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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené Pražanky, dovoluji si zahájit dnešní 

zasedání našeho zastupitelstva. Chtěl bych omluvit zastupitelku Amálku Počarovskou, která 

nedávno porodila, ale možná se přijde na nás podívat. 

 Chtěl bych se zeptat, zda jsou nějaké připomínky k zápisu z posledního zasedání ze 

17.9. Nejsou, prosím o přihlášení se, je nás 24, Amálka Počarovská je omluvena.  

 Prosím o schválení ověřovatelů dnešního zápisu: Filipa Kračmana (souhlasí), Michala 

Cabana (souhlasí). O náhradnictví bych poprosil kolegu Tomáše Herese, případně Valérii 

Talackovou (oba souhlasí).  

 Zopakuji, že Mandátový a volební výbor tvoří předseda Michal Caban, členové jsou 

Jitka Nazarská a Petr Scholz, Návrhový výbor je tvořen předsedou Vladanem Brožem, Petrem 

Kučerou a Richardem Burešem. 

 Nyní přistupme k programu. Navrhuje se doplnění rozdaného programu o bod 9 do 

„Různého“ – zpráva místostarosty Pavla Nazarského o řešení problematiky tzv. krátkodobých 

pronájmů a o bod mé maličkosti – o zprávu o jednání o Nemocnici Na Františku. 

 Jsou ještě dva požadavky na zařazení dvou nových bodů 11 a 12. První místostarosta 

Petr Hejma překládá bod „Změna výdajových položek v Bezpečnostním fondu“ a Vladimír 

Mařík předkládá bod „Vizuální smog na Praze 1“.  

 Otevírám rozpravu k programu. Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Dovoluji si navrhnout sloučení diskuse u bodů 6 a 7. Mají stejné téma a obdobnou 

náplň.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím zařadit bod 11, tisk 1655, změna výdajových položek v Bezpečnostním fondu 

tak, aby bylo možné splnit motivační program pro strážníky Městské policie, za bod 4. Je to 

technický materiál. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dámy a pánové, požádal bych bod č. 8, který navrhuje předkladatelka paní Špačková, 

zařadit na pevný čas 17 hodin.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Michal Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy pánové, trochu zneužívám diskuse nad programem k tomu, abych řekl věc, 

kterou budu moci potom těžko říct. Za náš zastupitelský klub My, co tady žijeme, bychom 

rádi poděkovali Žofínu za dokonalou přípravu a realizaci smuteční akce ke Karlu Gottovi. 

Myslím, že to zvládli s naprostým přehledem, sledovala to celá republika. Děkuji jim za to i 

za prezentaci MČ Praha 1.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Také děkuji, připojuji se. Jako první bod programu po schválení programu poprosím 

pana tajemníka, aby představil nové vedoucí. 

 K návrhu Richarda Bureše na sloučení rozpravy k bodům 6 a 7 se zeptám 

předkladatele Davida Skály. Může být sloučeno. 

 Nejprve hlasujme o zařazení nového bodu 11 za bod 4. Pro 24 – všichni. 

 Nyní hlasujme o zařazení bodu 12. Pro 24 – všichni. 

 Nyní hlasujme o pevném zařazení bodu č. 8 na 17. hodinu.  Pro 19 – návrh byl přijat. 

 Hlasujme o sloučení rozpravy k bodům 6 a 7, které se oba týkají elektrokoloběžek. Pro 

21, proti 1, zdržel se 1, nehlasoval 0. Sloučení rozprav bylo rovněž schváleno. 

 Nyní hlasujme o upraveném program jako o celku. Pro 24, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasoval 0. Program byl schválen.   

  Nyní prosím pana tajemníka, aby uvedl tři nové vedoucí odborů našeho Úřadu, aby se 

s nimi zastupitelé mohli seznámit. 

 

Tajemník  D v o ř á k : 

 Vážené dámy a pánové, dovoluji si představit 3 nové vedoucí odborů. Prvním je pan 

Ing. Václav Vaněk, který je pověřen vedením odboru výstavby, tedy stavebního úřadu. Pan 

Ing. Vaněk je velice zkušený člověk, protože řídil myslím 20 let stavební úřad na MČ Praha 9. 

Je to opravdu velký kluk, takže jsme se dohodli, že nám pomůže s vedením tohoto odboru do 

té doby, než bude definitivně vybrán nový vedoucí. 

 Další v pořadí, kterého bych chtěl představit, je paní Mgr. Petra Horová. Pracovala v 

sociální oblasti v soukromém sektoru, ale má už také nějakou zkušenost. Vede od 1. října 

odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 

 Poslední, koho bych chtěl představit, je pan Ing. Lukáš Pirkl. Tento mladý pán kdysi u 

nás pracoval na odboru dopravy a nyní vede od 15. října odbor péče o veřejný prostor, což 

jsou bývalé odbory dopravy a životního prostředí.  

