požádám o 

privatizaci na sebe. Ačkoli jsem nebyl členem družstva, nebyl jsem tam trvale hlášen a nebydlel 

jsem tam, projednal jsem to na družstvu, družstvo to pochopilo a privatizace přešla na mne.  

 Titulní list nájemní smlouvy je xxxxxxx a titulní list smlouvy o privatizaci mohu 

předložit. Zároveň bych vám chtěl předat stanovisko SVJ Tržiště 11, které se k této věci také 

vyjadřuje.  

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Janoušek. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Po vyjádření předkladatele, kterou variantu předkládá, prosím o tři minuty na kluby. 

 

P.  H o d e k : 

 Nejprve požádám o závěrečné slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Předkládám k hlasování variantu A. Myslím si, že je jedno, jakou předložím, protože v 

každém případě zastupitelstvo musí rozhodnout minimálně 13 hlasy.  

 

P.  H o d e k : 

 Ztotožňujete se s tím, co navrhl kol. Janoušek – 10letá nezcizitelnost do varianty A? 

 

(P. Votoček: Souhlasím.) 

 

 Není to protinávrh, je do doplněk. Výchozí hlasování je prodat s 10letou nezcizitelností. 

 Nyní 3 minuty na kluby. 

(Porada klubů) 

 Chtějí se vyjádřit kluby? Prosím kol. Janouška. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Vzhledem k tomu, že nám tady kol. Burgr potvrzuje, že má informace o tom, že pan 

Jixxx byt Na Tržišti užívá, byť by mohlo být doloženo to, že syn nemohl byt v xxxxx 

privatizovat, privatizaci podpoříme. Podle nás to nezakládá precedens pro další případy, byť 

bychom je měli rádi doložené o něco více.  

 

P.  H o d e k : 

 Za nás se chce vyjádřit Šárka. 

 

P.  T á b o r s k á : 

 Dříve jsem se vyjadřovala za komisi, vyjádřím se teď za náš klub. 
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 Na základě doložených skutečností přímo od pana Jixxxx je tady vyjádření společenství 

vlastníků jednotek, že pan Jixxx bydlí v domě Na Tržišti, ale s ohledem na to, že je zde stále 

existující vlastnictví bytové jednotky na území hl. města v xxxx, podpořili bychom variantu A 

s nezcizitelností nemovitosti po dobu 15 let. 

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Čep. 

 

P.  Č e p : 

 Chtěl jsem poděkovat za lokální patriotickou loby panu Burgrovi a panu Jixxxx, že tam 

zanechá břečťan. 

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vzhledem k mému věku a k životním perspektivám nevidím velký rozdíl mezi 

zcizitelností 10 nebo 15 let.  

 

P.  H o d e k : 

 Hlasujme o 15 letech. Pro 19, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 2.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 21 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_21.txt) 

 

 Další bod na pevnou hodinu byla žádost pana Čestmíra Hrbáčka. Opět dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vracím sem materiál, který zde byl minule. Máte ho jistě v živé paměti, protože o něm 

tady proběhla obsáhlá debata 

 Pan Hrbáček svou žádost při projednávání podpořil materiály, které považoval za 

zásadní, promítal je tady a posléze byl materiál přerušen s tím, že materiály, které tady byly 

promítnuty, jsou nyní součástí materiálu. 

 Pan Hrbáček je přítomen, jistě dostane slovo. Myslím, že nemusíme celou debatu 

začínat od začátku, jako jsme to dělali v dubnu. Budeme hovořit o variantě B, vyhovět žádosti. 

 

P.  H o d e k : 

 Pane Hrbáčku, chcete hovořit? 

 

P.  H r b á č e k : 

 Děkuji za pozvání. Chtěl bych nejprve poděkovat panu dr. Votočkovi, který předal moji 

žádost zastupitelstvu k projednání a zejména bych chtěl poděkovat za jeho slova, která vystihují 

celou situaci. Cituji ze stenozáznamu z minulého jednání, je to na str. 51: 

 Pan Hrbáček se zachoval korektně vůči člověku, který tam vyrostl, uznal morální právo 

na byt a odešel.  

 Co k tomu říct? Všichni mě lidsky chápete, stala se nesystémová chyba, jsem jediný na 

Praze 1. Všem ostatním jste bytovou náhradu za uvolnění části administrativně rozděleného 

bytu v procesu privatizace dali, jenom u mne se stala chyba, že mi vybral pan starosta Vihan 

menší bytovou náhradu. Kdyby mi tenkrát vybral větší bytovou náhradu o tři metry, nemusel 

jsem tady žadonit o byt, o kterém si myslím, že mám morální právo.  

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_21.txt
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 Nechci vás zdržovat, ale na každé žádosti je úřadem napsáno: vytipovat nový byt. Pan 

Bc. Valenta, který tady sedí, může mi dát za pravdu. Poslal mi dopis, že městská část pro mne 

vytipovává bytovou náhradu, ale nikdy k tomu nedošlo. Každému normálnímu člověku je celá 

situace jasná.  

 Je tady seznam 169 neobsazených bytů a myslím si, že není problém dodržet slovo, 

které radnice dala a vyhovět mé žádosti. 

 Nebudu vás už otravovat, protože veškeré informace máte. Nikomu nepřeji, aby zažil 

to, co zažívám já, že rčení pro dobrotu na žebrotu zažiji na vlastní kůži.  

 

P.  H o d e k  

 Do rozpravy není nikdo přihlášen. Požádám o minutu na kluby, budeme hlasovat o 

původním návrhu ve variantě B.  

(Jednání klubů) 

 Kolega Votoček mě požádal o závěrečné slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Materiál se sem dostal znovu proto, že pan Hrbáček předtím promítal nějaké doklady, 

kteří někteří chápali, že to je vyslovený příslib městské části vůči panu Hrbáčkovi, kterým by 

se měla cítit městská část nebo zastupitelstvo zavázány. Současně přitom musím uvést, že pan 

Hrbáček se domáhal privatizace soudní cestou. Soud mu nevyhověl, nevyhověl ani odvolání a 

bylo zamítnuto i dovolání. Proto je teď na zastupitelstvu, jak se s materiálem vyrovná. 

Předkládám ho ve variantě B.  

 

P.  H o d e k : 

 Varianta B znamená vytipovat byt vhodný k privatizaci. Prosím hlasovat o variantě B. 

Pro 11, proti 0, zdrželo se 11, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 22 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_22.txt) 

 

 Nyní se vracíme k bodu 8 – závěrečný účet. Prosím pana starostu. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Prosím pana Kováříka. Pod předkladem jsem podepsán já, ale veškerý materiál je z naší 

finanční účtárny a všechna data je připraven osvětlit pan Ing. Kovářík. 

 

P.  K o v á ř í k :  

 Dámy a pánové, budu stručný, případně se zeptejte.  

 Podstatná informace je, že městská část skončila v přebytku 14864 tis., ekonomická 

činnost skončila po odečtení výnosů z prodejů nad schválený rámec a po odečtení daně, kterou 

musíme řešit s městem, také v přebytku proti tomu, co jsme již zapojili do rozpočtu letošního 

roku, a to 24119 tis. Kč. 

 Zároveň bohužel dvě z našich příspěvkových organizací skončily ve ztrátě. Ztrátu 

Střediska sociálních služeb jsme vyřešili, mohli jsme to vyřešit z prostředků, které tam jsou, 

letošní rok jsme vyřešili zcela. Ztrátu nemocnice v materiálu řešíme částečně, a to ve výši 

přebytku hospodaření z hlavní činnosti s tím, že zbytek ztráty navrhujeme dát na účet 

nerozdělených ztrát minulých období a budeme ji řešit v následujících obdobích.  

 Těch 24119 tisíc z ekonomické činnosti získaných navíc je navrhováno přidat do 

letošního rozpočtu na položky, které jsou buď z vnějších, nebo z vnitřních důvodů zcela 

nezbytné. Nemá cenu příliš vysvětlovat situaci, která nastala ve většině organizací s výjimkou 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_22.txt
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státu samotného loňským rozhodnutím vlády o navýšení mezd. Stát si sám sobě natiskl peníze 

a organizacím, kterých se to týká, peníze neposlal. Musíme to řešit v rozpočtu.  

 Prosím o dotazy k ostatním položkám, ať vás dlouho neunavuji. Jsou to klasické 

položky, které musíme zajistit, některé jsou také dopadem vyšších nařízení, např. peníze, které 

přidáváme hospodářské správě, jsou důsledkem toho, jak nás úspěšně poctila Evropská unie 

něčím, co se nazývá GDP. S tím souvisí náklady, s nimiž jsme nemohli počítat.  

 Další jednotlivě zodpovím, bylo by to jednodušší.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Dovolím si jako předkladatel doplnit pana Ing. Kováříka, že největší nárůst byl v 

hospodářské činnosti z příjmů nebytových prostor, kde se stále snažíme narovnat staré nájemní 

smlouvy. Někdy to bývá problém, protože některé historické smlouvy jsou nevypověditelné 

nebo jsou udělány na tak dlouho, že byť si o jejich výhodnosti můžeme myslet, co chceme, tak 

se stále pohybujeme v našem právním rámci.  

 V průběhu loňského roku došlo k velmi výraznému nárůstu, který znamená i to, že jsme 

schopni z tohoto zisku pokrýt některé věci, které jsou potřeba. 

 U ztráty s Františkem bychom se vrátili do diskuse, která tady hodiny probíhala. 

Nezbývá nám nic jiného než jako zřizovatel této nemocnice ztrátu uhradit. Je to naše zákonná 

povinnost. 

 Drobné údaje po jednotlivých kapitolách - to je spíše na dotazy.  

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám diskusi. Kolega Kučera.  

 

P.  K u č e r a : 

 K ekonomické činnosti. Myslím si, že komentář, který jsme dostali, není zcela obsáhlý. 

Např. tam není rekapitulováno v oblasti nákladů spojených se správou nemovitostí, nebo opravy 

a udržování – zajímalo by mě, jak bylo čerpáno a jaký je výhled v oblasti správy nemovitostí a 

investic. Mohu poprosit o nějaký komentář? 

  

P.  H o d e k : 

 Kolega Čep. 

 

P.  Č e p : 

 V rámci kapitoly 9, ORJ 0907 a auditorování firmou Deloitte. Bere v potaz, když 

audituje jednotlivá usnesení, kdy výdaje a investice jsou podmíněné, třeba doporučením komise 

pro informatiku a usnesením zastupitelstva, kdy veškeré investice do ICT mají být v souladu s 

politikou otevřených dat? 

 

P.  H o d e k : 

 Prosím pana Kováříka o odpovědi. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Ke kol. Čepovi. Pokud se týká přezkumu hospodaření, z tohoto hlediska se bere 

primárně přezkum hospodaření k tomu, aby se ověřilo, zda veškeré příjmy/výdaje a 

výnosy/náklady za hlavní ekonomickou činnost odpovídají skutečnosti a zda tyto příjmy a 

výdaje a výnosy a náklady jsou vedeny ve výsledovkách, v rozvahách atd. Přezkum 

hospodaření nezkoumá, zda při činnosti jednáme v souladu s příslušnou komisí nebo ne. To ani 
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není jeho předmětem, to si musí kontrolovat vnitřní kontrolní systém. Není možné chtít po 

externím auditorovi, aby zkoumal takovouto záležitost. Museli jsme si ho přímo najmout na 

zkontrolování příslušné věci. V rámci svých rizik má některá vyjádřená rizika v oblasti IT, která 

se týkají otevřenosti našich dat, přesněji dostupnosti našich dat třetím subjektům. To je riziko, 

které opakuje každý rok. Opakuje to téměř v každé veřejné zprávě, protože ve veřejných 

zprávách je toto těžko zajistitelné.  

 K panu Kučerovi. Omlouvám se, jestli jsem byl stručný. Vysvětlení výnosů a nákladů 

je trochu složitější. K tomu, na co jste se konkrétně ptal. 

 Opravy a udržování za loňský rok. Je to poprvé, kdy jsme v opravách a udržování 

překročili plánované náklady, což je pozitivní. Je dobře, že opravujeme majetek, který v 

ekonomické činnosti přináší prostředky. Navíc je třeba si uvědomit, že jsme přistoupili k 

opravám celých domů a nebytových prostor, což jsou věci, které nám přinášejí největší přínos. 

V tomto případě je to dvojnásob pozitivní. Náklady šly do oblasti, odkud putují největší výnosy. 

 Pokud se týká položky plánované náklady a ostatní, dříve to byla složitá kategorie, byly 

v tom nestandardnosti, podařilo se nám srovnat něco, co nemělo smluvní krytí.  

 U oprav si myslím, že trend je pozitivní. Dílčí překročení nákladů je potřeba brát jako 

velmi pozitivní, protože směřuje do budoucna ke zlepšení potenciálních možností dalšího 

fungování, což je důležité. 

 Pokud se týká dalších položek, okomentoval jsem standardně nekonečný problém s tím, 

že máme v Palackého zejména z hlediska provozování tohoto objektu složitou situaci s tím, že 

objekt je otevřen – náklady na provozování otevřeného průchodu a jeho objektu jsou vždycky 

vyšší než bychom si přáli. Tentokrát stav není tak tristní. 

 Pokud se týká plateb SVJ a odměnám správců, z hlediska trendu se dá říct, že odměny 

správcům se daří snižovat, přestože obecně na trhu odměny rostou. Je to snížením počtu a 

efektivnějším uzavřením smluv. Naopak u SVJ jsme nejnižšího čísla dosáhli a dá se říct, že 

číslo bude postupně stoupat. Obávám se, že bude stoupat rychleji než 4 % za rok. Souvisí to s 

tím, že SVJ přikročila k větším platbám z fondu oprav a do rostoucích nákladů. Jak bylo 

zmíněno, rostou ceny stavebních prací. Jestliže tendence u správců je pozitivní, u SVJ jsme již 

nejlepšího řešení dosáhli. Nebude se to zlepšovat a budeme rádi, když udržíme stav, na kterém 

jsme.  

 Pokud se týká ostatních nákladů v ekonomické činnosti, žádné abnormality tam nejsou. 

Že sklouzne nákup kolků na tisíc procent, je dáno tím, že se kauzy platí kolky, je to ale o 

desítkách tisíc. Nedá se to naplánovat, musel bych mít křišťálovou kouli, abych věděl, co se 

bude příští rok dít.  

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Doplním, aby se kol. Čep necítil opomenut, že mu pan Kovářík odpověděl jinak.  

 K opendatům. Právě proto zavádíme postupně nové agendy, jako zábory, přestupky. 

Šanony se těžko převádějí do opendat. I v rámci e-governmentu to oceňují. Proto připravované 

aplikace atd. Práce městské části není jen o tom, že řekneme, že všechno zakryjeme slovem 

opendat, ale plníme mnoho povinností přenesených na nás ze státu a z Magistrátu. Důležitý je 

hlavně občan, by dostal to, co je potřeba. Každá nově zaváděná věc je s tím v souladu.  

P.  H o d e k : 

 V tuto chvíli není nikdo přihlášen, diskusi končím. Prosím o přivolání lidí do sálu.  
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 Budeme hlasovat o navrženém tisku bez úprav. Pro 16, proti 0, zdrželo se 7, 

nehlasoval 1. Návrh byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 23 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_23.txt) 

 

 Dalším bodem je bod 9 – připomínky k návrhu územního plánu. Prosím pana 

starostu. 

 

P.  L o m e c k ý :  

 K dnešnímu projednání v odpoledních hodinách bych si dovolil předložit jeden z 

nejkomplikovanějších bodů, který dnes budeme projednávat. Není to o tom, že by ostatní byly 

méně komplikované, ale je to o tom, že je to poměrně komplexní materiál.  

 Návrh územního (metropolitního) plánu byl předložen IPRem a Magistrátem v poměrně 

šibeničních lhůtách. Materiál obsahuje stovky bodů – jednak to jsou body koncepční a procesní, 

jednak to jsou body o jednotlivých změnách.  

 Jako předkladatel materiálu si dovolím navrhnout proceduru hlasování a nechat si ji 

schválit, abychom se dostali rychleji k cíli, i s vědomím toho, že jsem si vědom materiálu, který 

včera rozeslal pan zastupitel Kučera, který obsahuje 34 jednotlivostí, kterým tento materiál 

doplňuje. 

 Dovolil bych si tento bod rozdělit na tři části. První část je koncepční. To jsou věci 

týkající se termínů, slovosledu, koncepčních návrhů, významu jednotlivých výrazů, co to 

znamená. V materiálech to máte v příloze číslo 1. Tato příloha se dělí na procesní část, na 

koncepční část a potom v závorce. Všechny ostatní věci jsou v příloze č. 2, což jsou 

jednotlivosti. To jsou věci, které se týkají jednotlivých míst. 

 Kromě toho je tam část, kterou považuji za politickou deklaraci, protože se to netýká 

území Prahy 1. Je to na konci v příloze č. 2. Tam se dočtete jako nový bod č. 5 hlasovat návrh: 

MČ Praha 1 podporuje umístění navržených mostních spojení Dvorecký a Podolský most s 

funkcí pro všechny druhy dopravy. Vysvětlím, o co jde. 

 Přestože tento navržený most, který v původním návrhu metropolitního plánu nebyl, tak 

Praha 2 i po projednání s ostatními městskými částmi i s Prahou 1 navrhuje toto mostní spojení 

z prostého důvodu. Všichni víte o přeplněnosti Ječné a Žitné v návaznosti na Jiráskům, případně 

Palackého most. To, že tam mostní spojení chybí – mluvím o padajícím Železničním mostu, je 

zcela na bíle dni. Je to věc, která neprochází územím Prahy 1 – Praha 1 by se k tomu v těchto 

připomínkách nemusela vyjadřovat, ale Praha 2 nás zcela správně požádala, protože se může 

ukázat, že třeba Praha 5 nebo Praha 4 by k podpoře tohoto mostního spojení mohla mít z řady 

jiných důvodů výhrady, tak převáží věc argumentů. 

 Jako předkladatel navrhuji, aby tento bod byl hlasován samostatně, protože samostatný 

je. Je to politická deklarace Prahy 1, protože se přiklání k stanovisku Prahy 2 – samozřejmě po 

řádné diskusi. Pokud někdo zbytek zastupitelstva přesvědčí, že je to obráceně, tak to 

neschválíme. Tento materiál byl dlouho projednáván v Komisi pro územní rozvoj a investice, 

která se tím zabývala. Byli tam pozváni i zástupci opozice. Pan Kučera mi jistě může potvrdit, 

byl tam velice aktivní. Tady se určitě shodneme. 

 Dále se asi shodneme na tom, že bychom en bloc měli projednat připomínky obecného 

charakteru. Potom se budou jednotlivě per partes – protože body spolu nesouvisí – hlasovat 

připomínky. Schválená připomínka bude ve 3. kapitole schválena jako připomínka. 

 Varoval bych před tím, že to uděláme, jako když pejsek a kočička vařili dort – nasypeme 

tam všechny připomínky a řekneme, že jsou naprosto zásadní. Může se potom stát, že ty 

opravdu z pohledu MČ Prahy 1 zásadní jsou, budou shozeny společně s těmi ne významnými 

jen proto, že s tím někdo přišel.  
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 Myslím si, že kompilát, který tady máme, takto bychom mohli prohlasovat. 

 Souhlasil jsem s panem Kučerou, že začneme tím nejjednodušším. Jako první bychom 

projednali schválení či neschválení Dvoreckého Podolského mostu jako bod samostatný, potom 

bychom schválili jako en bloc koncepční část s tím, že pan Kučera, pokud tam bude mít 

doplňující návrhy – vzhledem k tomu, že jsem dostal materiál včera v podvečer, nebyl jsem 

schopen zajistit průnik množin toho, co předkládám já jako předkladatel. Nepředkládám to za 

sebe, předkládám to jako výsledek Komise pro územní rozvoj a investice. Možná mě předseda 

Komise pro územní rozvoj a investice může doplnit a po odborné stránce pan Brabec, také 

nemohu mít v hlavě všechno. To bychom schválili také en bloc 

 Jako třetí pokračování by byla příloha č. 2. Tam jsme se domluvili, že bych jednotlivé 

body nechával postupně schvalovat 1 – 30 odzadu. Bude-li přijat, bude zahrnut do celkového 

usnesení, jako to děláme běžně, když schvalujeme přísedící, pokud nebude přijat, tak se tam 

neobjeví.  

 Pokud tam pan Kučera doplní nějaký další bod a bude přijat, tak se s tím jako 

předkladatel buď ztotožním, nebo o něm budeme hlasovat jako o protinávrhu. Myslím, že 

procedurálně je to tak správně. 

 Mám jen jednu přihlášku do diskuse k příloze 2, bod č. 14, který nás velice zajímá – je 

to parčík Pařížská. Investor by v této věci rád vystoupil a objasnil své záměry. I ty mohou být 

důležité pro naše rozhodování. Pak bychom k tomuto bodu hlasovali. Proto to chci vzít raději 

odzadu. Hlasovali bychom a učinili nějaké rozhodnutí v jednotlivých bodech.  

 Než zahájím diskusi, dovolím si dát procedurální návrh – musím o hlasování per partes 

dát hlasovat, že dva body budou en bloc a tento per partes -  zda zastupitelstvo souhlasí s tímto 

navrženým postupem. Prosím o zahájení procedurálního hlasování. Pro 24, proti 0, zdržel se 

0, zdržel se 0. Děkuji za shodu. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 24 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_24.txt) 

 

 Otevřu rozpravu. Pan zastupitel Kučera, pan zastupitel Burgr a pak bychom šli postupně 

od Dvoreckého mostu přes obecné připomínky až k jednotlivostem.  