 Děkuji za pozornost a doufám, že s novými vedoucími budete spolupracovat a 

spolupráce bude užitečná pro obě strany.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji panu tajemníkovi. Přistoupíme k prvnímu bodu programu – prodej části 

pozemku v ulici Jindřišská. Prosím předkladatele Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dámy a pánové, předložil bych 4 body týkající se majetku. Nyní k prvnímu bodu. 

 Na základě žádosti od Svazu českých a moravských výrobních družstev k prodeji části 

pozemku parc. č. 45/3, k. ú. Nové Město – bavíme se o ploše cca 15 m2, pro potřebné scelení 

pozemku dvora u objektu žadatele na adrese Václavské nám. 21, a na základě jednohlasného 

doporučení Komise obecního majetku z konce července vyslovit nesouhlas s prodejem.  

 Na základě toho, že se s tímto doporučením ztotožnila i Rada MČ Praha 1 dne 8. října, 

která doporučila zastupitelstvu neschválit záměr prodeje pozemku, v předloženém usnesení 

navrhuji, abychom vzali na vědomí žádost od Svazu českých a moravských výrobních 

družstev z 18. dubna letošního roku a předkládám návrh neschválit záměr tohoto prodeje. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Prosím 

hlasovat o předloženém návrhu usnesení – o neschválení. Pro 24, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení bylo schváleno. 
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 Bod č. 2 – žádost vlastníka bytové jednotky v Krakovské 1 o směnu bytové 

jednotky za bytovou jednotku. Prosím předkladatele Davida Bodečka.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Kolegové, nyní vám předkládám žádost pana xxxxxx xxxxxxx, který je vlastníkem 

bytové jednotky č. 14 na adrese Krakovská 1. Pan xxxxxx požádal o směnu svého bytu za 

bytovou jednotku č. 4, která je ve svěřené správě MČ Praha 1. Důvodem žádosti je umístění 

bytové jednotky pana xxxxxxx č. 14 v 5. nadzemním patře, zatímco bytová jednotka MČ  

Praha 1 je ve 2. nadzemním patře. V domě není výtah. Vzhledem k narůstajícímu věku pana 

xxxxxxx, kdy schody jsou pro něj těžce zvládnutelné – v tisku máte uvedeno, že je tam 

přibližně sto schodů, žadatel žádá o tuto směnu s tím, že nám nabízí, že bytovou jednotku č. 4, 

kterou by získal na základě této směny, by rekonstruoval a zároveň by nám poskytl bytovou 

jednotku č. 14, která je zrekontruovaná.  

 Co se týká plochy, jedná se o téměř totožné bytové jednotky, rozdíl je cca 70 cm ve 

prospěch současné bytové jednotky pana xxxxxxx.  

 Komise bytového majetku v červnu radě doporučila souhlasit se směnou bytových 

jednotek za podmínky, že pan xxxxxx uhradí veškeré náklady související se změnou, ať co se 

týká vypracování znaleckých posudků, tak přípravy smluvní dokumentace. V případě směny 

by MČ Praha 1 jako nabyvatel neplatila daň zabytí nemovitých věcí, což nám potvrdil náš 

daňový poradce, jehož prohlášení je součástí tohoto tisku. Rada MČ se touto záležitostí 

zabývala 10. září letošního roku a zastupitelstvu doporučila souhlasit se směnou bytových 

jednotek. 

 Tisk vám byl předložen ve dvou variantách usnesení. V obou variantách bychom vzali 

na vědomí žádost pana xxxxxxx z března letošního roku, doporučení Komise obecního 

majetku i stanovisko daňového poradce, což je společnost BF Consulting. Při variantě A 

bychom dali souhlas se záměrem směny. Zdůrazňuji – teď bychom schvalovali pouze záměr, 

nikoli samotnou směnu bytových jednotek č. 14 a 4 na adrese Krakovská 1 za podmínek, že 

pan xxxxxx uhradí veškeré náklady spojené se směnou. V případě, že bude tržní cena bytové 

jednotky pana xxxxxxx vyšší než cena bytové jednotky MČ Praha 1, nebude MČ Praha 1 

finančně kompenzovat, naopak bude v opačném případě MČ Praha 1 požadovat úhradu 

rozdílu v ceně. 

 V návrhu usnesení máme také uvedeno, že by se pan xxxxxx zavázal, že nebude 

směněnou bytovou jednotku poskytovat ke krátkodobým pronájmům. 

 Toto je varianta A. 

 Při variantě B bychom nesouhlasili se záměrem této směny. 

 Uvědomuji si, že se jedná o neobvyklou situaci směny bytových jednotek. V bytové 

jednotce č. 4, což je bytová jednotka, která v současné době patří nám, není toaleta. Bytová 

jednotka je dlouhou dobu prázdná. Toaleta je na společné chodbě a užívají ji i obyvatelé 

sousední bytové jednotky 3. Bytová jednotka pana xxxxxxx byla původně také bez toalety, 

vybudoval ji tam. Pan xxxxxx zprivatizoval jednotku cca v r. 2013. 

 Když jsem byl na místě s panem xxxxxxxx, tak jediná pochybnost byla, aby se nám 

nestalo v případě souhlasu se směnou, že by nám hrozilo, že pan xxxxxx by bytovou jednotku 

v 1. patře prodal sousedovi, který tam provozuje sdílené ubytování. Pan xxxxxx nemá vůbec 

nic proti tomu, že by se v případě vyhodnocení záměru uplatnil zákaz zcizení. Byl jsem dnes 

upozorněn z odboru technické a majetkové správy, že by se to potom řešilo nějakou sankcí. 

Tuto záležitost bychom řešili až při vyhodnocení toto směny. 

 

P.  Č i  ž i n s k ý: 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se Jan Votoček. 
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P.  V o t o č e k : 

 Dámy a pánové, mám jednu otázku a jeden protinávrh. Otázka se týká zdanění a není 

tam uvedeno to, co mě zajímá. Daňový poradce nám říká, že jsme osvobození od platby z 

nabytí nemovitosti a pan xxxxxx není. Udělaly se odhady na dva byty. Z toho, co říkal pan 

radní Bodeček, je jeho byt kvalitnější minimálně o to, že má navíc záchod, takže 

pravděpodobně dojde k té variantě, která se mi vůbec nelíbí. 

 Otázka je, zda daň z nabytí nemovitosti bude platit z celé nemovitosti, nebo jen z 

rozdílu dvou posudků. To je dost podstatné a na to pan Ondráček neodpovídá.  

 Druhá otázka, která mi velmi vadí, je ustanovení o tom, že pokud naše jednotka bude 

hodnotnější, pan xxxxxx musí doplatit rozdíl, a pokud bude hodnotnější jeho jednotka, nic mu 

nedáme. Myslel jsem si, že tyto bolševické nápady před 30 roky přestaly, a proto si dovolím 

dát protinávrh, který spočívá v tom, že v druhé odrážce druhého odstavce se za textem „cena 

bytové jednotky městské části“ vypustí text „nebude MČ Praha 1 žadatele nijak finančně 

kompenzovat,“ naopak v opačném případě už zůstává. Byl bych rád, aby se to nahradilo: 

pokud MČ uhradí rozdíl za tento majetek. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Michal Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Abych se v tom zorientoval. Pokud by to celé proběhlo, pan xxxxxx by z bytu, který 

má privatizovaný ve svém vlastnictví, přešel k bytu, který patří městské části. Byt, do kterého 

by přišel, by potom byl jeho, nebo městské části? Jeho, a původně zprivatizovaný byt by se 

stal majetkem městské části. Pak na tom můžeme jen vydělat. Jinak souhlasím s tím, co říkal 

pan Votoček. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Doplním. Na radě byl takový konsensus, že bychom do této směny šli pouze v 

případě, kdyby získaná jednotka byla o něco cennější než v případě, kdyby naše jednotka byla 

cennější a my se zbavovali hodnotnější nemovitosti. V takovém případě bychom do této 

směny asi nešli. Konsensus na radě je ne zcela obratně promítnut do tohoto ustanovení, které 

zakládá jistou nerovnost. 

 Bude reagovat David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Předklad je na základě doporučení Komise obecního majetku i rady. Proto se s tímto 

návrhem nemohu ztotožnit.  

 První otázka se týkala platby. Mám za to, že pan xxxxxx by platil částku z celé částky. 

To ale musí říct nějaký odborník. Pro nás je podstatné to, co se týká MČ Praha 1.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, myslím si, že v tuto chvíli schvalujeme záměr. Pro pana xxxxxxx je 

důležité, aby se to nějakým způsobem hnulo. Obávám se, aby se to návrhy pana Votočka tady 

nezaseklo, což by bylo pro pana xxxxxxx to nejhorší, co by se mohlo stát. Doporučuji, aby si 

pan doktor tuto svoji myšlenku nechal a až budeme vyhodnocovat záměr, můžeme se k tomu 

vrátit, pokud to bude v souladu s legislativou ohledně směny těchto dvou jednotek.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych poprosit pana radního, aby do té doby, než to sem znovu přijde, vyjasnil u 

daňového poradce moji otázku.  

 Druhá věc je, že mi připadá, že usnesení v této formě je napadnutelné jako zneužití 

postavení úřední osoby a nerovný přístup jednotlivých smluvních stran. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Stručně zareaguji. My tady nejsme úřední osoba, v této situaci jsme smluvní partner, 

kterému byla předložena nějaká nabídka, a my máme podle mého názoru právo si říct, jestli 

do této směny jdeme nebo nejdeme. Je logické to pustit dál, až uvidíme, co má vyšší cenu. 

Byty jsou podobné. Potom můžeme diskutovat o tom, jak rozdíl v ceně případně vypořádáme. 