 Pane zastupiteli Kučero, máte slovo. 

 

P.  K u č e r a : 

 V první řadě děkuji odpovědnému radnímu a vedení městské části, že nás z opozice 

zapojilo do všech připomínek včetně jednání příslušné komise. Také kvituji, že na komisi bylo 

možné po odborné stránce dát dohromady naše připomínky a část z nich byla zapracována do 

návrhu městské části. Ještě zbyl velký zásobník obecných připomínek, které jsem se rozhodl 

uplatnit formou pozměňovacího návrhu, který jsem všem rozeslal. 

 Věc s metropolitním plánem je velmi rozsáhlá a velmi komplikovaná, protože se mění 

celá logika závazného dokumentu. Na stenozáznam musím uvést, že má práce není jen má 

individuální práce, ale vychází z odborné práce, z připomínkování z městských částí, jak bylo 

metodicky vedeno ze strany kanceláře paní náměstkyně Kolínské.  

 Dva detaily než budu pokračovat k připomínkám. Jednak je to záležitost se zásadními 

připomínkami. Zdůraznil bych, co to zásadní připomínka je. Je tomu trochu jinak, než tomu 

bývá u připomínkování zákonných norem na vládě apod. Zásadní připomínka tady má speciální 

statut, neboť o všech připomínkách městských částí, které jsou označeny jako zásadní, bude 

rozhodovat ZHMP jednotlivě v hlasování. Se všemi ostatními připomínkami, které nebudou 

označeny ze strany městských částí jako zásadní, se bude postupovat jako s připomínkami 

občanů či nějakých organizací. Toto je důležitá věc, protože si myslím, že městská část má teď 
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v rukou vyznačit, kdy připomínka je tak zásadní, že chce, aby se o jejím vypořádání vedla 

diskuse na ZHMP. To můžeme očekávat cca za dva roky. 

 Druhá konkrétnost. U konkrétních připomínek pana Kračmana a pana starosty není 

řečeno, jakým způsobem konkrétní část připomínkujeme. Není tam vyznačen názor, zda 

souhlasíme nebo nesouhlasím a proč. Je tam nějaký komentář. Domnívám se, že při proceduře 

per partes budeme muset stanovit, zda souhlasíme či nesouhlasíme. To vyšlo z jednání Komise 

pro územní rozvoj a investice, kde nebylo přijímáno stanovisko k jednotlivým připomínkám, 

ale byly zaslány v informační podobě dál do procesu, aby o nich rozhodla rada, ale hlavně 

zastupitelstvo, kterému to přísluší. 

 Pokud jde o mé připomínky do pozměňovacího návrhu, mám dvě konkrétní připomínky, 

které se týkají jednak rozvojového území na Masarykově nádraží, druhá připomínka se týká 

plochy kolem Tyršova domu, kde je odstavná parkovací plocha. Připomínka se týká zachování 

vymezení veřejné vybavenosti. Jinak je tam bílá barva jako obytná, mohou tam tudíž vyrůst 

třípodlažní domy s dalším ustupujícím patrem. 

 To se týká nejen Tyršáku, ale je to i v dalších bodech, které jsou už ze strany městské 

části navrženy. Několikrát se tam opakujme, že chceme zachovat plošnou ochranu veřejné 

vybavenosti. 

 Obecných připomínek je asi 34. Rozdělil bych je do několika částí. První várka 

připomínek jsou ve věci srozumitelnosti dokumentů. Znamená to, aby byl dokument 

srozumitelný veřejnosti a všem zainteresovaným včetně podnikatelů, developerů, politiků a 

úředníků. Týká se to i jasného rozdělení kompetencí v návaznosti metropolitního plánu na další 

předpisy. V některých bodech mám specifikované nejasnosti, např. vymezení pojmů. Některé 

pojmy jsou vymezovány pražskými stavebními předpisy, což je dokument schvalovaný radou 

hl. města. Změna odsouhlasená radou by mohla vést ke změně územního plánu. To by nemělo 

být, územní plán podléhá schválení zastupitelstva hl. města. 

 Připomínek je víc, rychle to projdu. 

 Další várku jsem nazval „Právní jistoty“, zejména jasného vymezení dokumentu, aby 

byl rozhodovacím úřadům ponechán co nejmenší prostor k vlastnímu uvážení a k interpretaci, 

aby to bylo co nejpřesněji stanoveno, co v území možné je a co možné není. Metropolitní plán 

trpí velkou uvolněností, např. v rozvojových územích toho stanovuje velmi málo, nestanovuje 

např. ani síť ulic. 

 Třetí balík připomínek jsou obecné, které se týkají přesnějšího vymezení. 

 Pane starosto, navrhuji, že bych to rychle prošel a pak bychom mohli část připomínek 

kooptovat. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Bylo by dobré, abychom nechali proběhnout diskusi a udělali to postupně. Rozdělím to 

na jedna, dva, tři. V jedničce si asi schválíme most, pak bychom šli do obecných, tam se buď 

ztotožním, nebo neztotožním, prohlasujeme toto, a nakonec bychom si nechali jednotlivá místa. 

Je to pro šetření času. Řada z vás chce odejít a je třeba, abychom to projednali a čas maximálně 

zefektivnili 

 

P.  K u č e r a : 

 Návrh se mi líbí. Znamená to, že podiskutujeme a zahlasujeme. 
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P.  L o m e c k ý : 

 Ano, jinak se budeme cyklit. Pak nad tímto bodem můžeme být 3,5 hodiny. 

 Určitě dostanete dál slovo. Navrhuji, aby tento bod neměl omezen počet příspěvků. 

Považuji ho za stejně zásadní jako projednávání rozpočtu.  

 Pan zastupitel Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Mám jen upozornění na technickou chybu. Na poslední straně, článek 106, je to zásadní 

připomínka podle Prahy 1. Je tam uvedena Nemocnice Na Petříně. Žádná taková nemocnice 

není, mělo to být možná Pod Petřínem, ale ani tak se teď už nejmenuje. Jmenuje se Nemocnice 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Upozorňuji, že nehlasujeme o tom, co v metropolitním plánu je a s čím souhlasíme. Je 

tam tisíce bodů, s kterými souhlasíme, pouze navrhujeme k hlasování body, které 

připomínkujeme, to znamená, s čím nesouhlasíme. Tuto chybu můžeme opravit, ale jde o to, 

abychom věděli, o čem hlasujeme. Kdybychom hlasovali o každém bodu v metropolitním 

plánu, nestačil by nám čas ani do půlnoci. Komise vytáhla všechny body, které rozporujeme. 

Nemá cenu tady probírat body, s kterými souhlasíme.  

 Prosím pana předsedu Komise pro územní rozvoj a investice, aby také něco řekl k 

procesu shromažďování připomínek.  

 

P.  K r a č m a n : 

 Děkuji za slovo. Celý proces nového územního plánu začal před několika lety. Společně 

s kolegy z rady a z Komise pro územní rozvoj a investice jsme se pravidelně zúčastnili 

veškerých jednání na IPRu a na Magistrátu. Je to velice dlouhý proces. Přijatý koncept 

územního plánu je revoluční, pokud jde o obsah a formu vůči v současnosti platném územním 

plánu. Dochází tak k velké změně, nebudou už velké funkce území, ale bude tam zcela nový 

systém.  

 Co považuji za zásadní a co IPR odmítl na všech jednáních akceptovat, je v současnosti 

platný výkres 36 územního plánu, který stanoví ochranu bydlení v Pražské památkové 

rezervaci. Podle názoru IPR se toto nemá řešit v územním plánu, ale za 4 – 5 let jednání nebyli 

schopni stanovit, jakým právním předpisem by se případná ochrana bydlení řešila tak, aby si to 

mohla městská část nějakým způsobem ohlídat, jak to činí podle současné právní úpravy.  

 Co se týká dalšího postupu, všechny městské části mají speciální postavení k 

připomínkování. 

 Pokud jde o ostatní vlastníky nemovitostí nebo obyvatele, na společném jednání, které 

proběhne 27. června, budou mít 30 dnů na podání připomínek, které nebudou mít takovou 

právní sílu jako připomínky městské části. Potom dojde k projednávání připomínek 

zpracovatelem. 

 Pokud půjde vše dobře, účinnost územního plánu by byla od 1. 1. 2023. 

 To jako informace, co se dělo a co se dít bude. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Děkuji, pane předsedo. K prvnímu kolu diskuse mám přihlášku pana Ing. Tomáše Vícha 

z xxxxxxxxxxxx. Pak budeme pokračovat s tím, že to per partes rozdělím na jednotlivé bloky. 
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P.  V í c h : 

 Prosím o prezentaci obrázků, bude to názornější, co chci sdělit.  

 Je to 9 obrázků. K metropolitnímu plánu. Toto je jen rámcové, abychom věděli, o čem 

se bavíme. Když se bavíme o metropolitním plánu, je to plán pro region. Tady je metropole 

Praha a my se nacházíme uprostřed.  

 Další obrázek. Tady je vidět naše památková rezervace v centru. Je to plánek imisí 

kysličníku dusičitého z dopravy. Tam je vidět, jak se tyto zplodiny kolem magistrály 

shromažďují tady u nás v kotlině. 

 Další. Toto je obrázek Leona Klíra z 90. let, který názorně ukazuje, co se děje, když 

všichni podnikají v centru města.  

 Další. Toto je obrázek také od Leona Klíra, který zobrazuje, co se děje, když všichni 

pracují v centru. Spodní linka je nový urbanismus, jak je prezentován ve světě pro 21. století, 

budovat malé okrsky, které jsou soběstačné. 

 Další. Tady je vidět rozdíl struktury. Je tady velkoměsto s předměstími a dole je 

centrum, ve kterém se nacházíme. 

 Další. Toto je názorný obrázek, že když je příliv peněz do centra, tak co to znamená pro 

strukturu města. 

 Další. Toto je moje práce, v metropolitním plánu jsem červeně vyznačil nově 

zastavitelná území. Jak je to vnímáno parcela od parcely, tak člověk ztrácí náhled. Tady je vidět 

Strahov a Petřín, že se ukusuje z celoměstsky významného parku, je tady dokonce zastavitelný 

park od Strakovy akademie Kampa a také se červená, je zástavba na nám. Curieových, plácek 

u Intercontinentalu, vedle je Nemocnice Na Františku, U Milosrdných. Jsou tam i hřiště v 

Masné nebo u Haštala. Také nejsou chráněna jako hřiště. Samostatná kapitola je celé území od 

Štvanice k Muzeu, které je také zastavitelné. Bylo by ideální, kdyby bylo symetricky k Petřínu 

pravou kyslíkovou plící centra města. 

 Další. Toto je totéž, kdyby to bylo zelené. To je ta stabilizace, o které mluví arch. 

Koucký, autor územního plánu, když ale přepnete zpátky na to červené, tak je to spíše ta iniciace 

a exploatace území, které jsou pro Prahy 1 podle mne smrtící. Praha 1 nepotřebuje investice, 

potřebuje spíše lidi, kteří by tady bydleli a ne kteří by utíkali před investicemi na okraj. 

 Poslední obrázek. Toto jsem psal před dvěma roky. Je to Rudolfínské memorandum k 

územnímu plánu, které stále platí. Je o tom, že městské části by se měly zejména soustředit na 

své regulační plány. Jedině přes regulační plány jsou schopny území odkontrolovat a parcelu 

od parcely pohlídat.   

 Moje závěrečná rada, připomínka nebo zásadní námitka je ta, že by bylo ideální, aby 

městská část požadovala po územním plánu, jak je v její pravomoci a kompetenci, aby tam bylo 

přímo deklarováno, že Praha 1 potřebuje regulační plán. To je součást územního plánu, který 

to může – pokud chce.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Děkuji za krásné ukázky, na spoustě věci se určitě shodneme. Je to ale občas pláč nad 

rozlitým mlékem. Uzavření centra dopravy a kysličníky dusíku je možné vyřešit, pokud bude 

dokončen městský okruh, který umožní objezd centra a regulaci dopravy v centru. To určitě 

není v tuto chvíli předmětem bodu jednání našeho zastupitelstva. 

 Pokud jde o zelené a červené plochy, nemyslím si, že je to všechno zcela přesně. Plochy, 

které jste měl označeny jako bastiony nebo plocha před Tyršákem žádná zelení není. Poslední 

minulý týden vyšla studie, že Praha 7 a Praha 1 jsou v poměru zeleně ke zbývajícím městským 

částem relativně zatím nejlépe. Tady neřešíme koncepci, to bychom museli sedět na ZHMP, 

tady řešíme jednotlivé připomínky. Pokud bude dokončen městský okruh, tak si myslím, že se 
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tady všichni zastupitelé shodnou, aby doprava centrem, zejména tranzitní, byla téměř 

zlikvidována. Do té doby to nejde, to je jen utopie, krásně si o tom jen povídáme. 

 Chtěl jste ještě technickou. 

 

P.  V í c h : 

 Jde tam o to, že územní plán je ze zákona koncepční materiál. Pokud se chcete bavit o 

jednotlivých parcelách, tak to je předmět regulačního plánu, za který velmi oroduji. Pokud se 

chcete bavit o územním plánu, je třeba to brát koncepčně a není dobré a praktické a bude to 

předmětem téměř posměchu, když se budete vztahovat k jednotlivým parcelám a ne k systému 

jako takovému. Opakuji: územní plán ze stavebního zákona je koncepční materiál. Prosím, 

zapište si to všichni za uši, je to velmi důležité. Pokud budete řešit parcelu od parcely, nepodaří 

se vám nic prosadit.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Proto jsme to takto rozdělili do tří kapitol. V kapitolách 2 a 1 se bavíme o koncepčních 

věcech a v kapitole 3, kterou budeme hlasovat per partes, budeme se zabývat jednotlivými 

parcelami. Myslím, že nejsme tak úplně v nesouladu. 

 Dovolil bych si nechat nově hlasovat bod č. 5, který tam nemáte, byl by za bodem 4.1 a 

zněl by: MČ Praha 1 podporuje umístění navržených mostních spojení (Dvorecký a Podolský 

most) s funkcí pro všechny druhy dopravy. To je ta koncepční věc, která řeší ještě jedno mostní 

spojení, které může systémově ulevit přetížené Žitné a Ječné. Je to věc, která je mimo Prahu 1, 

ale je to věc systémová. Tento bod by byl nově zařazen jako bod 5. Pro paní Valíčkovou: text 

máte jako poslední řádek v příloze č. 2. Tím bych začal, protože je to věc, na které se lze 

shodnout a musí se hlasovat zvlášť.  

 Přečtu to ještě jednou: MČ Praha 1 podporuje umístění navržených mostních spojení 

(Dvorecký a Podolský most) s funkcí pro všechny druhy dopravy.  

 Všichni víme, o co jde, a teď jde o to, jestli to podporujeme, nebo nepodporujeme. 

Komise to navrhuje podporovat, shodli jsme se na tom, protože to je politická deklarace, která 

uleví dopravě v centru a sníží oxidy dusíku. Bude to uvedeno jako bod č. 5. 

 Prosím o změnu – musí tam být „souhlasí“, nikoli „podporuje“. Zahajuji hlasování. Pro 

21, proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 0.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 25 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_25.txt) 

 

 První bod k usnesení č. 9 máme. 

 Zahájil bych další bod, což je procesní a koncepční část, která začíná: Městská část 

oceňuje atd. a koncepční výkresy, doporučuje doplnit názvy ulic, požaduje prověřit úplnost 

popsání regulativů, doporučuje přidat síť metropolitních a čtvrťových tříd, požaduje z důvodu 

přesnosti uvést veškeré body veřejné vybavenosti – všechno toto je tam připomínka zásadní. Je 

to tam až po poslední věc – je to článek 106, podrobnější členění ploch, nestavebních bloků a 

otevřené krajiny.  

 Otevírám rozpravu a ptám se, zda s tímto je souhlas, nebo zda jsou nějaké doplňující 

návrhy, nebo zda je nějaký nesouhlas, aby to tam po vyškrtnutí některých bodů nebylo. Bylo to 

po dlouhé debatě předloženo Komisí pro územní rozvoj a investice.  

 Hlásí se pan Čep. 

 

P.  Č e p : 

 Je to laický dotaz. O tom, o čem tady hovořil kol. Vích, kdy si to máme systematicky 

zasadit do regulačního plánu – lze o to doplnit materiál, nebo ne? 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_25.txt
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P.  L o m e c k ý : 

 V tuto chvíli to nelze udělat tady na zastupitelstvu. Je to věc vysoce odborná, na kterou 

musí přijít na Komisi pro územní rozvoj a investice odborníci, to se nedá udělat tady, jinak tady 

z toho bude hokej. Nebo připomínky neschválíme a bude původní znění metropolitního plánu 

bez toho, že se s námi Magistrátu bude bavit.  

 

P.  V í c h :   

 Rád bych uvedl na správnou míru to, že to nelze. Samozřejmě, že územní plán je vysoce 

odborná věc. Jsem architekt, urbanista, dělám na toto téma 12 let osvětovou činnost, běhám 

stále po nějakých panelových diskusích a vysvětluji, co je územní plán, co je regulační plán, k 

čemu co slouží. Samozřejmě, že vy máte pravomoc jako městská část si zažádat, že chcete 

regulační plán pro své lokality Už tady jeden regulační plán je na Anenskou čtvrť, je 

rozpracován pro Petrskou čtvrť, jde jen o to ho schválit. Nejde o to, že by nebyl, je téměř hotový, 

jde jen o to dostat to do procesu, abyste ho měli. Pro městskou část je to velká pojistka a jistota, 

že to, co si tam dohodnete, tam opravdu bude. Pokud to tam teď necháte volně zastavět, ať vás 

trápí území u Intercontinentalu, ale takových území je tam deset nebo dvacet, podle toho jak to 

vezmete – jestli to jsou jednotlivé parcelky nebo sto parcelek. Doporučuji poradit se s 

odborníky, nespěchá to, má to čas téměř do konce července. Teď je to jedinečná příležitost si 

zažádat o to, abyste regulační plán měli. Budete to mít posvěcené, bude všechno v pořádku a 

budete čistí. Říkáte, že je to pro vás jako laiky těžko uchopitelné a složité a že byste tady byli 

ještě 14 dní, kdybyste to začali řešit. Je lepší to řešit koncepčně a odborně a ne tady dělat, že to 

mu nerozumíte a že to necháte všechno projít. Děkuji.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Této debatě předcházela dlouhá debata na Komisi pro územní rozvoj a investice. 

Nemám nic proti tomu, aby se to pojalo touto formou, ale musíme podat myslím do  

15. července veškeré připomínky. Pokud je do tohoto termínu nepodáme a budeme to tady 

„pytlíkovat“ na zastupitelstvu, tak je to stejně jako když se dělají zákony v Parlamentu. Shodli 

jsme se na zásadních připomínkách. Nebyli tam jen laici, byli tam i odborníci, neříkám, že tam 

nemohou být další, že se to nedá doplnit. Správně bylo řečeno, že regulační plán pro Anenskou 

čtvrť máme a máme ho i pro Petrskou čtvrť, ale abychom ho dávali tam, kde ho připravený 

nemáme, považuji tady za tvoření něčeho, co se nám může vymknout z ruky. Pokud 

zastupitelstvo hl. města bude ten konečný orgán, který o tom bude rozhodovat, tak bychom měli 

tomuto zastupitelstvu přinést něco, na čem panovala shoda a prošlo to odbornou komisí. Pan 

Vích bude mít k naší Komisi pro územní rozvoj a investice výhrady, ale je složena z odborníků 

a z lidí, které si tam najmenovaly jednotlivé politické strany. Nevidím v tom problém.  

 Vraťme se k debatě. Dám slovo panu Kučerovi a budeme pokračovat. 

 

P.  K u č e r a : 

 Musím oponovat panu Víchovi s tím, že máme nějaký čas. Čas nemáme, máme to dnes 

schválit, protože další zastupitelstvo už do července nebude a svolávat mimořádné 

zastupitelstvo by se nám asi nechtělo. 

 Pokud se týká regulačních plánů a vůbec nějakých podrobnějších plánů – navrhovaný 

metropolitní plán to nepožaduje, třeba to jen doporučuje. Než se takové plány, ať už jde o 

územní studie nebo regulační plány, vytvoří, bude platit metropolitní plán ve svém obecném 

vymezení. 
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 Mám to v jedné ze svých připomínek, kdy navrhuji, abychom to požadovali, abychom 

to aspoň pro rozvojová a transformační území, kterých na městské částí je málo, ale jsou, 

podmínili nějakým dokumentem. To už je ale podrobnost.  

 Vyjádřím se k tomu, co říkal pan starosta původně.  

 K materiálu, který je předkládán en bloc. Materiál podpořím, neboť se věnuje několika 

důležitým věcem, např. ohledně hladiny zástavby, přehlednosti plánu, promítnutí nějakých 

regulativů do hlavního výkresu atd. Myslím si, že je velmi důležité, abychom to schválili. 

Možná bychom se mohli bavit o tom, kterou připomínku dát jako zásadní a kterou ne, ale 

myslím si, že v takovéto formě, jak je to předloženo, nebudu mít problém pro to zvednout ruku. 

 

P.  L o m e c k ý :  

 Děkuji panu Kučerovi za konstruktivní postoj. Jen to, na čem se shodneme, má velkou 

šanci, aby Magistrát akceptoval a realizovalo se to v rámci konečné diskuse k jednotlivému 

bodu.  