 Michal Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 V tom případě si dovoluji předložit protinávrh, kdy bychom ve variantě A v bodu 2 

souhlasí, končili slovy „Praha 1“ a všechno ostatní bychom dali pryč. Jinými slovy – souhlasí 

se záměrem směny, a pak bychom měli samotnou směnu finalizovat a precizovat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Mám dotaz, zda by záměr měl obsahovat všechny podmínky a ne je dokončovat až 

následně? Když je záměr, většinou se v něm specifikuje, za jakých podmínek se příslušná věc 

zvažuje. Jestliže řekneme, že máme záměr a teprve po odvisení stanovíme podmínky, 

nejdeme až trochu za hranu? Nepůjdeme zase všichni někam k výslechu? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mám za to, že všechno je v návrhu usnesení. Proto jsem řekl panu doktorovi, že si 

nemohu tento návrh přivlastnit.  

 

P.  B r o ž : 

 Michal Caban by všechny podmínky smazal. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Je to stejné, nemohu si přivlastnit tento návrh. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Trvá Michal Caban na svém návrhu? 

 

P.  C a b a n : 

 Na svém návrhu trvám. Jestliže tento předložený návrh odsouhlasíme, pak těžko 

můžeme diskutovat o změně odstavce. U některých z nás možná nastane drobný problém, jak 
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s celým usnesením souhlasit, když se nám tento odsek nelíbí. Rozumím tomu, ale v tuto chvíli 

bych potřeboval vědět cenu těchto dvou bytů, abych věděl, jaký je tam případný rozdíl 

doplatku. Proto bych záměr dával bez konkrétních bodů, protože pak mám prostor pro 

nějakou úvahu. Na svém návrhu v tuto chvíli trvám. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Bylo by přijatelné, že bychom do bodu 2 dali za „Prahu 1“: za podmínky, že bude tržní 

cena bytové jednotky uživatele vyšší, než cena bytové jednotky naší, a dále za podmínek – 

byly by tam pouze první dvě odrážky? Deklarovali bychom, že o směnu máme zájem pouze v 

této situaci a otázku eventuálního vypořádání rozdílu v ceně bychom nechali na další 

rozhodnutí zastupitelstva. Bylo by toto přijatelné jako kompromis, aby tam nebyla ta druhá 

odrážka, která nerovné zacházení obsahuje?  

 Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Chtěl jsem se zeptat, zda žadatel je s touto podmínkou srozuměn? Jednali jste s ním o 

tom? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přihlášen je Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Nepochopil jsem slova pana radního, když říkal, že se s tím nemůže ztotožnit, protože 

majetková komise rozhodla tak, jak je to předloženo. Mám tomu rozumět tak, že majetková 

komise už není poradním orgánem rady, ale je dokonce poradním orgánem zastupitelstva a že 

zastupitelstvo má být vázáno jejím rozhodnutím? To snad ne.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pro mne je důležité rozhodnutí rady. Rada se rozhodla na základě doporučení komise 

obecního majetku, kde jste členem. Vycházím z toho, co jste prezentoval i na komisi. Věci, 

které tady prezentujete, na komisi jste neprezentoval, pane doktore. Pro mne je důležité to, co 

prošlo radou, co zkontrolovali právníci. Potřebuji tady předložit takový materiál, u kterého 

jsem si na základě kontroly právníků jistý, že je vše v pořádku. Z toho důvodu předkládám 

materiál, který prošel a byl konzultován nikoli jen mnou. Netuším, zda to, co říkáte a s čím 

bych se ztotožnil, je v pořádku.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Máme zde pozměňovací návrh Michala Cabana a můj. Osvojuje si předkladatel něco z 

toho? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Předkladatel si neosvojuje ani jeden.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Michal Caban. 

 



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 8 
 

 

P.  C a b a n : 

 Omlouvám se, nevím, zda je to technická. Svůj pozměňovací návrh bych změnil tak, 

že bych to celé zachoval tak, jak to je, ale místo „nebude MČ P1 žadatele nijak finančně 

kompenzovat“ bych slovo „nebude“ změnil na slovo „nemusí“. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Bylo by toto pro předkladatele přijatelné? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ano. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Stahuji svůj pozměňovací návrh, Michal Caban stahuje svůj a můžeme hlasovat o 

usnesení ve variantě A. Jak zněl návrh pana Votočka? 

 

P.  B u r e š : 

 Přečtu ho.  

 Odst. 2, druhá odrážka. V případě, že bude tržní cena bytové jednotky ve vlastnictví 

žadatele vyšší, než ceny bytové jednotky MČ Praha 1, nebo bytové jednotky MČ Praha 1 

vyšší, než cena bytové jednotky žadatele, uhradí protistrana platbu za tento rozdíl.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předkladatel se neztotožňuje. Prosím hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Pro 10, 

proti 9, zdrželo se 5, nehlasoval 0. Protinávrh nebyl přijat. 

 Nyní budeme hlasovat o celkovém návrhu usnesení. 

 

P.  B r o ž : 

 Pro zápis bych přečetl odstavec, kde došlo ke změně. 