 Pan zastupitel Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Abych se v tom trochu zorientoval. To, co říká pan arch. Vích, mi připadá velmi 

podnětné. Znamená to, že máme 1 – 1,5 regulačního plánu, máme tady 21 volebních okrsků, 

čili bychom měli mít pro každou oblast samostatný regulační plán. Chápu to, že se musí do 

poloviny července předložit stanovisko zastupitelstva, chápu také to, že než se to dostane na hl. 

město ke konečnému schvalování, uplynou 2 – 3 roky. Má otázka je, zda můžeme po schválení 

toho, co je tady navržené, začít připravovat regulační plány pro další lokality a můžeme je dát 

dodatečně? 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Dal bych slovo Ing. Kováříkovi jako největšímu znalci procesního práva, procesů, které 

trvají mezi městskými částmi a Magistrátem. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Omlouvám se, byl jsem jediný předkladatel, který předložil regulační plán, který byl 

schválen. Regulační plán se nepředkládá na volební okrsky, ale na ucelené urbanistické lokality. 

Naše požadavky na doplnění regulačních plánů, územních a metropolitních plánů jsou možné. 

Je to samostatný dokument, který se následně musí vytvořit a předložit. Dělají se, ale po 

ucelených urbanistických lokalitách, nikoli po volebních okrscích.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 To jsem chtěl říct, že postupně se regulační plány dají doplnit, ale v tuto chvíli musíme 

připomínkovat metropolitní plán. Připomínkujeme ho obecnými připomínkami, na kterých 

jsme se s panem kol. Kučerou shodli, a pak se budeme zabývat těmi 31 jednotlivostmi, těmi 

konkrétními parcelami, abychom si rozdělili jednodušší od složitějšího. Lze to i poté, ale tam 

potom musíme mít regulační plná připravený. Nemyslím si, že zastupitelé hl. města, kteří budou 

v říjnu 2018 zvoleni, to ponechají zcela uzavřené. Domnívám se, že další kolečko ještě bude 

následovat. To je můj politický odhad budoucí situace. Vypořádejme se ale s úkolem, který je 

před námi.  

 Pan zastupitel Hodek. 
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P.  H o d e k : 

 Souhlasím s panem kol. Kučerou, jestli mluvil o příloze 1, o obecné, tam si také myslím, 

že je to takto schvalitelné. Zaujalo mě, co říkal pan arch. Vích, zajímalo by mě, jaké v těch 31 

položkách vlastníci mají představy, abychom věděli, co by se tam v budoucnu mohlo odehrát. 

Také mi připadá trochu nešťastné, že se s tím musíme takovým způsobem vypořádat. Nejsem 

si jist, že rozhodnutí každého včetně mého na hl. městě bude naprosto fundované v tom smyslu, 

že budu přesvědčen o tom, co si do budoucna umím představit. Jestli jsem panu architektovi 

rozuměl, chtěl bych vědět, co tam potencionální investoři mají v zájmu udělat. Vyjádřím se k 

tomu, až se vrátíme k tabulce. Omlouvám se, že jsem to přeskočil. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Panu místostarostovi bych oponoval, jak to bylo připravené. Myslím si, že právě na 

obecných připomínkách jsme se shodli. Na jednotlivé parcely můžeme mít rozdílné názory s 

tím, že někdo toto území cítí jinak. Tam se asi budeme rozcházet. Proto jsem to rozdělil, 

abychom to potom hlasovali per partes. Zdá se mi nešťastné rozhodovat o některých parcelách 

nebo lokalitách, kde třeba nemám tak negativní názor na tyto věci, tak se jako jednotlivý 

zastupitel zdržím. Protože chci, aby materiál tady vznikl, aby odsud něco odešlo, tak to rozděluji 

na to, na čem se všeobecně shodneme a co tam přijde, a pak uvidíme, na čem se shodneme 

většinově v jednotlivých lokalitách. Proto je to takto rozděleno.  

 Pan zastupitel Kračman. 

 

P.  K r a č m a n : 

 Vrátil bych se k regulačním plánům. Jsem zastáncem regulačních plánů. Od schválení 

regulačního plánu pro Anenskou čtvrť nedošlo k žádnému pokroku. Rozpracovaný regulační 

plán pro Petrskou čtvrť nebyl nikdy schválen a nebyly zahájeny práce na jakémkoli jiném 

regulačním plánu. V některých případech, jako je třeba na Masarykově nádraží, kde je jediný 

vlastník nemovitostí, by se to hodilo. Je tam k tomu velký politický odpor ze strany Magistrátu, 

je tam nepříčetný odpor ze strany IPRu. Za městskou část jsme dávali také návrh do aktualizace 

strategického plánu, aby se tam poznámka o regulačních plánech objevila, a nebyla tam 

nakonec pořizovatelem zařazena. 

 Na druhou stranu metropolitní plán umožňuje řešení části území vlastní formou. Prosím 

o podrobnosti pana Mgr. Brabce.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pane magistře, máte slovo. 

 

P.  B r a b e c : 

 To, o čem mluví kol. Kračman, se nazývá územní plán vymezené části Prahy. Je to 

určitý mezistupeň, o kterém si zpracovatel myslím, že by mohl být vhodnější než regulační 

plány. Na změně regulačního plánu se musí všichni vlastníci dohodnout, a pokud si zvolíte 

velké území, je to obtížné. Vyzkoušeli jsme si to na Petrské čtvrti a byly pokusy i na Masaryčce. 

Tam se to řeší standardní změnou územního plánu.  

 Vím, že Praha 2 dává připomínku týkající se požadavku vymezit podrobnější územní 

plán pro stabilizované území, nevím, jestli jejich městské části nebo celé centrální části Prahy. 

Je to věc, kde si umím představit, že bychom se k ní přihlásili, ale regulační plán je pro celé 

území městské části. Nechci to ale doporučovat. Je pravda, že pořizovatel se na to dívá velmi 

skepticky. Myslím si, že i to je důvodem, proč se v návrhu metropolitního plánu neobjevil žádný 
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návrh na řešení území regulačním plánem, a to ani v rozvojovém, ani v transformačním území. 

Myslím si, že i podrobnějších územních plánů je málo, je jich tam možná do deseti.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Dovolím si navrhnout hlasovat o bodu č. 2. V návrhu usnesení je, že zastupitelstvo 

schvaluje připomínky k předloženému návrhu územního plánu – metropolitní plán – podle 

přílohy č. 1. Přílohou č. 1 začíná procesní část – městská část Praha 1, pak je tam koncepční 

část, kde jsou jednotlivé koncepční připomínky, až článek 63, 74, 88, 98 až po článek 106. 

Všechny jsou to připomínky zásadní. Ve svých materiálech to máte označeno jako přílohu č.1.  

 Dovolil bych si nechat hlasovat o tomto bodu jako o celku en bloc. Kdo je pro tento 

návrh? Pro 22, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 26 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_26.txt) 

 

Jsem rád, že jsme se shodli. Bod č. 2 tohoto usnesení máme schválen.  

 Pan Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Do stenozáznamu: hlasoval jsem pro, ale nepromítlo se to tam.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Hlasování je jasné, ale hlasujme ještě jednou. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 27 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_27.txt) 

 

Jsou to připomínky, které dává městská část Magistrátu. Je dobře, že se na tom shodli 

všichni zastupitelé.  

 V další části se hlasuje o jednotlivých parcelách a o jednotlivých připomínkách. Jde o 

bod 30: 

  MČ Praha 1 požaduje doplnit seznam objektů veřejné občanské vybavenosti na území 

MČ Praha 1 o objekty ústřední státní správy, areál Pražského Hradu, Senátu a Parlamentu ČR, 

objekty ministerstvem dopravy - Holubova č. p. 1222, zemědělství - Holubova č.p. 65, 

průmyslu a obchodu - Řásnovka č. p. 1039, financí – Letenská 525, Staroměstské nám., 

Ministerstvo školství a mládeže – Karmelitská, kultury a sídlo Úřadu vlády. Tuto připomínku 

považuje městská část Praha 1 za zásadní.  

 Myslím si, pane Kučero, že v tomto máme shodu. Dal bych hlasovat o této připomínce, 

aby byla vyslovena jako zásadní. Omlouvám se, že oslovuji pana Kučeru, ale on z hlediska 

opozice byl jedním z těch, kteří se aktivně účastnil práce v Komisi pro územní rozvoj a 

investice. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Tato připomínka byla schválena.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 28 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_28.txt) 

 

 Je to bod č. 3 – souhlasí s připomínkami. Všechny připomínky, které schválíme 

minimálně 13 hlasy, budou postupně uvedeny v tomto bodu. 

 Hlásí se pan Brabec. 

 

P.  B r a b e c : 

 Pokusím se to ještě doplnit. Máte před sebou 30 bodů. V zájmu ušetření času jsme se 

rozhodli, že budeme hlasovat pouze ty připomínky, které chce městská část podat. Znamená to, 

že mezi těmi 30 mohou být připomínky, které vezmeme na vědomí, které budeme akceptovat a 

nebudeme v tom případě o nich hlasovat. Znamená to, že pan starosta bude postupovat od konce 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_26.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_27.txt
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a v případě, že zastupitelstvo bude mít vůli se k nim vyjádřit, připomínku si schválí. Připomínka 

potom propadne do jediné přílohy č. 2, která se přidá k příloze č. 1, kterou jste schválili před 

chvílí. Nebudou existovat přílohy, kde jsme souhlasili nebo nesouhlasili, ale bude pouze jedna 

příloha č. 2, která hovoří o schválených připomínkách městské části. Znamená to, že je třeba se 

vždy rozhodnout, zda o připomínce chci hlasovat, a v případě, že bude návrh na hlasování, bude 

se hlasovat. Bude-li schválen, bude to v připomínkách městské části, případně to může být 

zásadní připomínka městské části.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Také jsem to tak myslel. Máme to rozděleno do dvou bodů - body 2 a 3. Aby to bylo 

jednodušší pro pochopení, tak bod 2 jsme schválili s tím, že jsem jednotlivé připomínky zařadil 

do bodu č. 3. Když se pane magistře podíváte na návrh usnesení, aby se to nemuselo měnit, tak 

je to zvlášť bod 2 a 3. Znamená to, že připomínky schválíme nebo neschválíme. 

 

P.  B r a b e c : 

 Schválení připomínek připojíme k bodu 2, což znamená, že v bodu 2 bude znění: dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení – ty obecné, a vznikne nová příloha č. 2, což budou ty, které teď 

projdou schválením. Bod 3 můžeme v tomto případě zrušit a pokračovat bodem 4, což bude 

schválený Dvorecký most atd. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Je to čistě formální záležitost. Jestli tomu tak Magistrát rozumí lépe, tak jsem pro. Chtěl 

jsem to jen pro naši přesnost rozdělit do dvou. Abych se rychleji blížil k cíli a měl aspoň něco 

schváleno, chtěl jsem mít bod uzavřený. Jestliže považujete kvůli Magistrátu to mít v jednom, 

tak ano. 

 Myslím, že všichni ví, o čem hlasujeme, tak hlasujme. Budu to číst, protože je to 

důležité. To, co čtu, je připomínka, která tam nebyla. Je to změna, o které komise konstatovala, 

že je to změna v náš prospěch.  

 Čtu to, co jste měli v příloze na konci jako č. 29.: 

 MČ Praha 1 požaduje doplnit seznam objektů veřejné občanské vybavenosti na území 

MČ Praha 1 a objektů: nová budova Národního muzea, Nová scéna Národního divadla, Palác 

Žofín, Staroměstská radnice, Městská knihovna na Mariánském nám., Mateřská školka 

Letenská, Revoluční a Opletalova, Vysoká škola umělecko-průmyslová – Mikulandská č. p. 

134. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.  

 Chce někdo k tomuto bodu diskutovat? Pan Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Čtete materiál, který je trochu jiný než náš. Ve významu je to asi stejné. Označení za 

zásadní tam nemám. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Jako předkladatel čtu, jak to navrhuji. Myslím, že na tom se můžeme shodnout. Textová 

část je stejná. Pouze doplňuji, že tuto přílohu navrhuji schválit jako zásadní.  

 Protinávrh není, budeme hlasovat o tomto návrh, který jsem právě přečetl. Ve svých 

materiálech to máte jako bod č. 29. Bylo schváleno. Pro 21, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 29 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_29.txt) 

 

 Další bod máte uveden jako č. 28 a, b. Přečtu: 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_29.txt
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 MČ Praha 1 požaduje doplnit seznam parků čtvrťového významu o Vrchlického sady. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 1 za zásadní. 

 Prosím o diskusi. Nikoho nevidím, budeme hlasovat. Pro 21, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovali 3.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 30 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_30.txt) 

 

 Další bod k hlasování máte označen číslem 27, zní:  

 MČ Praha 1 požaduje doplnit seznam náměstí čtvrťového významu o Malé náměstí. 

Tuto připomínku považuje MČ Praha 1 za zásadní.  

 Chce se někdo k tomu vyjádřit? Nikdo takový není, budeme o tomto bodu hlasovat. Pro 

19, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 3. Bylo schváleno. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 31 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_31.txt) 

 

 Další bod, který budeme projednávat: 

 MČ Praha 1 požaduje doplnit seznam ulic čtvrťového významu o ulice Dlouhá, 

Kaprova, Mostecká, Myslíkova, Pařížská. Tuto připomínku považuje MČ Praha 1 za zásadní. 

 Máte to označeno jako číslo 26. 

 Kdo by chtěl k tomu diskutovat? Pan Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Navazuji na komentář, který tam je. Z toho je patrno, že se povoluje navýšení stávající 

zástavby o dvě podlaží? 

 

P.  K o c m á n e k : 

 Je to uvedeno do souladu s územně-analytickými podklady, kde ulice IPR má, ale 

nepromítl je do návrhu územního plánu. Je pravda, co říkáte, je to potenciál pro objekty, které 

se v těchto ulicích nacházejí, postupovat tak, že mohou navýšit podlaží dle příslušného článku, 

který je k výškové regulaci. Jedná se o ulice, které mají čtvrťový význam. Domnívám se, že je 

to v dikci toho, co územní plán chce, a myslím, že je to i správně. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Budeme hlasovat o bodu 26. Kdo souhlasí, aby tuto připomínku Praha 1 uplatnila? V 

případě, že to neodhlasujeme, Praha 1 tuto připomínku neuplatní. Hlasujeme jako o zásadní 

připomínce. Pokud by měl někdo protinávrh, že to nebude jako zásadní, ať ho uplatní. 

Hlasujeme. Pro 14, zdrželo se 5, nehlasovalo 5. Tato připomínka byla také přijata. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 32 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_32.txt) 

 

 Další připomínku máte pod bodem 25: 

 MČ Praha 1 požaduje umístit koridor Náplavky Smetanovo nábřeží v celém úseku od 

mostu Legií po Novotného lávku a naznačit významná pěší propojení na ni v prodloužení 

Náprstkovy ulice a podél jižní strany parku Národního probuzení. Tuto připomínku považuje 

MČ Praha 1 za zásadní. 

 Chce někdo k tomuto bodu vznést nějakou změnu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování k 

tomuto bodu. Tato připomínka byla přijata. Pro 20, nehlasovali 4.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 33 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_33.txt) 

 

 Dalším bodem, o kterém budeme hlasovat, je připomínka, kterou máte označenu pod 

číslem 24: 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_30.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_31.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_32.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_33.txt
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 MČ Praha 1 požaduje umístit územní rezervu podzemních garáží v lokalitě Václavské 

náměstí horní, Senovážné nám. a lokalita Hradební, Revoluční. Tuto připomínku považuje MČ 

Praha 1 za zásadní. 

 

P.  B u r e š :  

 Máme tam správně napsáno, že je to podle lokační studie Magistrátu hl. m. Prahy. Pan 

starosta vám navíc řekl, co v lokační studii je uvedeno. 

 Správný text, o kterém hlasujeme, je asi ten náš: dle lokační studie veřejných 

hromadných garáží hl. m. Prahy. To je oficiální materiál a my požadujeme, aby tam značky, 

které tam dosud byly, zůstaly.  

 

P  L o m e c k ý : 

 Děkuji za dovysvětlení. Vyjádříme se hlasováním k bodu 24. Pro 15, proti 2, zdrželi se 

2, nehlasovalo 5. Bylo přijato. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 34 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_34.txt) 

 

 Další bod k hlasování máte označen jako číslo 22: 

 MČ Praha 1 požaduje vést koridor nové tramvajové trati ve Vrchlického sadech v úseku 

od odbavovací haly po ulici Bolzanova podél severojižní magistrály přes pozemek 2313/14, 

katastrální území Nové Město. Tuto připomínku považuje MČ Praha 1 za zásadní. 

 Pan místostarosta Bureš opět dovysvětlí. 

 

P.  B u r e š : 

 Včera při projednávání zklidnění magistrály jsme měli možnost tento bod probírat. Na 

IPRu ze tří skupin, které se tam vytvářejí, dvě s námi již souhlasí, se třetí máme další schůzku. 

Odborníci se k nám přiklánějí, teď zlomit ještě politické prokletí v rámci Prahy, protože všichni 

považují to, co jsme vyčetli z materiálu z r. 2000, to znamená držet tramvajovou trať co nejblíže 

magistrále, a to až do vyústění u Bulhara – Bolzanova, za správné řešení, ne rozparcelovat 

Vrchlického sady a vést tramvaj několik metrů od dětského hřiště. Proto je popsáno trochu 

odborně s čísly pozemků. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Souvisí to s tím, aby tramvaj odbavovala návštěvníky Hlavního nádraží. 

 Zahajuji hlasování. Připomínka byla přijata. Pro 18, zdrželi se 2, nehlasovali 4.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 35 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_35.txt) 

 

 Další je bod, který máte označen číslem 21: 

 MČ Praha 1 požaduje  navržený pěší koridor mezi ulicemi Na Florenci, Opletalova, 

parc. číslo 2537/1 až po 2554, k. ú. Nové Město, určit jako plnohodnotné uliční propojení. Tuto 

připomínku považuje MČ Praha 1 za zásadní.  

 Chce se někdo k tomu přihlásit? Nikdo se nehlásí, prosím o hlasování. Tato připomínka 

byla také schválena. Pro 19, zdrželi se 2, nehlasovali 3. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 36 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_36.txt) 

 

 Další bod je ve vašich materiálech označen číslem 20: 

 MČ Praha 1 požaduje umístit uliční propojení v úseku ulice Hybernská, objekt 

Železničního muzea, parc. č. 2537/1, k. ú. Nové Město. Tuto připomínku považuje MČ Praha1 

za zásadní. 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_34.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_35.txt
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 Do diskuse otázky nejsou. Projevíme svůj názor hlasováním. Tato připomínka k plánu 

byla přijata. Pro 19, zdrželi se 2, nehlasovali 3.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 37 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_37.txt) 

 

 Další připomínku máte označenu číslem 19: 

 Praha 1 požaduje umístit uliční propojení mezi ulicemi Jelení a Patočkova, parc. č. 365/1 

a 366/1 v k. ú. Hradčany. Tuto připomínku považuje MČ Praha 1 za zásadní.  

 Hlásí se pan Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pro toto hlasovat nebudu, neboť by tam došlo k rozdělení parku, který je zeleným 

koridorem. Myslím si, že dopravní řešení – odbočování přes tramvaje by bylo dosti obtížné. Je 

tam alternativní ulice, byť přes dvě křižovatky navíc, o sto metrů vedle. V tomto případě nebudu 

pro.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Pane zastupiteli Kučero, minule jste tady za Hradčanskou Včelu přednášel požadavek, 

toto je prodiskutováno a je to její výsostné přání. Bylo to probráno i s lidmi z Prahy 6 a s 

místními. Je to jediné řešení, jak zklidnit Pohořelec a další, toto je zcela jasně k ochraně 

historické části a poslat auta rovně. Ano, odnesou to dvě břízy. Kdyby nějaký pitomec 

nezapomněl, když tam stála pět let stavební ohrada, stavěl se tunel Blanka a nechali tunely na 

místě, bylo už dávno po problému. Toto je velmi důležité pro zklidnění celého území, aby 

všichni vyjížděli rovně, aby do Keplerovy vjížděli jen lidé, kteří jedou do této lokality a transit 

aby byl navždy přerušen. Znamená to, aby území bylo i neprůjezdné.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Děkuji, pane místostarosto. Každý má ale právo s něčím souhlasit nebo nesouhlasit a 

vyjádří to hlasováním k bodu č. 19. Hlasujeme o zásadní připomínce propojení mezi Jelení a 

Patočkovou. Připomínka byla přijata. Pro 17, proti 1, zdrželi se 3, nehlasovali 3.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 38 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_38.txt) 

 

 Další připomínka je označena číslem 16: 

 MČ Praha 1 požaduje určit středový pás na parcelách č. 2318/2, 2317/5 v rámci parku 

Vrchlického sady jako plochu parkově upravená část náměstí. Tuto připomínku považuje MČ 

Praha 1 za zásadní. 

 Dovysvětlí pan místostarosta. 

 

P.  B u r e š : 

 Vznikl tam pojem parkové náměstí. Bude-li tam tramvaj, od odbavovací haly rovně je 

to cosi, že když dojde ke zpevnění ploch, tak se to jmenuje parkové náměstí a musí to být takto 

popsáno. Změnili tam určité kategorie. Pojem parkové náměstí znamená, že je to park s jasně 

vedenými trasami, aby lidé od Hlavního nádraží šli k Opletalově a nebloudili okolo kolejí.  

 

 

 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_37.txt
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P.  L o m e c k ý: 

 Je to návrh, který vzešel z komise. Ještě pan Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Parkové náměstí nemůže být. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Parkově upravená část náměstí. 

 

P.  B u r e š : 

 V katalogu odborných názvů to má krátký název, ale my můžeme použít jasný popis. 

Tam jde spíše o značky. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Děkuji za překlad do češtiny. Hlasujeme bod č. 16, plochu jako parkově upravenou část 

náměstí. Tato připomínka byla přijata. Pro 18, zdrželi se 3, nehlasovali 3.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 39 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_39.txt) 

 

 Další připomínka je ve vašich materiálech označena číslem 15: 

 MČ Praha 1 požaduje určit plochu parc. č. 484/7, 11, k. ú. Nové Město, tzv. apendix 

Náměstí Republiky jako území zastavitelné, obytné. Tuto připomínku považuje MČ Praha 1 za 

zásadní.  

 Nikdo se nehlásí, můžeme hlasovat. Připomínka byla přijata, pro 15, nehlasovalo 6. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 40 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_40.txt) 

 

 Další připomínku máte ve svém materiálu jako č. 14: 

 Praha 1 požaduje určit parcelní plochu č. 125, k. ú. Josefov, parčík Pařížská, jako plochu 

parkově upravená část náměstí. Tuto připomínku považuje MČ Praha 1 za zásadní. 

 Prosím pana místostarostu. 

 

P.  B u r e š : 

 Ten, kdo nebyl na Komisi pro územní rozvoj a investice neví, o co jde. Zde je dávno 

hotový projekt revitalizace okolí staronové synagogy společně s Židovskou obcí. Zcela jasně 

se všichni chtějí vrátit k dříve Mikulášské třídě, kdy tady bylo náměstíčko, a byla vidět 

staronová synagoga, nebyla zarostlá plevelem, kde se scházejí drogově závislí. Aby nám tomu 

nemohlo být zabráněno, tak to nazvěme od Mojžíše k synagoze. Je to opět parkové náměstí, 

aby tam mohla být dlažba, aby tam mohly být bezpečnostní prvky, aby se Mojžíš zpřístupnil. 

Od Pařížské aby zůstal parčík, kde jsou známé ornamenty, a zbytek aby se otevřel vůči 

španělské synagoze, jak to naši předci mysleli, a někdo tam vysázel ten nesmysl. Koho to bude 

zajímat, tady je celá dokumentace. Aby byla realizována, chybělo nám tam slovíčko, aby nám 

to nikdo nezavřel. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Je to připomínka, která v původním plánu nebyla, a mohlo by se stát, že bychom 

nedokázali tuto realizaci provést. Proto tam tuto připomínku dáváme. Myslím si, že pan 

místostarosta Hodek je ještě schopen ukázat přesně, o co jde.  
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P.  H o d e k : 

 Je to klín od Břehové ulice, před synagogou, je to pouze úprava zeleně, aby to byl parčík 

s lavičkami, budou tam bezpečnostní prvky atd. 

 

P.  B u r e š : 

 Řeší se to už 12 let. Už se dostáváme ke studii, aby nám to chybějící značka nezavřela, 

a zase jsme se 10 let nebavili.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Všichni ví, o čem budou hlasovat. V materiálech je to označeno jako bod č 14. Dovolím 

si zahájit hlasování k tomuto bodu. Připomínka byla přijata. Pro 20, zdržel se 1, nehlasovali 3.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 41 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_41.txt) 

 

 Pan kolega Bureš vysvětlí, proč některé body byly přeskočeny. 

 

P.  B u r e š : 

 Víme, kdo se tím zabýval. Přeskakované body jsou takové, které projednala Komise pro 

územní rozvoj a investice. Jsou to ty body, kde se názor odborníků a náš ztotožňuje s tím, co je 

tam promítnuto. Pan Kučera tam také byl. Řekli jsme, že se nechají v materiálu i ty věci, kde 

metropolitní plán navrhuje nějaké změny, ale MČ Praha 1 se s nimi ztotožňuje. Proto je máte v 

tabulce a není třeba o nich hlasovat. Bereme je na vědomí a souhlasíme s nimi.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Proto o těchto bodech nehlasujeme. Nepřipomínkujeme změny, s kterými souhlasíme. 

Navíc dáváme k hlasování jen to, co chceme buď změnit, nebo doplnit. Materiál, který máte, 

obsahuje všechny body, které Komise pro územní rozvoj a investice projednávala, i ty změny, 

s kterými nakonec vyslovila souhlas. O nich tady nehlasujeme.  

 Přejdeme k bodu 12: 

 MČ Praha 1 požaduje určit plochy parc. č. 331/1 a 332, Hradčany, zeleň, podél 

Keplerovy, jako plochy pro městskou zeleň. Tuto připomínku považuje MČ Praha 1 za zásadní. 

 Všichni víme, o čem hlasujeme, bod č. 12 můžeme hlasovat. Připomínka byla přijata. 

Pro 20, nehlasovali 4. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 42 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_42.txt) 

 

 Další významný bod je prostranství Intercontinental, Staré Město, parc. č. 987/01 – 

společnost WIC Prague. Do rozpravy k tomuto bodu se přihlásil pan Jiří Ochec. Rád by nám 

představil, co tam společnost chce plánovat, abychom se k tomu mohli buď negativně, nebo 

pozitivně vyjádřit. Týká se to pozemku, který je předpokládám ve vašem vlastnictví, rádi byste 

zastupitelům sdělili vaše záměry. Máte slovo. 

 

P.  O c h e c : 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, dámy a pánové, jmenuji se Jiří Ochec a jsem 

poradcem managementu Best Hotels Properties a jsem zplnomocněn jednateli společnosti WIC 

Prague, tedy majiteli hotelu Intercontinental a přilehlých pozemků, k jednání na tomto 

zastupitelstvu. 

 Nejsem urbanista, ani architekt a nemám připravenou žádnou plamennou řeč na 

obhajobu zástavby či nezástavby. Mám s sebou jen tři materiály, a to jsou stále se opakující 

mediální výstupy s jednou vizualizací, kterou asi velmi dobře znáte, dále mé poznámky.  

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_41.txt
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 Příběh možného zastavění parcely, která je dnes v návrhu metropolitního plánu k tomu 

určena, je trochu delší, sahá téměř dva roky nazpět, kdy padaly úvahy o možném navrácení 

zástavby v rámci urbanistické studie nebo k veřejnému projednávání v rámci revitalizace 

Dvořákova nábřeží. Mělo to za úkol propojit více Pařížskou s řekou. Potom i my jako vlastník 

pozemku jsme byli překvapeni, když město navrhlo tuto parcelu v novém metropolitním plánu 

jako zastavitelnou. Pak jsou tady zmíněné mediální výstupy, které se stále opakovaly.  

 Nejčastějším zdrojem těchto často tendenčních a i zavádějících informací byl server 

Novinky.cz, jehož mediální obsah zajišťuje vydavatelství Borgis, a pak také deník Právo ze 

stejného vydavatelství.  

 Jediná existující vizualizace stále dokola zveřejňovaná v médiích ve formě hrubé 

hmotové studie, kterou jsem ukazoval, je falešná. Není naší prací, velmi nás poškozuje. Jediné, 

co určitě nechceme – aby na tomto prostranství stála tato hrůza. 

 K tématu jako takovému neproběhla řádná diskuse, nikdo se nás jako vlastníků pozemku 

neptal, co s tím hodláme dělat, jestli to budeme chtít zastavovat. Jediné, k čemu jste se někteří 

z vás měli možnost vyjadřovat, byla tato zvrácená studie a často tendenční podsouvačné otázky 

novinářů. Tato situace nás velmi mrzí a jsem tady dnes, abych to uvedl na pravou míru.  

 Co a zda vůbec má vyrůst na našich pozemcích v tuto chvíli vůbec nevím. Na druhou 

stranu i jako neurbanista si myslím, že betonový plácek by měl dostat lepší šanci, sloužit městu 

lépe než nyní. Ve finále možná dospějeme ke stejnému rozhodnutí, že nejlepší řešení bude 

nechat prostor otevřený, zhodnotit jej tak, aby opravdu sloužil jako náměstí, což v dnešní situaci 

tak nefunguje. Rádi bychom k tomu s vámi vedli řádnou diskusi podle pravidel, neovlivněnou 

mediálními výstupy, ani předvolebním tlakem.  

 Myslíme si, že toto místo si určitě zasluhuje posouzení i světových architektů-urbanistů, 

které jsme připraveni do diskuse přivést a i zaplatit, pokud bude třeba. Připadá nám škoda 

nevyužít možnost, neověřit všechny možnosti, které by v prostory mohly vzniknout a už od 

začátku to shodit.  

 Navrhujeme začít řádnou diskusi o využití tohoto prostoru na sdílené platformě 

spolupráce mezi privátním a veřejným sektorem a přizvat k tomu i zástupce světových 

architektů nebo přímo nějaké světové architekty. Může např. vzniknout nějaká pracovní 

skupina složená z odborníků, ze zástupců obou stran a stanoven termín, do kdy by měla přijít s 

nejvhodnějším řešením pro využití tohoto prostoru. Jsem tu proto, abych vám nabídl spolupráci 

založenou na racionálním přístupu, o kterém si myslím, že finále může vést i k zhodnocení 

lokality a k zatraktivnění oblasti Pařížské. Rádi bychom do prostoru navrátili život, který tam 

dnes není. Jak to uděláme, bavme se o tom společně. Jsme připraveni společnou platformu 

pomoci organizovat a být k dispozici k jakýmkoli sounáležitostem mezi privátním a veřejným 

světem.  

 Děkuji za pozornost. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Byl jsem požádán už na začátku, aby po skončení této debaty byl prostor na kluby pro 

hlasování o tomto bodu. V rámci diskuse vystoupí pan místostarosta Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Jsem strašně rád za slova, která tady zazněla. Mrzí mě, že okolo stolu to nebylo moc 

vnímáno, lidé se o tom bojí mluvit. Byl jsem při veřejném projednávání revitalizace Dvořákova 

nábřeží, kde jsem před dvěma roky zaslechl diskusi. Byl jsem vděčný, když kolem stolu sedělo 

hodně matadorů a odborníků na architekturu. Strašně rád jsem poslouchal jejich názory. Padly 

tam dvě myšlenky. 



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 

 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 74 
 

 

 

 Dvořákovo nábřeží nebude fungovat, dokud se nezkvalitní Revoluční – to se teď děje, 

studie je hotova. Lidé dojdou z nám. Republiky maximálně k Dlouhé a dál nejdou, co by tam 

dělali? 

 Druhá věc byla od odborníků. Máme stejný problém s Pařížskou, protože dojdou na roh 

Bílkové, zarazí se, před betonem uhnou jinam a nedojdou k Právnické fakultě. Tam vzešla od 

odborníků myšlenka – já jsem s hrůzou zjistil, a od toho bych se vždy distancoval, co jsem viděl 

v novinách, byl bych vždycky proti jakékoli takové šílené zastavitelnosti molochem. Nechápal 

jsem, jak budou lidé z hotelu koukat do nějaké zdi. Od architektů tam jasně padalo, že by bylo 

vhodné doplnit uliční třídu maximálně do výše 2. nadzemního podlaží a nad tím vybudovat 

obytnou plochu, zeleň, výhled na staronovou synagogu apod. Padaly tam takové věci a odborné 

názory. Nechci je opakovat, neuměl bych to. Očekával jsem, že se v metropolitním plánu něco 

na toto téma objeví. Asi se objevilo, ale najednou jsem si přečetl ten novinářský výmysl s 

vizualizací, který rozpoutal politiku, která byla zahrnuta do architektury.  

 Připadal jsem si jako blázen, že jsem byl asi na jiném projednávání, protože zástupci 

obou hotelů v okolí – Prezidenta a Intercontinentalu, kteří tam byli, říkali něco jiného, než jsem 

si přečetl v novinách.  

 Líbilo se mi to, co tady zaznělo – jako architektonická soutěž a další věci. Myslím si, že 

když za 2-3 roky bude rozhodovat Magistrát hl. m. Prahy, tak kdyby se do té doby vědělo, o 

čem se bavíme – zatím to nevím, vidím na jedné straně beton a na druhé straně novinářskou 

vizualizaci – byl bych velmi rád, kdyby ti staří odborníci, architekti, kteří byli na projednávání 

a na veřejném slyšení, dostali prostor. O Praze vědí odborně více než my, a nikde jsem neslyšel 

je mluvit.  

 Děkuji, že jste mi potvrdil, že jsem se tenkrát nezbláznil, když jsem slyšel úplně něco 

jiného, než bylo to, co jsem četl v novinách. Uvidíme, jak to dopadne.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Další se o slovo přihlásil pan místostarosta Hodek. 

 

P.  H o d e k : 

 Navrhoval bych, aby se pan z WIC vrátil na potítko, protože možná budou nějaké 

dotazy. Budu mluvit částečně jako kol. Bureš, byť jsem nikdy na žádném projednávání nebyl, 

neúčastnil jsem se žádného happeningu ani demonstrace za zachování něčeho – nevím čeho. 

Bojovat za zachování toho, co se tam teď přesně nachází, také není to pravé. Jsem rád, že slyším 

na půdě zastupitelstva to, že to jediné, co jsme si přečetli v novinách – vizualizaci, že se od toho 

distancujete, že si to mohl vymyslet jen blázen, který chtěl nevím co rozmíchat. Není to ale můj 

dotaz. 

 Líbí se mi, že tady partner nabízí nějakou participaci na něčem. Budu se ptát 

nejpovolanějšího, což asi bude pan Mgr. Brabec: co s tím, pane magistře? Jak můžeme teď vést 

diskusi o tom, jak můžeme teď využít nabídnuté ruky od partnera a bavit se s ním o tom? 

Zatáhnout do toho veřejnost, municipalitu, tuto nebo příští – nevím, jak dlouho – na to, 

abychom se bavili o tom, co by tam mohlo nebo nemohlo být, počínaje parkovou úpravou, 

Křižíkovou fontánou, schválně si vymýšlím cokoli. Co moderního by tam mělo vzniknout? Jak 

to teď technicky provést? Nejsem takový odborník na postup při projednávání metropolitního 

plánu.  

 Ze zkušenosti se velmi bojím, a jsem skeptický do vlastních řad na hl. městě, že tady 

překotně splníme naše data – zaslechl jsem 15. červenec, teď tady něco rozhodneme nebo 

nerozhodneme, protože budeme chtít v předvolebním období ujistit občany v příslušných 
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domech, že tam určitě nic nedovolíme postavit, ale na druhou stranu jim nebudeme moci říct, 

co tam chceme a o čem jsem schopni se bavit, že by tam mohlo vzniknout.  

 Bojím se, že nějaké rozhodnutí uděláme, pošleme ho na hlavní město, kde bude tři roky 

ležet. 

 Ptám se, zda máme vůbec vyslyšet od partnera nějakou variantu? Líbilo se mi to a 

nemyslím si, že je to tak časté – aniž bychom se vzdali spolurozhodování. Teď budeme 

donuceni buď pro černou, nebo bílou. Nejsem si jist, že to je to pravé. Mohu se zeptat pana 

Brabce, zda existuje nějaká teoretická možnost? Pak budu přemýšlet dál. 

 

P  L o m e c k ý : 

 Pane magistře, prosím. 

 

P.  B r a b e c : 

 Napadá mě teoretická možnost vymínit si souhlas s ponecháním zastavitelného území 

do doby veřejného projednání, které proběhne za rok nebo za dva, s tím, že proběhnou všechny 

činnosti, o kterých tady investor hovořil. Speciálně městská část popíše, že v tuto chvíli není 

schopna stoprocentně rozhodnout o tom, zda chce držet veřejné prostranství nebo zastavitelnou 

plochu. Na základě těchto přislíbených věcí by dala zprávu nejpozději při veřejném projednání, 

i na základě toho, jak by se k myšlence, která vzejde z případných soutěží nebo vizualizací 

postavila, zejména veřejnost, ti kteří bydlí v okolí. 

 Nevím, jak to bude hl. město akceptovat, ale je to možnost, která mě v tuto chvíli 

napadá. 

 

P.  H o d e k : 

 Abych to pochopil. To je akt, který nám nebere možnost v budoucnu o tom fundovaně 

rozhodnout, nebo záleží na tom, jak se k tomu město postaví? 

 

P.  B r a b e c : 

 Bude to dost záležet na hl. městě, pravděpodobně nám této věci zakáže připomínku k té 

veřejné části.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan vedoucí Stavebního úřadu Dajbych by vám to možná osvětlil trochu přesněji. 

 

P.  D a j b y c h : 

 Chtěl bych zastupitele uvést do této problematiky. V současné době platí územní plán. 

Na území městské části je přibližně 195 regulovaných zón. V rámci toho se posuzují 

navrhované stavební záměry, zda jsou nebo nejsou v souladu s územním plánem. Od 1. ledna 

letošního roku byla tato pravomoc přenesena na hl. m. Prahu. Znamená to, že k žádosti o územní 

rozhodnutí na jakoukoli stavbu musí stavebník doložit souhlas útvaru hl. m. Prahy o tom, že 

projekt je realizovaný. 

 K tomuto území cca před půl rokem podal vlastník pozemku žádost o umístění dočasné 

kavárny na povrchu tohoto parkoviště na 20 let. Při posouzení s územním plánem bylo jasné, 

že nezastavitelné území na 20 let zatížit dočasnou stavbou kavárny je nemožné. Stavební úřad 

Prahy 1 to zamítl, stavebník se odvolal a Magistrát to potvrdil.  

 K tomu, co se ptal pan místostarosta. V současné době nic nebrání stavebníkovi, aby 

podal žádost o změnu platného územního plánu, aby tato plocha byla projednána v rámci změny 

na ZHMP a tím se změnil už v současnosti územní plán. Jestli se to podaří, to nikdo neví. Tato 
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změna by se stala podkladem pro budoucí využití v rámci nového územního plánu, kterému se 

říká metropolitní plán. 

 Nic nebrání tomu, aby stavebník v souladu se zákonem požádal o změnu platného 

územního plánu. 

 To, o čem rozhodujete, nebude použitelné do r. 2025. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Děkuji panu vedoucímu. Pan Hodek je přihlášen do diskuse. 

 

P.  H o d e k : 

 Jestli jsem to správně pochopil – my tady řekneme nic, chceme tam nechat to, co tam je 

teď, a přes toto naše rozhodnutí, které odešleme na hl. město, když do stavebník stihne, tak do 

r. 2025 tam může teoreticky postavit to, co je momentální v území. 

 (P. Dajbych: Ano.) 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Bylo by dobré, aby se vyjádřil zástupce stavebníka. 

 

P.  O c h e c : 

 Krátká poznámka ke lhůtám, k r. 2020 apod. Předmětná stavba, o které hovořil kolega 

– to se týkalo krátkodobých aktivit, které na tomto prostranství probíhají již mnoho let, ať to 

jsou stánky, obchody, dočasné restaurace. Nikdy se na tomto prostranství neuchytilo nic 

pořádného. Myslím, že to byl pan Taubrt, který tento zmiňovaný podnikatelský záměr inicioval 

– zamítnutí dostal správně.  

 Nebavíme se o krátkodobých stavbách, které by nám umožňovalo stávající řízení 

územního plánu. Chceme s vámi spolupracovat na rozvojovém území jako celku. Do r. 2025 si 

tam můžeme „pytlíkovat“ co chceme, ale to neřeší ten hlavní problém. Platforma vyřešení 

ošklivého prostoru by měla vzniknout na základě schválení norem v metropolitním plánu, aby 

tam umožnila vystavit ne tu ošklivou hmotovou studii, ale něco, co dotvoří ráz Pařížské a 

pomůže to zatraktivnit. Jestli to bude v r 2023, 2025 nebo 2028 - v tomto případě není naším 

extrémním záměrem pozemek zhodnotit. Tuto nutnost nemáme. Pokud tam něco vznikne, tak 

chceme, aby to bylo proto, aby město bylo hezčí.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Dále je do rozpravy přihlášen pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Připomněl bych, že ve stávajícím územním plánu je to místo pro obytnou výstavbu a je 

tam výškový regulativ 8 nadzemních podlaží do výše římsy. Odhlasovali jsme si tady Pařížskou 

jako čtvrťovou třídu, což je myslím asi o dvě patra nárůst. Znamená to, že kdybychom neudělali 

nic s naší připomínkou k této třídě, říkalo by to stavebníkovi, aby si tam postavil, co chce a že 

může až do deseti pater. To je to, co děsí místní obyvatele. Měli bychom jim dát signál, že 

chceme jednat tak, aby to bylo ku prospěchu. Jestliže tam stavebník chce stavět něco 

dvoupatrového, je to možná dobrý nápad. Nevím, musel bych vidět návrh. 

 Proto bych doporučil, abychom zde přijali konzervativnější postup, kdy bychom navrhli 

plochu na plochu náměstí, což je funkce, které slouží dnes. Jestli stavebník představí projekt, 

který bude všeobecně přijatelný, může si požádat o změnu, jak o tom mluvil pan Dajbych. Ať 

si požádá o změnu územního plánu, může to v příštích pěti letech realizovat, a pak metropolitní 
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plán z toho bude vycházet. S tím, že tam dnes může stavět dočasné stavby, mu nic nebrání 

stavět např. dřevěnou maketu svého plánu, aby přesvědčil nespokojené občany, že to nebude 

taková hrůza. To všechno mu umožní stávající územní plán, ale i naše konzervativní 

připomínka, aby tam bylo náměstí. Pořád je to v souladu. 