 Mění se odst. 2, odrážka 2: v případě, že bude tržní hodnota bytové jednotky ve 

vlastnictví žadatele vyšší, než cena bytové jednotky MČ Praha 1, nemusí MČ Praha 1 žadatele 

nijak finančně kompenzovat, naopak v opačném případě bude MČ Praha 1 požadovat úhradu 

rozdílu v ceně. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlasujme o upravením znění usnesení. Pro 15, proti 1, zdržel se 1, nehlasovalo 7. 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 Následuje bod 3 – odnětí pozemku na Anenském nám. Prosím předkladatele 

Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Úvodem bych chtěl oznámit, že došlo k chybě v uvedení data v návrhu usnesení v 

bodu 2, kde máme datum 9. 10. 2019. Prosím o přepis z r 2019 na r. 2018.  

 Účelem nyní projednávaného bodu je zajištění souladu faktického stavu se stavem 

právním, a to v rámci investiční akce, kterou realizovala naše MČ Praha 1 s názvem 

„Revitalizace Anenského náměstí“, kdy došlo k posunu kašny, která je v majetku MČ  

Praha 1, a to z pozemku svěřeného naší městské části na pozemek, který je ve vlastnictví hl. 

m. Prahy. Na základě požadavku odboru majetku z hl. m. Prahy z ledna loňského roku by měl 
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být tento pozemek pod předsunutou kašnou majetkoprávně vypořádán, to znamená svěřen 

naší městské části.  

 Bylo provedeno geometrické zaměření faktického stavu a odbor výstavby MČ Praha 1 

v lednu letošního roku vyslovil souhlas s dělením a scelováním pozemků. Zde odkazuji na 

důvodovou zprávu, kde máte jedno hlavní parcelní číslo, a čísla za lomítkem se odlišují – 

čísla 1, 2, 3. Jednička je pozemek o ploše 960 m2, který vlastní hl. m. Praha, dvojka za 

lomítkem je 5 m2 plocha, kde původně byla kašna a číslo tři za lomítkem je plocha nově 

vytvořená, kde teď stojí kašna o ploše 4 m2. Dochází k tomu, že se původní plocha 5 m2 

snížila o 1 metr. Znamená to, že jeden metr připadl ploše, kterou vlastní hl. m. Praha. U čísla 

1 za lomítkem se navýší číslo 960 na 961.  

 Tuto záležitost projednala jak Komise investiční začátkem září, tak i Komise obecního 

majetku 11. září. Obě komise vydaly radě jednohlasné doporučení schválit odnětí a svěření. 

Rada proto doporučila zastupitelstvu svým usnesením z 16. 9. tuto záležitost vyřešit tak, jak je 

navrženo v usnesení. 

 V návrhu usnesení bychom vzali na vědomí vše, co jsem řekl. Zejména bereme na 

vědomí okolnosti revitalizace Anenského nám. a žádost investičního oddělení MČ Praha 1 z 

29. 1. 2019, vzali bychom na vědomí i geometrický plán vypracovaný Ing. Miroslavem 

Franzlem z 9. října 2018 a odsouhlasený Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu z 16. října 

loňského roku. 

 Vzali bychom na vědomí zápisy z Komise investiční i obecního majetku. 

 V rámci návrhu navrhuji schválit žádost o odnětí pozemku parc. č.1133/2 v k. ú. Staré 

Město o výměře 5 m2 ze svěřené správy MČ Praha 1 do vlastnictví hl. m. Prahy. 

 Zároveň navrhuji schválit žádost o svěření pozemku nově označeným geometrickým 

plánem Ing. Miroslava Franzla z 9. 10. 2018 – nikoli r. 2019, jak je napsáno v tisku - jak je 

uvedeno v tisku 1133/3, k. ú. Staré Město, o výměře 4 m2 do svěřené správy MČ Praha 1. 

 V případě souhlasu je v návrhu usnesení ukládací bod č. 3 – předložit hl. m. Praze 

žádost o odnětí pozemku o výměře 5 m2 a žádost o svěření pozemku o výměře 4 m2. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Asi tady každý ví, o co jde, v rámci revitalizace přestěhování kašny a její zfunkčnění, 

protože dříve to byla jen s prominutím nefunkční krabice postavená na chodníku. Byla 

přesunuta, připojena na vodu a kanalizaci. Na základě pouhé zápůjčky pozemku tam mohlo 

být stavěno. Chápu, že je to třeba dohodnuto s Magistrátem, ale víte, že co je dnes, nemusí 

zítra platit. Nemělo by být správně „schvaluje žádost o odnětí pozemku za podmínky svěření 

pozemku nově označeného“? Jde o to, aby někde úřednicky nezůstalo odsvěření a za několik 

let svěření. Spojit tyto dvě věci dohromady – za podmínky. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tentokrát nemám problém se směnou pozemků, ale teď mě napadlo, když se 

přesouvala kašna, jak je možné, že se o 1 m2 zmenšila? Předpokládám, že nejen pozemek, ale 

i kašna byla naším majetkem. Tím jsme utrpěli ztrátu v ceně 1 m2 kašny. Prosím o vysvětlení. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Vysvětlí nám to jistě někdo z odboru, ale minimálně tam stála zelená obludná krabice 

úklidové čety. Metr byl i fyzicky větší.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Slovo má David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Prosím Mgr. Dubskou, která nechce k mikrofonu, aby k mikrofonu šla a vysvětlila to. 