 Myslím si, že stavebník tak může dospět k něčemu, kdy bude v souladu s obyvateli a 

jeho projekt bude přijat kladně. 

 Situace, kdy bychom nic nedělali, tak bez řádné rozpravy se najednou do územního 

plánu včleňuje velmi uvolněný regulativ desetipatrového baráku na místě faktického náměstí. 

To bychom tak neměli nechat už proto, že jsme to slibovali občanům při různých předchozích 

komunikacích.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan zastupitel Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nevím, co poznámka v tabulce znamená. Pan Mgr. Brabec před chvílí říkal, že by se to 

mohlo nechat, jak se to navrhuje a že se to vyvine. Je tam ale napsáno písmeno „o“, což znamená 

zastavět podle metropolitního plánu, což je 7 pater. Rád bych přesnou formulaci, která by měla 

vzejít z hlasování a která by splňovala to, co nám tady navrhuje zástupce investora, aby tady 

nezůstala otevřená vrátka pro nějakou „podbabu“.  

 

P.  L o m e c k ý :  

 Další do rozpravy pan zastupitel Čep. 

 

P.  Č e p : 

 Je skvělé, když investor chce komunikovat s veřejným sektorem, s lidmi a nic mu 

nebrání, aby udělal ideovou soutěž na využití tohoto místa, nemusí to být jen zástavba.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan místostarosta Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím se zeptat obou odborných kolegů. Jak to tam je a co říká pan Kučera, šli 

bychom tvrdě proti tomu, co je součástí původního návrhu. Když nepůjdeme, smíme žádat o 

to, aby za ty dva až čtyři roky, než se k tomu ZHMP dostane, toto bylo doprojednáno a 

vysloveno finální stanovisko na základě toho, co tady zatím jen veřejným příslibem proběhne, 

to znamená veřejné projednávání, nějaká soutěž, projekt atd.? Je to spíše odborný dotaz, protože 

tady padala spousta názorů. Teď je tam „o“, a buď hlasujeme proti původnímu návrhu a 

pošleme to na Magistrát s tím, že s jejich původním návrhem nesouhlasíme, nebo to necháme 

a říkáme si o dodatečné kroky před finálem. Tam se ale ztrácím, pan Brabec nám určitě pomůže.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan místostarosta Hodek. 

 

P.  H o d e k : 

 Jsem hloupý, nechal jsem si to ještě jednou všechno vysvětlit. Teď je tam nikoli „o“, ale 

„du“, což je náměstí. (Brabec: Ano.) To „o“ je návrh do metropolitního plánu, který optimisté 

odhadují na r. 2023, realisté na r. 2025. Když nic po celou dobu neuděláme, tak by tam v těchto 
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letech bylo „o“ – pak tři patra, pět pater, sedm pater, což předpokládám, že nechceme. Teď je 

tam ale „du“, což znamená nezastavitelná, nepustila by se tam ani dočasná kavárna. 

 Jedna věc je „message“ pro občany, což měl na mysli kol. Kučera, a od zítřka spolupráce 

s investorem na tom, abychom se podíleli daleko dřív než je nejoptimističtější datum na vznik 

metropolitního plánu, co bude naší reálnou připomínkou a reálnou představou o tom, co by tam 

mohlo vzniknout. Slyšel jsem i představu, která se týkala samotného hotelu Intercontinental, že 

také není dogma, že by mohl zůstat v této hmotě, ve které je.  

 Jestli to správně chápu, pane magistře, to naše dnešní rozhodnutí je sice deklarací 

něčeho, ale v té realitě do doby platnosti a odpřipomínkování všemi faktory nového 

metropolitního plánu je velmi chabé, je pouze deklaratorní, jak zmínil kolega Dajbych, protože 

mezitím může teoreticky normálně proběhnout proces změny územního plánu stávajícího.  

 (P. Brabec: Ano.) 

 

P.  L o m e c k ý :  

 Do rozpravy se již žádný zastupitel nehlásí. Mám zde ještě přihlášku z řad občanů. Je to 

opět pan Tomáš Vích, který chce diskutovat k tomuto bodu. 

 

P.  V í c h : 

 Veřejná plocha, jak tam je, v územním plánu má rozměr asi 5 x 5 mm, což je 50 x 50 

metrů. Je to o tom, co územní plán umí. Neumí říct, jaký dům tam bude, zda bude hezký nebo 

ošklivý, neumí i výši pater a jeho členění. Územní plán je v měřítku 1:10000, centimetr je tam 

sto metrů. Kdyby byl regulační plán, tak tam centimetr je 10 metrů a tam už poznáte, jak dům 

vypadá, kolik má pater, jestli má nároží, jestli má vnitroblok nebo nemá, jestli tam bude jeden 

strom uprostřed a pod ním kašna, nebo jestli tam bude deset stromů dokola a bude se tam moci 

posedět. 

 Tři roky jsem seděl ve správní radě společnosti Petra Parléře, která organizovala soutěže 

na veřejné plochy. Po celé republice jsme udělali asi 20 náměstí a asi sto soutěží. Je zajímavé, 

když máte 20 návrhů na jeden plac a sejde se tam deset odborníků, kteří o tom vedou 

několikahodinovou nebo několikadenní debatu, během procesu dojdou k nějakému závěru, 

který je obecně přínosný. Sedí u toho starosta, jsou tam místostarostové, zástupci veřejnosti 

mají možnost se s o tom s autorem pobavit. Je to jiný proces než když se tady mávnutím proutku 

řekne ano nebo ne, jestli těch 5 x 5 mm v územním plánu se pustí nebo nepustí.  

 Nedaleko od tohoto území je Staroměstské nám., kde se řeší dostavba Staroměstské 

radnice. Samozřejmě, může tam zůstat parčík, je řada příznivců, aby tam parčík zůstal. Na 

druhou stranu jsem třeba toho názoru, že Praze chybí zastupitelský sál, který by nebyl ve 

dvoraně nové radnice, kde dříve nebyl, dnes je tam provizorně. Myslím, že by si Pražané 

zasloužili u orloje reprezentativní zasedačku. Zase ale u toho musí proběhnout konsensuální 

rozhodnutí, nějaký úžasný návrh, který někoho okouzlí, a pak najednou je o čem.  

 Hovořím o tom, abyste o tom přemýšleli plastičtěji a otevřeněji. Je jednoduché teď říct 

ano, nebo ne. Je ale otázka, jestli je vaše hlasování dobré. Já bych o tom neuměl hlasovat. 

 Proto říkám, že je třeba o tom otevírat diskuse. I když jsem nepříznivec zastavování 

vnitřního města tím, že bydlím v Týnské uličce, tak moje maminka ve svých 78 letech tlačila 

kočárek z Týnské uličky nahoru na Letnou, protože jsme neměli kam jít s kočárkem pod strom, 

nebo jít na pískoviště. Když chcete jít ze Starého Města si sednout někam do klidu, je to 20 

minut pěšky do kopce. 

 Neříkám, zda zastavět nebo nezastavět náměstí Curieových, ale je lépe více se o tom 

bavit, podrobně, ve variantách a pak dojít k závěru, že rozhodnutí je dobré.  
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P.  H o d e k : 

 Poradí nám pan magistr při poradě klubů, jak z toho? Pan arch. Vích nám řekl spoustu 

věci, se kterými jsme se ztotožnili, ale na závěr řekl, že neví – „babo, raď“ – jak hlasovat. My 

ale něco udělat musíme. Chtěl bych udělat něco, co nezabrání tomu hezkému do budoucna. Na 

to budu potřebovat odbornou radu pana Brabce, případně pana Dajbycha. 

 Dále jsem chtěl říct, že to není nám. Curieových, v tuto chvíli je to Miloše Formana.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Technická – pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Aby byla informace úplná, o čem jsme nehlasovali, to akceptujeme a stane se to součástí 

přílohy č. 2. Má-li některý zastupitel jiný názor než ten, který je tam uvedený, musí to říct, 

případně dát protinávrh. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan Vích má technickou. 

 

P.  V í c h  : 

 Bod je rozsáhlý a vyčerpal jsem svých prvních 5 minut hned na úvod. 

 Pan Hodek říkal, že jsem neřekl svůj názor. Řekl jsem ho už v prvním vystoupení a i 

teď jsem ho naznačil, že bych vnitřní město vůbec nezastavoval. Jakákoli zástavba v památkové 

rezervaci, která je v kyslíkovém dluhu, je o tom, že tam zvyšujete zátěž a ubíráte kyslík. Z 

hlediska koncepčního územního plánu si myslím, že z hlediska ochrany životního prostředí by 

tam zástavba být neměla. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 V bodu č. 9 jsem vyčerpal k hlasování všechno, co bylo potřeba. Pan Kučera avizoval, 

že chce mít ještě nějaké další návrhy k hlasování. Musí dostat prostor on. V tuto chvíli jako 

předkladatel materiálu č. 9 se domnívám, že by to mělo být vzhledem k množství uzavřené, ale 

musí dostat prostor i on, aby přednesl nějaké doplňující body k hlasování. 

 Na konci se vrátíme k „dvojce“, dáme si kluby a odhlasujeme to jako celek. 

 Pane zastupiteli, máte slovo.  

 

P.  K u č e r a : 

 U dvojky přečtu pozměňovací návrh, který bude trochu přísnější, než je v tomto 

materiálu, který máme. U dvojky navrhuji, aby tam bylo náměstí – aby připomínka byla v tomto 

smyslu a že je zásadní. 

 Byl přeskočen sportovní areál Masná, v našem materiálu č. 18. Navrhuji tam vyznačit 

značku občanské vybavenosti i na hřiště, nejlépe plochou. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Budeme o tom rovnou hlasovat. Jako předkladatel materiálu se s tím neztotožňuji, 

protože to považuji na nadbytečné. Je ale vaším právem to navrhnout, budeme o tom hlasovat. 

 Prosím hlasovat o Masné, pan Kučera to řekne ještě jednou. 
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P.  K u č e r a : 

 Bod 18 v našem seznamu – sportovní areál Masná. Není tam značka občanské rekreační 

vybavenosti na hřištích. Podle interpretace nového územního plánu by to bylo zastavitelné 

území. Myslím, že by si to zasloužilo mít tuto značku. 

 Navrhuji doplnit značku občanské rekreační vybavenosti na hřiště. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Zahajuji hlasování. Nebylo přijato. Pro 8, proti 4, zdrželi se 3, nehlasovalo 7. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 43 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_43.txt) 

 

P.  K u č e r a : 

 Další je bod 17 – Loretánské nám. – doplnit šrafu parkově upravené části náměstí v 

jihovýchodní části. Stav dnes není zpevněná plocha. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Prosím hlasovat. Pro 6, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovalo 11. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 44 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_44.txt) 

 

P.  K u č e r a : 

 Další je bod 13 - bastiony Petřín, které jsme také nehlasovali. Vyznačit tam občanskou 

vybavenost už vzhledem k plánům na nějaké zařízení pro seniory. Bylo by to vhodné, je-li to v 

majetku Ministerstva obrany, další osud území by bylo vhodné pojistit, aby sloužilo veřejnosti. 

Navrhuji značku veřejné vybavenosti na celé toto území, jak je v našem materiálu v bodu 13 

vyznačeno. 

 

P. L o m e c k ý : 

 Hlásí se pan Janoušek. Je tam připravena DPS. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Rozuměl jsem panu místostarostovi Burešovi, že to, co se nehlasovalo je tak, jak je tady 

zapsáno. Je to souhlasné stanovisko. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan Brabec to vysvětlí. 

 

P.  B r a b e c : 

 U 13 bodů, které jsme nehlasovali, je to tak, že akceptujeme to, co navrhuje územní 

plán. V opačném případě je třeba hlasovat, že chceme připomínku. V případě bastionu, pokud 

chceme doplnit občanskou vybavenost, musíte hlasovat o tom, že ji chcete, jinak zůstává jen 

„o“ – čistě obytné území se všemi funkcemi.  

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za vysvětlení. Říkal jsem, že tam, kde jsme nehlasovali, akceptujeme to, co je v 

metropolitním plánu navrženo. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Hlasovali jsme proti tomu, co bylo navrženo. 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_43.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_44.txt
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 Pozměňovací návrh bastiony pana Mgr. Kučery – hlasujeme. Pro 6, zdrželo se 7, 

nehlasovalo 9. Také neprošlo. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 45 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_45.txt) 

 

 Technická – pan místostarosta. 

 

P.  H o d e k : 

 Chci poznamenat, že dům s pečovatelskou službou, který tam byl dlouhodobě plánován, 

ještě za kol. Hejmy, v územním plánu je brán jako čistě bytová záležitost. Není tam třeba 

přidávat sociální nebo jinou značku. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Proto jsme to považovali za nadbytečné. 

 

P.  K u č e r a : 

 Rozumím tomu, ale třeba ve Vlašské je to dnes značeno také jinak než obytné. 

 V našem materiálu bod 11 jsme také nehlasovali – zeleň podél Keplerovy 1. V našem 

materiálu je doporučováno zachování stávající izolační zeleně. V tomto znění bych nechal 

hlasovat. 

 

P.  L o m e c k ý: 

 Je to tam, souhlasíme s tím, aby to tam bylo. Nehlasujeme o věcech, které jsou navrženy 

v územním plánu, rozporujeme jen změnu územního plánu připomínkami. Když nedáme 

připomínku, souhlasíme se změnou, kterou navrhl IPR. 

 

P.  B u r e š : 

 Vysvětlím. Hlasovali jsme o tom, kde buď vůbec nebylo zmíněno v metropolitním 

plánu, nebo jsme měli jiný názor. Jestliže se ztotožňujeme s tím, co je tam uvedeno, 

nehlasujeme o tom a stane se to součástí návrhu 

 

P.  K u č e r a : 

 V návrhu metropolitního plánu izolační zeleň není. Chtěl bych, abychom si dali 

připomínku, aby tam byla zachována.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Budeme o tomto návrhu pana zastupitele Kučery hlasovat. Pro 5, zdrželo se 8, 

nehlasovalo 9. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 46 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_46.txt) 

 

P.  K u č e r a : 

 Další pozměňovací návrh se týká bodu 10, Občanské plovárny. Dnes je tam nějaká 

komerční funkce, ale bylo by vhodné zachovat občanskou rekreační vybavenost. Dnes je tam 

„o“, není tam žádná vybavenost zachována ani značkou. Značku bychom tam chtěli.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu k bodu č. 10. Pro 4, proti 0, zdrželo se 8, 

nehlasovalo 10. Protinávrh nebyl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 47 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_47.txt) 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_45.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_46.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_47.txt
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P.  K u č e r a : 

 Bod 9 – zatáčka Chotkova, kde má být „o“. Historicky tam domy byly. Domnívám se, 

že bychom měli požadovat nižší výšku, než je tam stanovena – myslím 3 nadzemní podlaží po 

římsu. Je možné, že nějaká zástavba by tam mohla být, ale návrh územního plánu dovoluje 

velmi extenzivně zastavět celou zatáčku. Navrhuji, aby „o“ bylo zúženo pouze do stopy 

původní zástavby, která tam byla. Nevím, je-li to takto hlasovatelné. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Domnívám se, že hlasovatelné to je, ale zase říkám, že městská část jako účastník řízení 

může se sama vyjádřit k limitům a stanovit. Protože ještě nevíme, proti čemu hlasujeme, 

nedomnívám se, že je to v tuto chvíli správné a chytré, navíc to dávat do mixu připomínek, 

které považujeme za zásadní a chceme je. V tuto chvíli netvrdím, že to, co říkáte je špatné, jen 

říkám, že smícháním s našimi zásadními připomínkami je tak trochu dehonestujeme, zvlášť 

když si to tam dáváme jen jako pojistku proti něčemu – nevíme ještě, proti čemu. Proto nehlasuji 

proti, jen jsem se zdržel. Názor jsem řekl na začátku, a proto vyslovuji zdržení – ne proto, že 

bych to považoval za špatné, ale protože to považuji za rozmělňování té síly, kterou v 

připomínkovém řízení Praha 1 má. Považuji toto smíchání s mnohem významnějšími body za 

devalvující. 

 Hlasovatelné to je, prosím o hlasování. Pro 5, zdrželo se 9, nehlasovalo 8. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 48 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_48.txt) 

 

 Další pozměňovací návrh.  

 

P.   K u č e r a : 

 V bodech 5 a 6 našeho materiálu – izolační zeleň, Holbova, vedle Husákova Ticha. 

Navrhuji zachovat tam zeleň a ne „o“. 

  

P.  L o m e c k ý : 

 Hlasujeme o bodech 5 a 6. Pro 6, zdrželo se 8, nehlasovalo 8.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 49 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_49.txt) 

 

Prosím další protinávrh. 

 

P.  K u č e r a : 

 Další se týká izolační zeleně na Dvořákově nábřeží, proužek zeleně kolem zdi 

Anežského kláštera, kde je opět navrhováno „o“ Navrhuji zachovat minimální linii izolační 

zeleně.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Zahajuji hlasování. Pro 6, zdrželo se 8, nehlasovalo 8. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 50 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_51.txt) 

 

P.  K u č e r a : 

 Poslední z tohoto materiálu je bod 3, sportovní areál Na Františku, kde chybí ochrana 

veřejné vybavenosti a je tam jen „o“. Navrhuji doplnit značku občanské rekreační vybavenosti.  
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P.  L o m e c k ý : 

 Zahajuji hlasování. Pro 7, zdrželo se 7, nehlasovalo 8. Nebylo opět přijato. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 51 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_51.txt) 

 

 Teď ze svých materiálů. 

 

P.  K u č e r a : 

 Naváži konkrétními plochami. Připomínka k celé lokalitě 064, Masarykovo nábřeží, kde 

stav v metropolitním plánu je, že se vymezuje zastavitelná transformační plocha s obytným 

využitím, a není vymezena žádná základní kompozice, ani síť veřejných prostranství v lokalitě. 

Připomínka zní: MČ požaduje, aby byly stanoveny vlastnosti struktur, které jsou ve 

stabilizovaných územích při doplňování a přeměně jednotlivých staveb chráněné stavebním 

zákonem a pražskými stavebními předpisy stanovené zásadami územního rozvoje.  

 Jde o to, aby byla přesněji vymezena struktura lokality, případně rozhodování bylo 

podmíněno zpracováním podrobnější dokumentace, ať územní studie, regulačního plánu nebo 

územního plánu části Prahy, nebo uzavřením dohody o parcelaci s investorem. 

 Navrhuji to jako zásadní připomínku.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Zahajuji hlasování.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 52 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_52.txt) 

 

Připomínka nebyla přijata. 

 

P.  K u č e r a : 

 Další připomínka se týká plochy u Tyršova domu. Jsou to parcely č 315 a 307 – máte to 

v materiálu na konci – v lokalitě Malá Strana. Celý komplex Tyršova domu plus okolních ploch 

je dnes v režimu zvláštní komplex, ostatní, a má být navržen jako obytná výstavba až s 3 

nadzemními podlažími plus ustupující podlaží. Myslím si, že by bylo vhodné tuto plochu také 

chránit značkou občanské veřejné vybavenosti, aby se případné stavby týkaly sportu. Tuto 

připomínku považuji za zásadní.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Zahajuji hlasování. Je to ale nesmysl, vlastník o tom neuvažuje, ale považuje toto 

hlasování za zbytečné. To, že to IPR do plánu dal, ještě neznamená, že to vlastník chce udělat, 

pane zastupiteli. Nebylo přijato. Pro 7, proti 1, zdrželo se 6, nehlasovalo 8. 

 V tomto případě hlásím střet zájmů, v tomto hlasování jsem se zdržel.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 53 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_53.txt) 

 

P.  K u č e r a : 

 K obecným připomínkám k materiálu.  

 Kapitola A, oblast zásadních připomínek k obecné srozumitelnosti. Dovolím si 

navrhnout hlasovat ji en bloc, to znamená body 1 – 7 společně. Uvedu to velmi stručně. 

 Jde o jasné užívání terminologie, byť v souladu s pražskými stavebními předpisy a s 

dalšími předpisy. Rozporuje se tam jednodušší vymezení ploch v metropolitním plánu, protože 

to nechá velkou volnost ve stávajících plochách, které nejsou v souladu se stanoveným 

způsobem využití lokality, je možné je upravovat a rozšiřovat, což je trochu nebezpečné např. 

v našich parcích, ale i jinde. 
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 Dále je tam připomínka k termínům a k jejich definici, aby byly jasné a předvídatelné a 

na jednom míst stanovené. 

 Další připomínka se týká návaznosti na pražské stavební předpisy, které stanovuje rada 

hl. města tak, aby tento „oslí můstek“ na radu byl uzavřen a o změnách územního plánu 

rozhodovalo pouze zastupitelstvo hl. města. 

 Další bod se týká přehlednosti regulativů a jejich výpisu na jednom místě. 

 Další bod je důležitý a trochu jsme ho už odhlasovali v našem materiálu, aby ve výkresu 

Z02 byly všechny informace dohromady, které jsou třeba k rozhodování. 

 Další bod – jasné a srozumitelné formulování regulativů, aby je byla schopna 

interpretovat i laická veřejnost. Když uvedu příklad „o“-obytný, tak víme, že to neznamená 

pouze obytnou funkci, ale veřejnost tomu tak rozumět nemusí.  

 Navrhuji procedurální hlasovat o tom, že bychom hlasovali o bodech 1 – 7 en bloc. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Souhlas. Hlasujeme v procedurálním hlasování, aby se body předložené panem 

zastupitelem Kučerou hlasovaly en bloc. Pro 9, zdržel se 1, nehlasovalo 12. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 54 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_54.txt) 

 

 Nebylo schváleno, budeme to brát rychle. 

 

P.  K u č e r a : 

 Nebudu to číst novu. Bod č. 1. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Kdo je pro změnu číslo 1? Pro 6, zdrželo se 7, nehlasovalo 9. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 55 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_55.txt) 

 

P.  K u č e r a : 

 Další je číslo 2. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Prosím hlasování o dvojce. Pro 5, zdrželo se 6, nehlasovalo 11. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 56 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_56.txt) 

 

P.  K u č e r a : 

 Další je bod 3. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Zahajuji hlasování. Pro 6, zdrželo se 6, nehlasovalo 10. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 57 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_57.txt) 

 

P.  K u č e r a : 

 Bod 4 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Zahajuji hlasování. Pro 6, proti 1, zdrželo se 5, nehlasovalo 10. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 58 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_58.txt) 
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P.  K u č e r a : 

 Bod 5 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Zahajuji hlasování. Pro 6, zdrželo se 6, nehlasovalo 10. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 59 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_58.txt) 

 

P.  K u č e r a : 

 Bod 6. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Zahajuji hlasování. Pro 6, zdrželo se 6, nehlasovalo 10. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 60 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_59.txt) 

 

P.  K u č e r a : 

 Bod 7. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Zahajuji hlasování. Pro 7, zdrželo se 6, nehlasovalo 9. Tím jsou vyčerpány vaše 

pozměňovací návrhy. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 61 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_60.txt) 

 

P.  K u č e r a : 

 Toto byly návrhy k obecné srozumitelnosti, nyní k právní jistotě. 

 Když vidím nezájem, připadá mi zbytečné, abychom to hlasovali jednotlivě, odhlasujme 

si to en bloc. Řeknu, co je tam důležité. 

 V jednom bodu požadujeme zapracovat požadavky zvláštních právních předpisů, které 

jsou relevantní pro rozhodování o území – to je v bodu 9. 

 V bodu 8 požadujeme, aby metropolitní plán umisťování staveb nejen umožňoval, ale 

také garantoval zastavitelnost, případně nezastavitelnost území. 

 V bodu 10 – aby se do regulativů metropolitního plánu promítly věcné požadavky z 

platných nařízení rady a ne aby se na ně pouze odkazovalo. Když se změní novým usnesením 

rady, tak se změní i územní plán. Je to připomínka na to, aby byl jasně územní plán měnitelný 

pouze zastupitelstvem. 

 Dále zmíním bod 12, kde žádám maximální možné používání značek koridorů a ploch 

proti stávajícím tečkám a liniím, protože to zase přispívá k nesrozumitelnosti územního plánu. 

Když se podíváte, některé naše ulice jsou široké a stávají se nezastavitelným územím. I když v 

praxi to nemusí znamenat, hrozí postupem nějaký vývoj tímto směrem. 

 V bodu 13 je stanovení přípustnosti, nepřípustnosti a podmíněné výjimečné přípustnosti, 

což jsou obecné pojmy, které nejsou dostatečně stanoveny v textové části metropolitního plánu. 

 V bodu 14 se požaduje, aby omezení vlastnických práv byla jasná, dopředu známá a 

stabilní už v projednání metropolitního plánu a aby se změny dělaly pouze změnou územního 

plánu a ne tím, že tam budou spolu např. stavebníci soutěžit výstavbou, kdo dřív zabere nějaké 

koeficienty. 

 Bod 15 požaduje, aby regulativy byly promítnuty do rozvojových a transformačních 

území a nebyla ponechána volnému trhu stavebníků. 
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 Dále zmíním bod 17, kde se požaduje, aby bylo možné vyčíst vůbec nějaké koeficienty 

zastavitelnosti, hrubou podlažní plochu apod., jak je požadováno v pražských stavebních 

předpisech. To v současném návrhu územního plánu chybí.  

 Z obecných připomínek ještě zmíním, aby v transformačních a v rozvojových území – 

je to v bodu 22 – bylo navrženo řešení pro základní kompozice veřejných prostranství a funkční 

prostorové uspořádání. Znamená to ať územní studie, regulační plán, dohoda o parcelaci nebo 

územní plán části Prahy, protože zatím to tam vůbec není. 

 Bod 23 požaduje splnění požadavků zásad územního rozvoje. 

 Bod 24 je velmi „zelený“ bod. Možná jste si nevšimli, ale všechny parky na území Prahy 

1 jsou vedeny jako zastavitelné území.  

 Vidím, že mě neposloucháte a ani s touto zásadní informací s vámi moc nepohnu, chápu 

to, je už pokročilá hodina, ale vést veškeré parky včetně Žofína jako zastavitelné území je něco, 

co posouvá ochranu území ze současnosti někam jinam. Je to zásadní. 

 Další body jsou drobnějšího charakteru. 

 Ještě zmíním bod 28, který navazuje na to, co jsme si schválili, a sice respekt k 

hodnotám původní zástavby dochovaných historických jader. Narážím tam na podlažnost, kdy 

je často stanovena podlažnost, která se hrubě rozchází se současným stavem. Rozdíl bývá až 4 

nadzemní podlaží, a to ve stabilizované památkově chráněné části města. To je dost zvláštní.  

 V bodu 29 je požadováno vypuštění výškové regulace tím způsobem, jak je to děláno, 

to znamená hrubá síť, a řešení jiné.  

 Body od čísla 30 se vymezují tomu, že metropolitní plán je vlastně zpracován rozdílně 

v porovnání se zadáním. Tam hrozí, že nebude odpovídat vyhlášce nebo zákonu.  

 Bod 34 zmiňuje zapracování požadavků SEA. 

 Všechny body od čísla 8 do 36 navrhuji ze strany městské části považovat za zásadní.  

 Prosím o procedurální hlasování en bloc.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Je pozměňovací návrh pana zastupitele Kučery o tom, že budeme hlasovat najednou.  

 Zahajuji procesní hlasování. Pro 19, nehlasoval 1. Přijato. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 62 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_62.txt) 

 

 Teď můžeme zahájit hlasování o tom, co jste načetl, pane zastupiteli. Budeme o tom 

hlasovat jako o hromadném pozměňovacím návrhu. Pro 7, zdrželo se 8, nehlasovalo 5. 

Usnesení tohoto pozměňovacího návrhu nebylo přijato. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 63 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_63.txt) 

 

 Byl požadavek o přestávku na kluby – bude pět minut na jednání klubů. 

(Jednání klubů) 

 Vzhledem k tomu, že už máme ukončenou rozpravu a budeme pouze hlasovat o bodu č. 

2 a potom o celku, oznámil bych, že za koaliční kluby vznikl návrh . . . .. 

 (P. Bureš: Prosím o procedurální hlasování, že budeme pokračovat po 19. hodině.) 

 Měl jsem to připraveno, pan místostarosta mi skáče zbytečně do řeči. Chtěl jsem to 

udělat po uzavření tohoto bodu. Pane místostarosto, neskákejte mi do vedení. 

 Prosím nejprve uzavřít bod č. 9, pak přistoupíme k procedurálnímu hlasování.  

 Za koaliční klub jsme zformulovali návrh usnesení, který přečte pan Mgr. Brabec, 

vedoucí odboru územního plánování a promítne se. Domníváme se, že toto je určitá cesta, jak 

zabránit tomu, co tam nikdo nechce a současně to nezabít úplně a nenechat tam betonovou 
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plochu, která je tam dnes. O tomto si myslím, že je reálné a je to reálně uplatnitelné i v 

připomínkách hl. m. Prahy.  

 Paní předsedkyně. 

 

P.  T á b o r s k á : 

 Pane starosto, dovolte, abychom to přečetli, potřebujeme to do stenozáznamu i do 

zápisu. 

 Bude se to týkat prostranství Intercontinentalu. Bude to připomínka č. 16, kdy MČ 

Praha 1 souhlasí se změnou plochy parc. č. 987/1, Staré Město, na území obytné, za podmínky 

umístění stavby do jednoho nadzemního podlaží s uplatněním zeleně. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Mohlo by tam být slovo „maximálně“? Maximálně je i nula.  

 

P.  T á b o r s k á : 

 Stavba bez podlaží už není stavbou, už je to jen plocha.  

 Tuto připomínku považuje městská část Praha 1 za zásadní. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Technická – pan zastupitel Janoušek. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 V návrhu bylo „s“ uplatněním zeleně, nikoli „a“. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Správně, dejme tam „s“. 

 Pan Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Upozorňuji, že to není úplně reálný požadavek. Vzhledem k Pařížské jako ke čtvrťové 

třídě se automaticky výšková hladina navyšuje o 1 – 2 patra. Když se odhlasuje jedno patro, tak 

jsou z toho tři. To nepůjde.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pan zastupitel Solil. 

 

P.  S o l i l : 

 Pochopil jsem, že diskuse byla uzavřena a že jsou vyjádření klubů. Vyjádření pana 

kolegy chápu jako vyjádření klubu. 

 (P. Lomecký: Také jsem to tak pochopil.) 

 

P.  K u č e r a : 

 Byla to technická připomínka. Kromě toho jsem za nás dal pozměňovací návrh. Prosím 

ho přečíst. 

 

P.  T á b o r s k á : 

 Pozměňovací návrh pana zastupitele Kučery k bodu 2 přílohy: 
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 Prostranství Intercontinental. MČ Praha 1 navrhuje vyznačit území jako náměstí 

vymezené plochou. Tato připomínka je zásadní.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Pozměňovací návrh pana zastupitele Kučery přišel jako druhý, budeme o něm hlasovat 

hned. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh nebyl přijat. Pro 6, proti 12, zdrželi se 2. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 64 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_63.txt) 

 

 Další pozměňovací návrh nedošel, budeme hlasovat o tomto návrhu, který prosím o 

promítnutí. Zahajuji hlasování k tomuto bodu. Pro 14, proti 1, zdrželo se 5. Toto bylo přijato.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 65 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_64.txt) 

Tím byl uzavřen celý bod 9. 

 V tuto chvíli ho budeme hlasovat jako celek. Všechny návrhy byly předtím 

schváleny. Materiál byl přijat. Pro 15, zdrželo se 5, nehlasoval 1. Děkuji. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 66 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_65.txt) 

 

 Teď dám procedurální hlasování, které se týká jednání dnešního zastupitelstva – 

schválit procedurální návrh, že zastupitelstvo bude pokračovat po 19. hodině až do vyčerpání 

programu. Pro 19, nehlasoval 1.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 67 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_66.txt) 

 

 Prosím pana místostarostu, aby převzal řízení, musím si odskočit.  

 

P.  H o d e k : 

 Měl jsem za úkol omluvit pana kolegu Čepa, vidím, že už je „modrý“, je to v pořádku.  

 Bod č. 10 – finanční dary pedagogům. Prosím paní kolegyni Špačkovou. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Dovolila bych si vás požádat o odsouhlasení. Předkládáme ZMČ Praha 1 materiál k 

mimořádnému ocenění práce pedagogických a nepedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení zřizovaných MČ Praha 1. Je to formou finančního daru. 

 Prosím, omluvte nás, při kompletování vypadla příloha č. 4, kterou jste dostali ráno na 

stůl.  

 Mezi pedagogy se rozděluje 3,5 mil. z rozpočtu školství. Komise pro výchovu a 

vzdělávání na svém jednání 22. 5. projednala a odsouhlasila tyto návrhy na základě počtu dětí, 

vykazovaných strávníků u jednotlivých organizací atd. 

 Komise zároveň schválila návrh na výši darů pro ředitele. 

 Pokud byste potřebovali, je zde přítomna vedoucí oddělení školství Vencová, aby vám 

zodpověděla případné dotazy.  

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Kolega Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Jednoduchý dotaz. Na Dražickém náměstí už není školní jídelna? 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Je, ale paní Břecková má tři jídelny pod sebou, je tam zahrnuta. 
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V e n c o v á : 

 Je to školní jídelna Uhelný trh, má tři detašovaná pracoviště.  

 

P.  H o d e k : 

 Uzavírám rozpravu, návrhy nepřišly, hlasujeme o původním znění. Pro 17, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 68 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_68.txt) 

  

P.  Š p a č k o v á : 

 Jménem pedagogů i nepedagogů všem děkuji, je to významné posílení finančního 

majetku. 

 

P.  H o d e k : 

 Bod č. 11 je dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko 

sociálních služeb. Paní ředitelko, řekněte nám krátce, v čem je podstata změny.  

 

P.  Č e l i š o v á : 

 Dobrý večer, vážené zastupitelstvo, předkladem je dodatek č. 8 ke Zřizovací listině 

Střediska sociálních služeb Praha 1, jejímž obsahem je plné znění této zřizovací listiny. 

Důvodem je praktičnosti a ucelenost celé zřizovací listiny, která byla naposledy ustanovena v 

listopadu 2009.  

 V průběhu 8 let v historii Střediska sociálních služeb došlo k velkému rozvoji, a proto 

jste jako zastupitelstvo schvalovali vymezení některých domů, které vznikaly v průběhu, a 

dalších zařízení. 

 

P. H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám. Prosím hlasovat. Pro 17, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovali 2. Tisk byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 69 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_69.txt) 

 

 Dalším tiskem je č. 15 – avizované zásady pro prodej bytových jednotek. Předkládá 

kolega Votoček. 

 Vidím, že už máme „modrého“ i kol. Kučeru. Posledním šesti mohykánům z opozice 

gratuluji, že jsou tak vzorní a zůstávají tu s námi.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Dámy a pánové, tento materiál představuje promítnutí dodatku č. 5, který jsme schválili 

v prosinci nebo v lednu do zásad pro nově zařazené domy, kterých je šest. Dávají se tam stejné 

podmínky, jaké byly schváleny pro dům v Bolzanově, to je aby se potenciální prostor, kde by 

mohla být postavena půdní bytová jednotka, rozpočítal do ceny prodávaných bytů, aniž by se 

muselo čekat na to, až půdy budou rozestavěny a prodány, aby mohlo dojít k vyměření 

jednotlivých bytů.  

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Janoušek. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Jsme u bodu 15 – zásady prodeje?  

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_68.txt
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 (Ano.) 

 Děkuji za návrh úprav podmínek pro privatizaci bytů. Je pravda, že o tom voláme od 

podzimu r. 2014. Jsem rád, že nějaké úpravy přicházejí. Zakotvuje se zde parametr zákazu 

zcizení, který je vyčerněný. Předpokládám, že návrh bude dořešen. Pokud předkladatel nic 

nenavrhuje, navrhuji 10 let 

 Vnímám, že je zde i informace o zakotvení účelu užívání k trvalému bydlení ve smlouvě. 

Bohužel smlouva není přílohou tohoto tisku, což bych očekával, aby se to dalo řádně posoudit. 

 Postrádám i specifikaci oprávněného nájemce k privatizaci, což je termín z mého 

pohledu poměrně zásadní, jestliže tyto zásady pro první nabídky a pro privatizaci bytů měníme. 

Rád bych tam viděl i stanovení minimální doby užívání bytové jednotky na základě nájemní 

smlouvy – tam bych navrhoval 10 let k trvalému bydlení, ať oprávněným nájemcem nebo ve 

specifikovaných případech jeho právním nástupcem, což by tam mohlo být zakotveno. 

 Jsem rád, že to sem přichází, ale mrzí mě, že to není kompletní. V materiálu je odkaz na 

smlouvu, kterou tady nevidíme. Nevím proč. Rád bych to posuzoval komplexně i se smlouvou 

včetně specifikace oprávněného nájemce, což považuji za zásadní.  

 

P.  H o d e k : 

 Do diskuse není nikdo přihlášen. Závěrečné slovo upřesní, o čem budeme hlasovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Akceptuji termín 10 let do vyčerněného políčka.  

 Co zde není, to jsou zásady, které jsou platné od r. 2014 a jen pro úzký počet 

vymezených domů zařazených do privatizace, kterých je 6, se stanovily nové podmínky. Nové 

podmínky ocenění - někde máte jako koeficient 2, že je to dvojnásobná cena. Veškeré věci, 

které se dožadujete, jsou v prapůvodních zásadách, které byly schvalovány někdy v r. 2000. 

 

P  H o d e k : 

 Dávám hlasovat o původním návrhu. Pro 18, proti 0 zdržel se 1, nehlasoval 0.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 70 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_70.txt) 

 

 Další bod jsou zásady prodeje bytových jednotek – kolega Votoček.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál je trochu složitější a vyžádá si větší komentář. 

 Požádal jsem pana Mgr. Bullu, aby mi pracoval podmínky pro třetí nabídky, protože 

jsme se již v minulosti v majetkové komisi dohodli na tom, že by ti, kteří nevyužili první ani 

druhou nabídku, měli mít ve třetí nabídce privatizaci za odhadní cenu. Toto všechno obsahuje 

článek 9, kde je to pod názvem „další nabídka“ uvedeno.  

 V článku 2 se definuje, co je první nabídka, druhá nabídka, třetí nabídka, ale požadavek 

materiálu, aby zpracoval definici třetí nabídky a zásady pro prodej – že se má prodávat za 

odhadní cenu, což byla neoficiální dohoda majetkové komise, ale je třeba to schválit 

zastupitelstvem, tak pan Mgr. Bulla rozšířil, vzal to globálně a dal tam všechno, co se tady 

objevilo v ostatních bodech, ale bohužel to nezpracoval do samostatného materiálu, ale do 

materiálu změny zásady prodeje pro druhé nabídky – byť oficiální název je „prodej bytových 

jednotek oprávněným nájemcům, kteří nevyužili možnost koupě bytu v rámci první nabídky 

dle zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 1 oprávněným 

nájemcům v platném znění“. 
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 Dochází tady k určitým úpravám druhých nabídek a třetí nabídka tam vzniká jako 

citovaný odstavec 9, pominu-li definici v článku 2.  

 Nechal jsem vám rozdat dodatečný materiál jako přílohu, který obsahuje jednu stránku 

– je to stránka, kde je vzoreček k výpočtu. Předkládám materiál, který nebude obsahovat konec 

věty druhého odstavce: jakož i poměrnou část hodnoty možného výnosu z investice do 

vybudování bytových či nebytových jednotek v dosud nezastavěných společných částech 

budovy. Je to proto, že tento bod se tam ocitl, ale je naprosto nesmyslný.  

 Dosud přišly dvě žádosti o třetí nabídku. Jedna byla v domě Všehrdova 7, druhá v domě 

Jeruzalémská 9. Oba domy byly privatizovány v r. 2002 a nyní se tady objevují potenciální 

zájemci, kteří by mohli mít zájem o třetí nabídku. Podle toho, co je v úseku, který navrhuji 

vypustit, by to znamenalo, že se musí udělat studie na to, jestli se tam dá postavit půda, na studii 

se musí udělat projekt, ten se musí ocenit. Tím dojde k tomu, že zaplatíme na nákladech na toto 

zjištění bez ohledu na to, že po dobu 16 let tam žádný z vlastníků o žádné půdě neuvažoval. 

Myslím si, že když se toto rozpočítá na metry privatizovaného bytu ve třetí nabídce, budeme 

na tom ještě ztrácet. 

 Podobná věc je, že pokud se to vztahuje k druhým nabídkám, tak i to jsou domy, kde 

druhé nabídky byly vyhlášeny v r. 2013 a probíhaly způsobem, že žadatelé, kteří podali žádost 

v letech 2002 – 2013 a po prověření byli osloveni, ještě projevili zájem, tak od té doby žádné 

druhé nabídky nebyly. Teď to připadá v úvahu zhruba v 10 – 15 domech, které dosud nebyly 

privatizované, byť do privatizace zařazeny jsou, ale i tam se předpokládá, že když lidé dostanou 

nabídku, tak ji využijí a jen ti, kteří by ji nevyužili, po několika letech by se ocitli ve stejné 

situaci, že budeme vymýšlet, jestli se dá postavit nějaká půda, jestli v domě volná půda je.  

 Lidé budou v tuto chvíli kupovat za jiných podmínek než všichni ostatní v rámci třetích 

nabídek – za odhadní cenu, a ještě by se jim k tomu připočítala hypotetická cena za možnost 

budoucí půdní vestavby. 

 Můj návrh je, že materiál je předložen bez této věty v rámci přílohy.  

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Janoušek jako první přihlášený.  

 

P.  J a n o u š e k : 

 Podobný návrh jako u předchozího materiálu: doplnit do vyčerněného místa 10 let 

zákazu zcizení. 

 Je tady odstavec - závazek kupujícího zachovat užívání jednotky k trvalému bydlení. U 

předchozích kupujících, kteří kupovali se slevou, si umím nějaké sankce představit, ale když to 

teď koupí za odhadní cenu, tak si nejsem jist, jaké sankce tam budeme uplatňovat. Mělo by to 

tam být asi nastaveno. 

 Další připomínka. Mám pocit, že sleva z kupní ceny je odstavcem nadbytečným, neboť 

totéž je řečeno v poslední větě bodu 9.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to dáno tím, že je materiál zkompilovaný z původních druhých nabídek.  

 

P.  H o d e k : 

 Jiří, můžeš hovořit. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Protinávrh: vypustit bod 7 a ostatní posunout.  