Myslím, že toto zaznělo i na Komisi obecního majetku, když jsem se ptal na stejné, proč 

dochází ke snížení plochy o 1 m2. 

 

P.  D u b s k á : 

 Základ je v digitalizaci katastrálního operátu a v upřesnění výměr. Původní kolečko 

bylo o výměře 5 m2 zakresleno před digitalizací. Zpřesněním u přesunuté kašny a přesným 

geometrickým plánem je teď vymezen kruh o ploše 4 m2. Nic jiného v tom nehledejte.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Vladan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Reaguji na protinávrh kol. Bureše. Mám dojem, že žádost o odnětí pozemku nelze 

podmínit žádostí o svěření. Návrh spočívá v tom, že to podmíníme tím, že nám dají něco proti 

tomu. Legislativci z Magistrátu tuto možnost rozporovali. Nedostaneme se do slepé uličky, 

abychom to na příštím zastupitelstvu nerušili?  

 

P.  D u b s k á : 

 Není to standardní. Na druhou stranu si myslím, že vyloučené to není, zejména pro 

specifičnost této situace, kdy se kašna posunula na náměstí, a měníme kousek pozemku za 

jiný kousek. Rozumím, proč to pan Bureš navrhuje.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Opět Vladan Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Také tomu rozumím. Pak by mě zajímalo, jak bude vypadat vaše žádost. Žádáme vás o 

odsvěření několika m2, ale pouze v okamžiku, kdy nám svěříte. Nedovedu si to představit, ale 

třeba to dokážete. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Myslím, že odbor ví, jak žádost napíše, aby vyhověli. Jde o postoj zastupitelstva. 

Usnesení je přílohou správně vyplněné žádosti, aby vyhovoval úředníkům. Postoj 

zastupitelstva je, ať si ten kus vezmou za podmínky, že napravíme situaci tam, kde kašna 
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fyzicky už dávno stojí. Jde o to, aby se do budoucna žádosti nerozdělily a nešly na jinou radu 

a na jiné zastupitelstvo. Jednomu slovu budou určitě rozumět. Pan radní jistě ví, že jak jsem to 

myslel, je správně.  

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Pan radní má slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pokud je to po právní stránce v pořádku, nemám s tím problém. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím o zobrazení pozměňovacího návrhu.  

 Máme žádost o odnětí, a to za podmínky svěření. Vidíme, o čem hlasujeme, 

předkladatel si to osvojuje. Prosím hlasovat. Všech 24 bylo pro. Usnesení bylo schváleno. 

  

Bod číslo 4 – odnětí část pozemku – ateliéru paní Wichterlové. Prosím 

předkladatele Davida Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Tímto tiskem navazuji na usnesení Rady MČ Praha 1 z 27. 8., kdy bylo schváleno 

memorandum o spolupráci při obnově ateliéru paní sochařky Hany Wichterlové a přilehlých 

nemovitostí v lokalitě Újezd 23 a 29. Rada hl. m. Prahy toto schválila 16. 9. 2019. Dne  

9. října t. r. došlo k podepsání memoranda. 

 Tímto předkládaným tiskem s odkazem na doporučení Rady MČ Prahy 1 z 8. října 

letošního roku a na základě splnění úkolu, konkrétně bodu č. 4 z usnesení ZMČ Praha 1  

z 18. června můžeme schválit požadavek na odnětí. 

   V navrženém usnesení bychom vzali na vědomí jednak oddělovací geometrický plán 

usnesení zastupitelstva z 18. 6. a také usnesení rady hl. m. Prahy z 16. září a memorandum 

podepsané 9. 10  

 Dále je uloženo v kontextu s usnesením našeho zastupitelstva z 18. 6. 2019 a nyní 

navrhovaným usnesením, aby došlo k předložení žádosti o odnětí části pozemku parcelní číslo 

352/1, nově označeného dle geometrického plánu jako parc. č. 352/7 o výměře 481 m2 ze 

svěřené správy MČ Praha 1 do výlučného vlastnictví hl. m. Prahy. 

 Prosím paní Valíčkovou, jestli by mohla ještě doplnit do názvu usnesení katastrální 

území. Prosím do názvu za 481 m2 doplnit k. ú. Malá Strana. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Otevírám rozpravu. Pokud se do rozpravy nikdo nehlásí, prosím hlasovat. Pro 18, 

proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Usnesení bylo přijato.  

 

  Přistoupíme k bodu označeném jako číslo 11 – změna výdajových položek 

Bezpečnostního fondu. Prosím předkladatele místostarostu Petra Hejmu. 