Stenografický záznam je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 

údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou 

 

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 92 
 

 

 

P.  H o d e k : 

 Ztotožní se předkladatel? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Jestli to chcete vypustit, tak si myslím, že je to jen explicitní vyjádření toho, že už žádná 

sleva nebude. Nevadí mi, jak to tam je. Jestli to pan Janoušek uplatní jako protinávrh, budu to 

akceptovat.  

 

P.  J a n o u š e k : 

 Druhý protinávrh stahuji, platí pouze ten první – doplnění na 10 let. 

 

P.  T á b o r s k á : 

 U Bolzanovy jsme do prvních nabídek vkládali možnosti, že započítáváme možné půdní 

prostory, resp. výnosovou metodou rozpočítáváme mezi budoucí privatizující, a teď by to mělo 

přijít i do druhých nabídek. Chápu, že to není u třetích, protože prodáváme za tržní cenu. Proč 

to pan doktor navrhuje vypustit z druhých nabídek, mi není zcela jasné. Uvědomuji si, že kupují 

za dvojnásobek privatizační ceny, ale návrh za majetkovou komisi i za radu šel tak, aby možnost 

rozpočítání budoucího výnosu z půdních prostor, kde existuje nějaký záměr městské části, byl 

rozpočítán i v rámci druhých nabídek. Proč to teď předkladatel vypouští, nevím.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Omlouvám se, kdybyste paní magistro poslouchala, dost obsáhle jsem to tady 

vysvětloval. Žádné druhé nabídky v tuto chvíli nepřipadají v úvahu, a jestli budou další, týkají 

se 10 – 15 domů, kde privatizace dosud není. Ty dostanou první nabídku, kterou využijí a až 

někdy dodatečně bude připadat v úvahu druhá nabídka. Tam už budou prodané buď s výnosem, 

nebo bez něho v rámci první nabídky. Nedává mi smysl do budoucna si tady zakotvovat něco, 

u čeho náklady městské části na stanovení této přirážky k ceně budou vyšší než výnos z 

privatizace.  

 

P.  H o d e k : 

 Kolegyně Táborská. 

 

P.  T á b o r s k á : 

 S předkladatelem nesouhlasím, informace vzešly přímo z OTMS, což považuji za 

odborníky v majetkové oblasti a přišlo to tak i na majetkovou komisi. Dávám protinávrh – toto 

ustanovení v druhých zásadách ponechat. 

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Solil. 

 

P.  S o l i l : 

 Také jsem trochu obezřetný, když Honzík toto navrhuje, vždycky to má nějaký háček. 

Také bych to tam nechal. Určitě to není nic proti ničemu. Sám říká, že je jich tam nějakých 

deset, možná jich je dvacet, nevím, objevují se stále noví. Máme z toho radost, protože to jsou 

žně pro RBNB a další platformy. Předesílám, že kolem 40 % bytů, které jsme prodali v 

privatizaci, jsou už prodány a téměř 90 % z nich už jsou platformy. Máme na to tabulku. 

 Návrh je určitě dobrý, jen jde o to vytvořit si co nejvíce podmínek. Pokud jde o trvalé 

bydlení, bylo tam proto, že se někdo zoufale snažil zamezit právě tomuto krátkodobému 
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pronajímání atd. Věta téměř nic neřeší, protože byty jsou vždycky k trvalému bydlení. Jestli to 

pronajímají, jsou na to nějaké judikáty. Já bych to tam nechal. Teď se bojuje o judikaturu v tom 

smyslu, že Nejvyšší správní soud v nějakém sporu říkal, že by bylo na úkor výkonu 

vlastnického práva, pokud by se někomu bránilo krátkodobé ubytování, protože to je jako 

kdyby tam měl kamarády. Problém je, že někdo musí konečně prokázat, že tam běží standardní 

ubytovací služby s výměnou prádla, se servisem apod. Až toto někdo prokáže, změní se to a 

pak začne fungovat tato věta.  

 

P.  H o d e k : 

 Chtěl se k tomu vyjádřit pan Bulla. 

 

P.  B u l l a : 

 Dámy a pánové, chtěl jsem se vyjádřit k navrhovanému vypuštění zahrnované poměrné 

části hodnoty možného výnosu u druhých nabídek. Druhých nabídek je proti prvním naprosté 

minimum, protože všichni nájemci čekají na to, až budou moci zprivatizovat. Historicky tady 

nějaké nabídky jednotek jsou. S ohledem na to, že v rámci prvních nabídek tato možnost byla 

zahrnuta a je součástí zásad dodatku č. 5, kdy je nejmarkantnějším případem, kdy to tam bude 

zahrnuto, je dům Bolzanova, bylo by nefér, pokud by nájemci z domu Bolzanova, kteří 

nevyužijí první nabídky, požádali o druhou nabídku, kdyby jim tato investice nebyla 

připočítána, pokud by tato věta nebyla zahrnuta v tomto návrhu, a tím by kupovali pouze za 

dvojnásobek původní jednotky. Znamenalo by to, že by nekupovali podíl na budoucím výnosu 

z půdních jednotek, ten by zůstal městské části, ale měli by na výnosu podíl z titulu 

spoluvlastnictví. My bychom peníze pouze nedostali a inkasovali by je naši privatizanti, kteří 

by využili druhé nabídky. Proto se to zahrnuje i do druhých nabídek. 

 Pokud se týká zachování jednotky pro účely k trvalému bydlení, není to jen obrana proti 

krátkodobému pronajímání, ale je to zejména závazek stávajícího nájemce, aby z bytu neudělal 

nebytový prostor. Tím deklarujeme to, že jednotku bude nadále využívat jako byt, že tam 

nebude mít provozovnu, protože se byt nachází v přízemí a on se po deseti letech rozhodne, že 

se tam už nedá bydlet a že tam chce mít obchod nebo cokoli jiného.  

 

P.  H o d e k : 

 Byly asi dva nebo tři takové případy. Ztotožňuje se dr. Votoček s Šárčiným 

protinávrhem? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to protinávrh. 

 

P.  H o d e k : 

 Protinávrh Šárky Táborské je hlasovat o materiálu tak, jak nám byl předložen a deset 

let. Prosím hlasovat. Pro 17, proti 1, zdržel se 0, nehlasoval 1. Bylo přijato. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 71 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_71.txt) 

 

 Dalším bodem je bod č. 18, předkládá opět dr. Votoček. Jedná se o rozdělení nemovité 

věci. 
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P.  K l a s n o v á : 

 Promiňte, omlouvám se, chtěla bych se rozloučit s kolegy. Ne že bych využívala 

privilegií opozice, ale mám povinnosti matky. Nemám hlídání, nečekala jsem, že se to tak 

protáhne. Přeji vám příjemné jednání, abyste u toho neumřeli. Hezké prázdniny. 

  

P.  H o d e k : 

 Děkujeme, Kateřino, i babičky jsou do času, dovedu si to představit i v tvém případě. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Přihlásil bych se o interpelace z řad zastupitelů, doufám, že jste je odevzdali, abychom 

měli šanci odpovědět písemně. 

 

P.  K l a s n o v á : 

 Interpelace odevzdám písemně.  

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Votoček má slovo. 

 Omlouvám se, v pořadí je bod 17. Tomáši, máš slovo. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Mohu technickou? Kvůli programu – bude chtít opozice vypořádat interpelace písemně, 

nebo bude chtít někdo interpelovat ústně? 

 Zahájil bych interpelace z řad občanů. Nikdo se nehlásí, interpelace uzavíráme a k 

tomuto bodu se už nemusíme vracet. Tím všechny interpelace považuji za vyřízené. Myslím, 

že inteligentní pochopili.  

 Tím máme vyřízené interpelace a můžeme přistoupit k dalším bodům. 

 

P.  H o d e k : 

 Bod 17, pane kolego. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Jedná se o klasický dvoreček ve Vítězné 4, 152 m2 za 2300 tis., jsme v záměru. 

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám. Prosím hlasovat. Pro 16, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasoval 1.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 72 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_72.txt) 

 

 Dr. Votoček předkládá bod č. 18, Opletalova 20. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Předkládám návrh na rozdělení domu Opletalova 20 na jednotky po dlouholetých 

tahanicích s řešením prostor po bývalých garážích nějakého ministerstva, co sídlí v Pečkárně. 

Konečně se nám podařilo dostavět a zkolaudovat nebytový prostor, takže nic nebrání tomu, aby 

se zahájila privatizace. 

 Dům se rozděluje na jednotky. Je tam potencionální půda, která se bude řešit podle toho, 

co jsme schválili v bodu 15.  
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P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, prosím hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 

15, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Návrh byl přijat. 
(pozn. odkaz na hlasování č. 73 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_73.txt) 

 

 Bod 19 – prodloužení lhůty pro dokončení výstavby, Haštalská 21. Kolega 

Macháček. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Následující tři body jsou v podstatě totožné. Rozestavěná půdní bytová jednotka, 

vysoutěženo minulý rok. Pan xxxxxxxx měl za povinnost do 12 měsíců od převzetí 

zkolaudovat, což se nestalo z objektivních důvodů, které máte uvedeny v příloze. Požádal o 

prodloužení o jeden měsíc. Nyní jsme s prodloužením po termínu. Pan xxxxxx nezkolaudoval, 

požádal o další prodloužení, což budeme řešit v září. V tuto chvíli žádá o prodloužení o jeden 

měsíc.  

 

P.  H o d e k : 

 Následující bod je stejná adresa a stejný předmět. Je možné sloučit rozpravu? 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Je možné sloučit, jde o stejné termíny, jedná se o paní xxxxxxxxx. 

 

P.  H o d e k : 

 K bodům 19 a 20 je sloučena rozprava, kterou otevírám. Kolega Janoušek. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Nemůžeme hlasovat rovnou prodloužený termín na září. Nedali včas žádost. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Žádost podali včas, ale já ji u sebe nemám. Je to hodně čerstvá informace.  

 

P.  H o d e k : 

 Uzavírám rozpravu k oběma tiskům. Hlasujeme o bodu 19.  

 

 Pane kolego, zpochybňujete hlasování? 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Všiml jsem si, že v příloze materiálu je žádost o prodloužení o tři měsíce. Máme všechny 

podklady pro to, abychom rozhodli o prodloužení o tři měsíce. 

 

P.  H o d e k : 

 Revokujeme hlasování o usnesení k bodu 19 a hlasujeme znovu. Řekněte datum, které 

se v tisku upraví. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Termín je k 31. 8. 
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P.  H o d e k : 

 Platí to pro tisky 19 i 20. 

 Prosím hlasovat o takto upraveném usnesení k bodu číslo 19. Pro 16, proti 0, zdržel 

se 1, nehlasoval 1.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 75 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_75.txt) 

 

 Hlasujeme o materiálu číslo 20. Pro 17, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 76 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_76.txt) 

 

 Bod č. 21, Haštalská 21, opět prodloužení. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Tady jde pouze o jiné termíny. Původní termín byl do 29. 6., prodlužujeme o měsíc do 

29. 7. 

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu. Prosím hlasovat. Pro 17, proti 0, zdržel se 0, 

návrh byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 77 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_77.txt) 

 

 Bod č. 22, záměr prodeje části společných prostor U Obecního dvora 6, předkládá 

Dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je zde žádost o odkoupení části společných prostor o rozloze 3,8 m2. Pokud bude 

schváleno, bude udělán posudek, podle kterého by se to prodávalo. Vyjadřujeme se jako 

členové SVJ s podílem 9,9 %. Vyjadřujeme se jako poslední, souhlas ostatních se záměrem je.  

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu a prosím hlasovat. Pro 17, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 1. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 78 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_78.txt) 

 

 Bod 23 – zrušení záměru prodat dlouhodobě nevyužitelné nebytové jednotky. 

Předkládá kol. Macháček.  

 

P.  M a c h á č e k : 

 Jde o zrušení výběrového řízení, jehož základem byly posudky na hodnotu nemovitostí. 

Znalec ocenil tyto jednotky jako nebytové. Tyto jednotky měly sloučit po přisloučení k 

sousedním bytovým jednotkám jako bytová plocha. Zpracovali jsme nové znalecké posudky, 

ceny tam jsou poměrně markantní. Z toho důvodu v tuto chvíli rušíme výběrové řízení.  

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, hlasujeme o původním znění. Pro 16, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 79 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_79.txt) 
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 Bod číslo 24, Dlouhá 28, 30 – prodej ideálního podílu na pozemku 724. Předkládá 

dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento dům se stává „trvalkou“ tohoto zastupitelstva v letošním roce. Na minulém 

zasedání jsme ho rozdělovali na jednotky. Nyní dochází k situaci, že po několikaletých 

tahanicích s vlastníky bytové jednotky, kteří ji získali jako půdní vestavbu a koupili to od 

družstva jako půdu, neměli k tomu pozemek. Pozemek se nám podařilo jim prodat za cenu, 

která je uvedena v důvodové zprávě. Odhad po přepočtu vychází o něco víc, ale považujeme to 

za zdůvodněné pro to, aby byla umožněna privatizace celého domu prodat za tuto cenu. 

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu. Hlasujeme o bodu 24. Pro 15, proti 0, zdržel 

se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 80 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_80.txt) 

 

 Bod č. 25, záměr prodeje Valentinská 11, předkládá kol. Macháček. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Jde o další dvoreček ve Valentinské 11, jde o 150 metrů za téměř 2300 tis. Kč. Opět jde 

o záměr. 

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám. Prosím hlasovat. Pro 17, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 1. Návrh byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 81 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_81.txt) 

 

 Pan starosta má slovo. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 V tuto chvíli bych vyhlásil pětiminutovou přestávku pro těhotné, invalidy a ostatní, kteří 

se potřebují jít vyčůrat. 

 

P.  H o d e k : 

 Říká se tomu hygienická pauza.  

(Přestávka) 

 Bod 26, prodej části společných prostor, Pštrossova 12, předkládá pan dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dámy a pánové, předkládám vám návrh na prodej 1,2 m2 společných prostor za  

52 tisíc. Vyjadřujeme se z SVJ jako poslední s podílem 34,8 %. 

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu. Prosím hlasovat. Pro 13, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasovali 4.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 82 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_82.txt) 
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 Bod 27 je souhlas s přijetím úvěru SVJ, Na Poříčí 44. Předkládá kolega Macháček. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Teď bude trochu úvěrů. Na Poříčí 44 – úvěr v maximální výši 5250 tis., budou 

vyměňovat okna. 

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám diskusi. Uzavírám diskusi. Prosím hlasovat. Pro 15, proti 0 zdržel se 0, 

nehlasovali 3. Úvěr byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 83 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_83.txt) 

 

 Bod 28, souhlas s přijetí úvěru, Kožná 16. Kolega Macháček. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Kožná 16, 2800 tis., plánují rekonstrukci společných částí domu včetně výměny 

stropních konstrukcí, střechy atd.  

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu. Hlasujeme. Pro 17, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovali 2. Návrh byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 84 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_84.txt) 

 

 Bod 29, souhlas s přijetím úvěru, Krakovská 20. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Jde o 7600 tis. – oprava fasády, vstupních dveří, oken, rozvodů a dalších společných 

částí domu. 

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu. Hlasujeme. Pro 15, proti 0, zdržel se 1, 

nehlasovali 3. Návrh byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 85 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_85.txt) 

 

 Bod 30, souhlas s přijetím úvěru – Náprstkova 5. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Poslední dnešní úvěr – 3800 tis., oprava střešní krytiny. 

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám. Prosím hlasovat. Pro 16, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovali 3. Návrh byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 86 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_86.txt) 

 

 Prodej části společných prostor, Újezd 29, je to bod 31. V tuto chvíli dr. Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Teď prodáváme za 160 tisíc 3,5 m2 společných prostor. Vyjadřujeme se jako členové 

SVJ v poměru 27,2 %. 
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P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu. Hlasujeme. Pro 15, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovali 4.  

(pozn. odkaz na hlasování č. 87 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_87.txt) 

 

 Bod 32, prodej nemovité věci – pozemku, Mikulandská 4. Předkládá kolega 

Macháček. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Je to další dvoreček. Je specifický tím, že se uprostřed dvoru se nalézá samostatná 

parcela a na ní dvougaráž. SVJ má v plánu tuto garáž zbourat a postavit tam klidovou zónu. 

Odpovídá tomu i cena 4299790 Kč. 

 

P.  H o d e k : 

 Myslím, že už jsme to dlouho projednávali, je to „fousatý“ tisk. 

 Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu. Hlasujeme. Pro 14, proti 0, zdržel se 0. Návrh 

byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 88 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_88.txt) 

 

 Další tisk č. 33 je prodej části společných prostor, Vodičkova 9. Toto je ale staženo, 

omlouvám se, ráno jsem zde nebyl.  

 Tisk č. 34, prodej nemovité věci – části pozemku o výměře 70 m2, Malá Strana, 

Újezd. Předkládá kolega Macháček. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Toto je již vyhodnocení záměru, tedy prodej samotný. Jedná se o nově vzniklý pozemek 

podél nemovitosti o celkové výměře 70 m2. 

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám. Prosím hlasovat. Pro 15, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovali 2. Návrh byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 89 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_89.txt) 

 

 Bod 35, stanovisko k žádosti ve věci vypořádání podílového spoluvlastnictví, 

Pštrossova 4. Předkládá kol. Macháček. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Většinová spoluvlastnice v Pštrossově 4 by ráda scelila vlastnictví této nemovitosti tím, 

že by odkoupila podíl pana xxxxxx, který drží 3,5 %. Tento je nekontaktní a nezdržuje se ani v 

České republice. Obrací se na soud s tím, že městská část by se měla vyjádřit, zda s tímto 

postupem souhlasí. Na návrh KOMA rada doporučuje zastupitelstvu neschválit, abychom se 

sami přihlásili o podíl, což znamená, abychom nechali většinovou spoluvlastnici odkoupit od 

pana xxxxxxxx těch 3,5 % a domoci se toho soudně. Městská část drží pouhých 8,3 %. 
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P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám. Hlasujme o původním návrhu usnesení. Pro 

16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 90 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_90.txt) 

 

 Kolega Votoček má prodloužení termínů pro splnění uložených usnesením 

zastupitelstva. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Žádám o prodloužení termínů. První se týká smlouvy o výstavbě v Pařížské 17, kterou 

jsme schválili už v červnu 2017, ale spoluvlastník dosud nemá podpisy všech ostatních 

vlastníků na smlouvě o výstavbě. 

 Další dvě žádosti byly schválené záměry začátkem roku. Předpokládali jsme, že se 

budou dnes prodávat, ale ani v jednom případě ještě není hotov znalecký posudek. 

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám. Hlasujeme. Pro 17, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 91 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_91.txt) 

 

 Číslo 37, ještě jedno prodloužení, předkládá kol. Macháček. 

 

P.  M a c h á č e k : 

 Je to technický bod, nemám k tomu co říct. Žádáme o posunutí termínu, který vyplývá 

z usnesení.  

 

P  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. Rozpravu uzavírám. Hlasujme. Pro 16, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovali 3. Návrh byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 92 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_92.txt) 

 

 Bod 38 je Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z rady 

a ze ZMČ. Kolega Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, je to pravidelný materiál. Při přednesu se obrátím na pana tajemníka, 

zda by jako vedoucí úřadu mohl zajistit u svých zaměstnanců, aby vyčistili své úkoly  

v e-spisu. Bylo by to mnohem jednodušší. Jako příklad uvedu, že je v e-spisu evidován úkol 

„uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem reprezentačního plesu“. Všichni jsme tady 

tancovali, musí to být dávno vyřešené, a pouze to visí v e-spisu. Pane tajemníku, kdyby vaši 

kolegové toto dali do pořádku, ulehčí to práci a vyčistí to prostor evidence.  

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Bureš má slovo. 

 

P.  B u r e š : 

 Mohu se předsedy Kontrolního výboru zeptat? Vím, že to bylo vaše mimořádné 

zasedání, kde jste splnili úkol, jak jste měli problém, že to bylo do února nebo do března. 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_90.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_91.txt
https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_92.txt
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Myslím tím dotaz, zda bylo možno ovlivňovat, nebo nebylo. Můžeme tedy brát, že z 

mimořádného zasedání je závěr, že jste doložili, že nebylo. Chci se zeptat, v textu byly různé 

věty a moc to z toho nevyznělo. 

 

P.  B u r g r : 

 Myslím, že tam bylo jasné usnesení. 

 

P.  H o d e k : 

 Přiznám se, že jsem diskusi nepochopil. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Pánové se to 

vyříkají eventuálně mezi sebou. Prosím hlasovat o zprávě Kontrolního výboru. Pro 18, proti 

0, zdržel se 0. Tisk byl přijat. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 93 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_93.txt) 

 

 Tisk č 40, prodej nemovité věci, pozemku v Říční ulici. Předkládá pan starosta. 

 

P.  L o m e c k ý : 

 Tento bod byl avizován. Jedná se o to, že se nám podařilo s investorem domluvit, že 

projekt hotelu byl změněn na projekt bytový. K tomu, aby to byl bytový projekt, je třeba zajistit 

vjezd do podzemních garáží pod byty, což není možné zajistit ani v ulici Říční, ani v sousedních 

ulicích. Bylo to po vzájemné dohodě s investorem. 

 V tuto chvíli stavební povolení by bylo vydáno na rezidenční projekty s tím, že by tam 

byl umožněn vjezd do garáží za znaleckou cenu. Je tady dokonce zástupce společnosti, který 

byl přizván, aby nám něco k tomuto projektu řekl, abychom věděli, o čem hlasujeme. 

 

P.  S z a b o : 

 Dobrý večer, jmenuji se Vladimír Szabo a jsem statutárním zástupcem firmy Rezidenční 

projekty, a. s.  

 Déle než tři roky pracujeme na projektu, kde jsme na počátku chtěli oprášit původní 

záměr hotelového komplexu i s bytovou funkcí. Následně když z městské části byla preferovaná 

situace, aby projekt byl bytový, aby se opět oživila Malá Strana, hotely, ubytování a podobné 

věci, nechali jsme přepracovat náš projekt s tím, že jsme se zároveň seznámili se záměrem, kdy 

MČ Praha 1 chce zklidnit dopravu v ulici Vítězná. Tento záměr v ulici Vítězná znamená 

rozšíření chodníku na cca 6 metrů. Domnívám se, že stávající vjezd, který máme od orgánů 

schválený, by byl proti tomuto záměru. 

 Jedním z důvodů pro zklidnění Vítězné a Újezda je vhodnější řešení vjezdu do parkingu 

zezadu z ulice Říční.  

 Jak jsem již uvedl, projekt bude čistě bytový, vzniknou tam čtyři (?) bytové jednotky. 

Je to jednak rekonstrukce a úprava stávajících dvou domů, jednak je to dostavba do vnitrobloku, 

jak bylo již námi prezentováno v architektonickém zpracování, které jsme zasílali na městskou 

část.  

 Co se týká zachování zeleně a podobných záležitostí, v celém projektu dnes stojí jeden 

strom, který hodláme zachovat. Ve vnitrobloku bude naopak ještě více zeleně, aby byl celý 

projekt zajímavý a vznikly tam byty, které budou zajímavé pro nové občany Prahy 1. Chceme, 

aby to bylo kvalitní bydlení. K tomu je potřeba kvalitní parkování a obslužnost bytů.  

 Co se týká další změny, v původních projektech bylo více hmoty. Ustoupili jsme od 

hmoty, která by byla vidět z Petřína. Projekt je zpracován tak, že je to pouze ve vnitrobloku, 

doplňuje se stávající blok. Nemyslím si, že to jakkoli bude narušovat hezký vnější vzhled Malé 

Strany.  

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_93.txt
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 Co se týká stávajícího stavu, za dobu, po kterou vlastníme ony domy, zařídili jsme 

sanační práce, které byly nutné. Když se objekt kupoval, padala tam střecha, bydleli tam 

bezdomovci, byla vytlučená okna. Nyní objekt žije a dýchá. Po dopracování projektu, jak 

městská část požaduje, chtěli bychom tyto hezké historické domy zrekonstruovat z vnější 

fasády ve stejném duchu, jako jsou jiné a ze zuboženého stavu udělat opět krásné domy a vrátit 

do této části Malé Strany život s tím, že v přízemí zůstanou zachovány kavárničky, obchody a 

to, co na Malou Stranu patří. 

 

P.  H o d e k : 

 Otevírám rozpravu. První kolega Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Chtěl jsem vás požádat o informaci, která z podkladů zcela nevyplývá. Kdo je 

vlastníkem společnosti a kdo bude investorem projektu? To budete vy? 

 

P.  S z a b o : 

 Současná situace je taková, že společnost má 3 akcionáře. Situace je turbulentní, ale 

výsledkem posledního zasedání akcionářů je to, že chceme tento projekt dotáhnout do konce a 

stavět přímo sami.  

 

P.  H o d e k : 

 Omlouvám se, mohu ještě jednou slyšet vaše jméno? 

(Odpověď: Vladimír Szabo, statutární orgán) 

 Je to pro stenozáznam, protože pan kol. Hejma mi tady zavedl dialog. Už jsem byl kvůli 

stenozáznamu několikrát napomenut, není to můj „plezír“, Petře. Omlouvám se. 

 Nyní kolega Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Možná patřím mezi ty, kdo byl kontaktován panem arch. Pšeničkou, který realizuje 

projekt. Byl jsem s tím seznámen, situaci znám. To je ten dům, kde byla bez důvodu dána 

výpověď litografické dílně. Jedná se o tento pozemek. 

 Z mého pohledu to má dva základní problémy. Je zajímavé, že když se diskutovalo, tak 

se diskutovalo, že budoucí investor slíbí rezidenční parkování v garážích atd. To tady dnes 

nezaznělo. I kdyby to tady zaznělo, tak tím, že nemáme návrh smlouvy, kde by to mělo být 

uvedeno, je těžké o tom diskutovat.  

 Další věc je ta, že podle informací od pana architekta vjezd z Říční byl vynucen 

záměrem městské části, jak zklidnit Vítěznou ulici. Toto je dotaz na kol. Bureše: v jakém vztahu 

je Praha 5 k návrhu na zklidnění? Mám informace, že Praha 5 to moc nechce. 

 Druhá věc je, co je tam základní problém. Když se podíváte na fotografie, součástí 

prodeje budou nesmyslné dvě garáže, nemovitost, která tam dnes stojí, na kterou je připraven 

nějaký projekt atd. Tady je součástí prodeje v podstatě dvůr, který byl oddělen z důvodu 

privatizace, když se oddělovaly pozemky nad 100 m2. Škoda, že si předkladatelé nedali práci 

oddělit a nabídnout k prodeji pouze pozemek, který je pod trafostanicí a pod nemovitostí, která 

se prodává. Takto se nepřirozeně prodává plocha, která je normální součástí domu. 

 Myslím si, že toto je velká chyba celého tohoto záměru. Bohužel se takto bude realizovat 

a dům v Říční 11 přijde o plochu, která je dnes vlastníky a nájemci domu využívána a která k 

tomu domu také patří. 
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P.  H o d e k : 

 Kolega Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Chtěl jsem se v této věci vyznat. Byl jsem také jedním z těch, kdo byl kontaktován 

panem arch. Pšeničkou. Byl jsem se podívat na místě, seznámil jsem se s historií tohoto místa. 

Vím, že tam i městská část měla nějaký zájem, že je vypracována nějaká studie na výstavbu 

objektu, který by nemohl být plně bytový, byla by to taková nudle, která by sahala do výšky a 

místní by možná naštvala více než záměr, který chce realizovat investor. 

 Na druhou stranu pozemek je samostatně oddělený, je to stavební pozemek a prodává 

se za poměrně slušnou cenu. Očekával jsem, že budeme mít na stole nějakou dohodu s 

budoucím investorem. Původně to mělo být pravděpodobně jinak, věci se mění za pochodu i na 

poslední chvíli, to se dá pochopit. Proto byla má otázka, kdo je vlastníkem i budoucím 

vlastníkem a kdo bude stavbu přímo realizovat. Předpokládal bych, že pokud se slibuje 

rezidenční stání, využívání garáží, případně další součinnost, mělo by to být na stole dříve, než 

odsouhlasíme prodej pozemku.  

 Jsem ten poslední, kdo by chtěl bránit realizaci jakéhokoli záměru. Vím, jaká je to práce 

záměr připravit a dotáhnout ho do konce, ale na druhou stranu musíme zastupovat zájmy 

městské části. My prodáváme pozemek a měli bychom mít na stole všechny karty, které teď 

nemáme.  

 V tomto duchu bych plédoval za to, abychom se v tom vyznali, abychom měli nějakou 

dohodu s budoucím investorem o spolupráci, aby bylo garantováno, jak se naloží s vedlejším 

dvorem. Bylo nám řečeno, že tam bude nějaká úprava, že tam bude zeleň, že bude vydlážděný, 

že se sousedům ve vedlejším domě „pozlatí“, ale to tady nikde nemáme. Nepochybuji o tom, 

že to třeba máte dojednáno, ale my jako opoziční zastupitelé, kteří mají na to také dohlížet, o 

ničem nevíme.  

 Prosím, zda nás někdo může v tomto směru informovat. 

 

P.  H o d e k : 

 Otázek bude víc. Prosím zástupce investora, aby vydržel a dotazy si zapisoval. 

 Kolega Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Byl jsem trochu vyzván kol. Burgrem. Pokud něco říkáš o Praze 5, máš špatné 

informace. I tady se situace vyvíjí. Jsme před úplnou dohodou a před úplným schválením 

našeho původního záměru, to znamená až od tanku k lanovce a od mostu. Odblokování je tím, 

že příští týden budu na radu předkládat materiál, kde podporujeme jejich záměr, aby si ve směru 

do centra udělali druhou tramvajovou zastávku na náměstíčku, kde parkují auta, místo toho, 

aby tam bylo krásno.  

 Druhá věc, která nám blokovala prosazení projektu, byly přejezdy kolem tramvajových 

zastávek. Za dopravu je dobře, že se tudy nebude jezdit dovnitř. Petře, je to téměř odblokované 

a věřme, že se oba dožijeme toho, že Vítězná bude krásná.  

 

P.  H o d e k : 

 Kolegyně Táborská. 
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P.  T á b o r s k á : 

 Mám dva dotazy, on to zmínil i Petr Burgr, v souvislosti s litografickou dílnou. V 

minulosti se to dost řešilo i na půdě zastupitelstva. Měla bych dotaz na investora nebo na 

zástupce vlastníka, zda nějak jednal - je to nezbytná součást dvora – se samotnými nájemci, 

informoval je o tom, zda tam vzniknou nějaké zbytky litografické dílny, zda by to potvrdila i 

vedoucí majetkového odboru. Aby tady zaznělo, že nedochází k likvidaci litografické dílny, jak 

to tady zaznívalo v minulosti a že nebude ohrožen provoz samotné dílny. 

 Druhý dotaz - tato oblast je omezená co do parkování, je to tam hodně nahuštěné. 

Mluvíte o 44 bytových jednotkách, parkovacích míst má být 56. Budou parkovací místa sloužit 

pro vlastníky bytových jednotek, nebo bude možnost i pro okolní domy si garáž pronajmout? 

Občas byl dvůr využíván k parkování ostatními okolními občany, kteří tam v současné době 

bydlí. Bude jim tato možnost v budoucnu nabídnuta? 

 

P.  H o d e k : 

 Prosím zástupce investora o odpověď. 

 

P.  S z a b o : 

 Nejprve odpovím na druhý dotaz. Co se týká vjezdu, nemyslím si, že by měl jakýmkoli 

výrazným způsobem zvýšit dopravu v Říční ulici. Šikmo proti tomu je vjezd do hotelu Roma. 

 U sokolů vzniklo parkoviště, kde je asi 300 parkovacích míst. Nedomnívám se, že to 

dopravu výrazně omezilo. Místa tam máme naplánovaná tak, jak to předepisují předpisy pro 44 

bytů. Samozřejmě počítáme s tím, že by se měla vyřešit doprava nejen pro náš dům Vítězná 18, 

ale i celkově. Když tam budou volná parkovací místa, tak vyřešit parkování pro Vítěznou 16 a 

Vítěznou 14. Když by i tak byla nadbytečná parkovací stání, jsme připraveni je poskytnout 

rezidentům v okolí, zejména ze Všehrdovy ulice, ale v projektu nemůžeme dopředu plánovat 

více parkovacích míst, protože to zákon zakazuje. Pak by to nebyl bytový projekt, ale byl by to 

parkovací dům. 

 

P.  H o d e k : 

 K litografické dílně prosím paní inženýrku.  

 

P.  T o m í č k o v á : 

 Pan Burgr šířil desinformace. Vjezd do garáží bude tam, kde je dnes trafostanice. 

Vpravo od stromu bude vjezd do garáží a trafostanice se přesune do zadní části dílny, která tam 

dnes stojí a vpředu bude technická místnost. Vjezd, který dnes slouží pro dům, zůstane 

zachován. Je tam věcné břemeno průjezdu, průchodu, vedení inženýrských sítí.  

 Proč jsme tento pozemek nabídli investorovi? Máme schválena pravidla pro prodej 

dvorků. Tato část pozemku nemůže být nikdy zastavěna, proto je pozemek vždycky volný. 

Když to budeme prodávat SVJ, tak to prodáme za cca 13000 Kč/m2 a spočítejte si, za kolik to 

prodáváme tady. Tento pozemek nebude nikdy zastavěný. 

 Litografická dílna tímto zásahem nebude vůbec limitována, naopak investor má zájem 

do litografické dílny doplnit tu část, takový výkus, kde by pro ně mohla vzniknout šatna a 

hygienické zázemí, které tam chybí.  

 

P.  H o d e k : 

 Provoz nebude omezen ani po dobu výstavby. 

(P. Tomíčková: V žádném případě.) 

 Kolega Janoušek. 
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P.  J a n o u š e k : 

 Zástupce investora tady říkal, že jsou tři akcionáři. Zjistil jsem, že v rejstříku je jediným 

akcionářem  STOUKR (?) s. r. o. a toto s. r. o. je vlastněno několika společnostmi. 

 

P.  S z a b o : 

 Máte staré informace. Minimálně pět let jsme tři akcionáři. Není problém to doložit. 

Máme zápis z valných hromad, tam je to všechno vidět.  

 

P.  H o d e k : 

 Omlouvám se, že vám do toho vstupuji, pánové, ale nevidím to jako zásadní problém. 

Investorovi není důvod nevěřit a nemůžeme mu v žádném procesu zakázat změnit svou 

strukturu nebo projekt prodat. Tady jde o to, aby bylo smluvně zajištěno to, co potřebujeme a 

bylo to platné pro všechny eventuální nástupce. 

 Kolega Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Milá paní inženýrko, k desinformaci. Podívejme se na číslo 7 znaleckého posudku. Tam 

je fotografie objektu bývalých garáží a bývalé dílny a před tím parkují dvě auta. Jedná se o dvůr 

Říční 11? Prodává se ten pozemek, kde stojí ta auta? Prodává. Tak kde šířím desinformace? 

 

P.  T o m í č k o v á : 

 Tím, že tam nebudou moci vjíždět, tento pozemek nikdy nebude zastavěn, má tam věcné 

břemeno jak SVJ, vedení sítí, trafostanice a všichni. Bude nově vydlážděn, to je jediná změna, 

která tam nastane.  

 

P.  H o d e k : 

 Technická – kolega Janoušek. 

 

P.  J a n o u š e k : 

 Poprosím o dvě minuty na kluby. 

 

P.  H o d e k : 

 Kolega Bureš – technická. 

 

P.  B u r e š : 

 Také jsem se podíval do oficiálního webu Ministerstva spravedlnosti a našel jsem tam 

úplně jiné věci, než nalezl pan Janoušek.  

 

P.  H o d e k : 

 Pánové, řekněte si to jinde. V tuto chvíli není nikdo přihlášen, diskusi uzavírám. 

Vyhlašuji dvě minuty na kluby. 

(Jednání klubů) 

 

 Chce se někdo za kluby vyjádřit? Nikoli. Pozměňovací návrhy nebyly, hlasujeme o 

původním návrhu usnesení. Pro 13, proti 1, zdrželo se 5. 

(pozn. odkaz na hlasování č. 94 https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_94.txt) 

 

https://www.praha1.cz/cps/media/2018_12_06_94.txt
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 Poslední je tisk kolegy Hejmy – Neúměrná zátěž městské části turistickým ruchem. 

Je to něco nového, co jsme tady ještě neměli. Je to pravděpodobně podklad do nějakého 

časopisu. 

 

P.  H e j m a : 

 Není to úplně do časopisu, gentlemansky jsem čekal, zda se objeví v řádném programu 

jednání nějaký předklad k této věci. Chápu, že to není jednoduchá věc. Nebudu ani dělat to, co 

mě vždycky štvalo, co dělala opozice, když jsem starostoval.  

 Na druhou stranu každou noc a každé ráno poslouchám od své rodiny, od sousedů a od 

kamarádů z okolí, že se tady přestává dobře žít. Nechci to rozmazávat, napsal jsem to v 

důvodové zprávě. Když Náprstkovou ulicí proběhnou s daleko větší intenzitou než dříve třikrát 

nebo čtyřikrát za noc stohlavá stáda mladých zmetků, kteří drží v rukách kelímky s alkoholem, 

řvou, ničí auta, máme škody na domech, poškozují dopravní značky, máme z toho daleko více 

nákladů a negativ než je přínos z takové formy turistického ruchu.  

 Skončím tím svou přednášku, protože každý po vlastní linii se to snaží nějak řešit. Snažil 

jsem se jednat s náčelníky jednotlivých policií a po vlastní ose zjišťovat, jak mohou zasáhnout 

apod.  

 Požádal bych, abychom vzali na vědomí usnesení tak, jak je. Nechci po zastupitelstvu 

nic jiného, než abychom vyjádřili znepokojení nad tím, že se situace zhoršuje, že dokonce 

dochází i k násilným činům v ulicích ze strany těchto skupin turistů, že bychom měli zatlačit 

na cestovní kanceláře a na provozovatele podniků, kteří je rádi vítají, protože z nich mají peníze, 

že bychom se v tomto směru měli snažit diskutovat o této věci a nacházet společnou řeč třeba i 

mimoprávní a mimorepresivní cestou se všemi, kteří tyto atrakce pro ně provozují a nějakým 

způsobem dát najevo, že se tím budeme i nadále zabývat.  

 Opakuji – není to podceňování vaší práce, je to z naší strany akt, že s tím nesouhlasíme 

a zkusili třeba něco jiného. 

 

P.  H o d e k : 

 Zvu tě, Petře, na jakékoli zasedání výboru pro bezpečnost.  

 Kolega Solil. 

 

P.  S o l i l : 

 K materiálu. Je obsáhlý, věnovali jsme na to nějaké peníze, jsou tam analýzy, trvá to 

dlouho, neumím to urychlit.  

 O tom, co jsi předložil si myslím, že je to trochu hloupé. Víš přesně všechny souvislosti, 

znáš, jak to vypadá na hl. městě, velmi důvěrně znáš, jak to vypadá se Stejskalem a jeho 

Melodyboys, nechci ti připomínat tvé články v různých plátcích – nevím, jak se to jmenuje, 

Staroměstské, Malostranské nebo jiné. Ze zoufalství jsme poslali týmy, a ty jsi psal: my to 

řešíme jinak, zavoláme Mirka Stejskala. Volej Mirka Stejskala - je to asi stejné, jak bys volal 

Mirka Dušína, nemá to žádný význam.  

 Toto je naprosto nehlasovatelné. Tady říkáš, že vyjadřujeme znepokojení nebo že z toho 

nemáme radost? Kdo tady z toho má radost? Není to jedno řešení, je jich deset. Mohu 

připomenout vaši privatizaci. Ta způsobila to, že tady je pět tisíc bytů, kde je RBMB a tyto 

šmejdy. Mohu ti připomenout návrh vyhlášky o zavírací době, co jste o tom říkali vy, co o tom 

říkala ODS – že je to porušování podmínek podnikání atd. Všude na západ to funguje – a to 

jsou kapitalisté, nebo komunisté? To je další bod. 
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 Celé je to o legislativě. V tuto chvíli nebudu tady říkat, jestli je Šustr makový nebo 

nemakový, myslím, že je nemakový a všichni to víme. Víš velmi dobře, že nemůžeme nabrat 

jediného strážníka, jediného policajta, mají byty, mají koruny, mají všechno. Je to o návrhu 

legislativních změn. Stejně je to se sdílenou ekonomikou i se strážníky. 

 Budu plédovat pro to, že je to nehlasovatelné, nebo ti to celé změním, protože je to 

pitomost.  

 Ve „dvojce“ mohu uvést, jak jsme všichni znepokojeni, ale co tam píšeš, je pro hl. m. 

Prahu, ne pro nás. Žádáme hl. m. Prahu, aby s tím něco dělalo. Hádají se tam o „píčoviny“, ale 

tyto zásadní věci neřeší. 

 

P.  H e j m a : 

 Jsem rád, že zaznělo to, co říkal Ivan. Toto není hloupost, je to konstatování aktuálního 

stavu věci. Nejde o moji znepokojenost, je to nespokojenost a naštvanost strašné spousty lidí. 

Říká naprosto přesně to, co jsem chtěl vyprovokovat tímto usnesením, abychom to posunuli na 

hl. město, abychom se nespokojili s tím, že je málo policajtů. Musíme je do ulic dostat, protože 

se cítíme ohroženi. Situaci musíme řešit teď a ne nějakým legislativním procesem. Souhlasím 

s tím, posuňme to na hl. město, nebo tisk nehlasujme. Záleží na vás, jak se k němu postavíte.  

 

P.  S o l i l : 

 Jestli jsi takový kavalír a nebudeš nám podsouvat, že my jsme „happy“, že tady je bordel 

a že jen ty jsi neuspokojený – teď to přeruš a počkej na příští zastupitelstvo, kde dostaneš 

deseticentimetrový materiál. Tam budeš mít všechna jednání s primátorkou, se Šustrem a další. 

Nechci tady zdržovat, ale to je to „srabáctví“. Chci jít domů, nebudu ti tady dvě hodiny vyprávět 

litanie. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane předsedající, mohu závěr? 

(P. Hodek: Ano.) 

 Budu kavalír, přerušuji bod a jsem připraven s vámi komunikovat a tlačit i na hl. město. 

Toto je pro mne uspokojivý výsledek, nechci nic víc. 

 

P.  H o d e k : 

 Jsem moc rád, že v závěru našeho dnešního jednání byli všichni uspokojeni. Přeji vám 

hezký zbytek dnešního dne a hezké léto, protože se možná v plné sestavě do konce prázdnin 

neuvidíme.  

 

P.  L o m e c k ý : 

 Také bych popřál. Poslední zastupitelstvo máme v září. 

 