 

P.  H e j m a : 

 Předkládám zastupitelstvu tisk 1655, ve kterém žádám zastupitelstvo, aby odsouhlasilo 

přesun finančních prostředků v rámci schválené rozpočtové kapitoly ORJ 1097 – 

Bezpečnostní fond. Jedná se o přesun v rámci položek tohoto Bezpečnostního fondu, a to z 

položky 5169 - městský kamerový systém, prevence kriminality a služby do položky 5499 – 

odměny strážníkům Městské policie Prahy 1.  
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Tím chceme zhojit nevyčerpání prostředků pro odměny strážníků z r. 2018. Tím o 

částku 500 000, která nebyla vyčerpána v r. 2018, chceme navýšit již schválenou položku 

5499 – odměny strážníkům, ve které je dle schváleného rozpočtu Bezpečnostního fondu 

460 000. Tím budeme moci umožnit, aby si strážníci rozdělili v rámci motivačního programu 

celou částku 960 000.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Proti tomu nic nemám, ale proč to jde do zastupitelstva? Toto je v pravomoci rady. 

 

P.  H e j m a : 

 Budu reagovat. Původně jsem si myslel totéž, ale bylo doporučeno, aby došlo ke 

schválení ze strany zastupitelstva, protože se jedná o rozpočtovaný Bezpečnostní fond, který 

byl samostatně schvalován usnesením zastupitelstva. Je tudíž správné, aby zastupitelstvo tuto 

relativní drobnost schválilo svým usnesením.  

 

P.  Č i ž i n s k ý . 

 Pokud není nikdo přihlášen do rozpravy, prosím hlasovat. Pro 24. Usnesení bylo 

jednomyslně schváleno. 

 

 Přistoupíme k bodu č. 5 – návrh na udělení čestného občanství. Navrhuje se udělit 

čestné občanství čtyřem osobám, a to in memorian Jiřímu Stránskému, předsedovi PEN klubu 

a dlouholetému politickému vězni.   

 Dále se navrhuje udělení čestného občanství paní Marii Schmolkové, spolupracovnici 

Nicholase Wintona při zachraňování tehdejších válečných uprchlíků. 

 Dále se navrhuje udělení čestného občanství paní Jiřině Šiklové, pedagožce, 

intelektuálce a disidentce a rovněž herci Janu Potměšilovi, který byl aktivní v rámci Sametové 

revoluce a v souvislosti s touto aktivitou utrpěl úraz, jehož následky nese až dosud.  

 Zdůraznil bych, že všechny návrhy se týkají ideologie 30. výročí Sametové revoluce, 

která přinesla naší zemi svobodu od komunismu. Tato koncepce vychází z jednomyslného 

usnesení naší komise. 

 Zdůraznil bych, že tato čestná občanství se navrhují podle současných pravidel. Změna 

Pravidel udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1, která byla diskutována minulým 

zastupitelstvem, zatím schválena nebyla. Na tato čestná občanství to zatím vliv nemá. 

 Otevírám rozpravu. Prosím Petra Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Vzhledem k tomu, že Komise pro udělování řestného občanství doporučila 

zastupitelstvu, aby byly uděleny i Ceny Prahy 1, a to pro Tomáše Halíka, Jana Rubeše a Jana 

Šiblíka, Chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu nejsou navrženi k vyznamenání u příležitosti 

17. listopadu?  

 Zároveň bych chtěl předložit pozměňovací návrh, aby bylo hlasováno po jednotlivých 

jménech a aby byl doplněn bod 3, že schvaluje udělení Ceny Prahy 1 Tomáši Halíkovi, Janu 

Rubešovi a Janu Šiblíkovi – rovněž hlasovat po jménech.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím Richarda Bureše. 
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P.  B u r e š : 

 Můj příspěvek bude obdobný. V usnesení rady z 8. 10. vaše rada schválila návrhy na 

udělení Cen Prahy 1, vzala na vědomí komisi a zastupitelstvu dokonce ukládá schválit a 

předložit. Znamená to, že tady není naplněno usnesení vaší vlastní rady. Netuším, jak jste si s 

tím poradili. V radě to bylo staženo? Je stahováno tolik tisků, že se v tom člověk špatně 

orientuje. 

 Vracím se k tomu, proč to není projednáváno najednou. Chápu, že se minule stáhl 

materiál znění pravidel, dnes předložen nebyl. Chápu, že kvůli listopadu, aby mohla být 

nějaká PR akce, se narychlo schvaluje aspoň čestné občanství. Nezaslouží si tento institut 

projednat to najednou a napsat aspoň dobře tisk? Dvojka má být minimálně rozdělena na 

jednotlivá jména a neschvalovat to v řádku. Většinou to tak bylo. 

 Upraví předkladatel návrh, aby byl řádně hlasovatelný? Odpoví nám někdo, proč je to 

odděleno od Cen Prahy 1?  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych poděkovat členům Komise pro udělování čestných občanství za to, že vzali 

námitky, které vzešly z minulého zastupitelstva i z rady. Pro mne je nejdůležitější to, že se 

ztotožnili s tím, že těm, kteří dostanou čestná občanství, udělí i finanční obnos.  

 Pokud jsem vnímal předřečníky a správně to pochopil, v současné době se pracuje 

podle starých pravidel. Potom udělování čestného občanství – to se kritizovalo na minulém 

zasedání zastupitelstva – bude zcela výjimečně v divadle Archa. Vnímám to tak – když jsme 

se bavili na radě i na Komisi pro udělování čestných občanství, že od příště všechno bude 

probíhat standardním způsobem, to znamená v historických prostorách Staroměstské radnice. 

Archa je teď z toho důvodu, že máme 30. výročí Sametové revoluce. 

 Ceny Prahy 1 – předkladatel mě může opravit – se budou udělovat až v příštím roce i s 

ohledem na to, že by zastupitelstvo mělo nejprve schválit nová pravidla.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Je již 17 hodin a mám ještě čtyři přihlášky do diskuse. Prosím Jana Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Také mi vadí, že se předávání čestných občanství přesunulo do Archy, že to není 

samostatný akt pocty zvoleným, ale že se tam stane někde v koutku přívěskem velkého 

megashow na oslavu 17. listopadu, s kterým nikdo z organizátorů neměl nic společného.  

 Také chci, aby se hlasovalo po jménech. Jsem šokován s tím, že komise navrhuje 

xxxxxxxxxx Jiřinu Šiklovou, ženu, která vstoupila do xxx v r. xxxx, aktivně se podílela na 

represích a hned se vyšplhala až do vyšších stranických funkcí. To, že se v r. xxxx přidala ke 

špatné partě, která prohrála vnitrostranický boj v xxx, není důvod, abychom ji za to dávali 

čestné občanství, byť se potom snažila, podporovala Chartu apod. Prostě – ne.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Je mi velkou ctí být tady a schvalovat tak významná jména a jejich ocenění čestným 

občanstvím. Divím se kolegům z opozice, že si přesně nepřečetli tisk a zbytečně zvedali 
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témata, která tam vůbec nejsou. Myslím si, že všichni jmenovaní si ocenění zaslouží. Pojďme 

je schválit.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Také bych nabádal k určité úrovni tohoto zastupitelstva. Myslím si, že je určitá chyba, 

že u těchto aktů přidělování čestného občanství a Cen Prahy 1 jsem vždycky u kolegů z 

minulé koalice postrádal, že jste to předložili a na sílu dali přehlasovat, vždycky to tak bylo. 

Pro příště bych si přál, než sem přijde nějaké jméno, aby to bylo v konsensu většiny 

politických klubů. Je to také určitá míra slušnosti.  

 To, že se oddělily Ceny Prahy 1 od čestného občanství, bylo z určitých taktních 

důvodů. Kdyby pan kol. Votoček dostával čestné občanství a já Cenu Prahy 1 při jednom 

aktu, říkal bych si, proč mám jen Cenu Prahy 1. Oddělili jsme to. Je to proces, který běží. 

Nedá se říct, že bychom z toho udělali nějaké znevažování. Když vidím v 7. patře plejádu 

jmen a za tohoto zastupitelstva tam přibyla jen paní Moučková a že si tímto slavnostním 

aktem, na který budou zváni všichni zastupitelé – jak jsem byl informován, připomeneme 

výjimečně v Arše i 17. listopad, nic se nestane. Věřím, že se v příštím roce shodneme na 

nějakých jménech a většina nás se zase setká na Staroměstské radnici.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Přidal bych se k pan Burgrovi ohledně slušnosti. Vzhledem k úctě jmenovaným bych 

požádal pana Bureše, aby se vyhnul slov, jako je PR akce. Chceme poděkovat lidem, kteří se 

nějakým způsobem zasloužili ať už o demokracii vzhledem k 30. výročí, nebo o Prahu 1. 

Děkuji za slušnost. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane Burgr, nemusíte být smutný, na čestné občanství vás navrhnu také. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Odpovím panu Kotasovi. Z vaší strany stolu padá opakovaně i minule, že někdo někdy 

byl hlasován na sílu, že zde padala divná a protekční jména. Přečetl jste si seznamy lidí, kteří 

byli navrženi a schváleni? Kdo tam byl, který si to nezasloužil? Když jste stáhli pravidla, 

nechápali jsme důvod změny. Někdo říkal, že je to kvůli penězům, kvůli ceně. Budete mít o 

dvě procenta poradců méně a zaplatíte to těm lidem? To jsme minule rozporovali. Stále 

nechápeme důvod změny. Buď je to jen proto, že to děláme jinak, že chceme ušetřit nebo 

chceme nějakou hezkou akci. Pokud jde jen o 17. listopad, stačilo předložit, že v rámci výročí 

17. listopadu se udělování cen uskuteční tam a tam a nemusí se kvůli tomu měnit celá 

pravidla.  
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 Souhlasím s tím, že celé téma se zbytečně politizuje. Říká se, že někdy někdo někde 

schvaloval někoho proti vůli kohokoli na sílu, což také není pravda. Jestli si to myslíte, tak to 

řekněte nahlas: ta a ta osoba, která dostala Cenu Prahy 1 nebo čestné občanství, si to 

nezasloužila. Myslím si, že to nikdo neřekne. Proto přestaňme toto téma motat, teď se to 

rozdělilo. Zjišťujeme, že lidi, které jste chtěli a uháněli jste PR oddělení, aby navrhlo, 

jmenovalo, aby vyplnilo seznam, tak všichni navrhovali. Jména napříč politickým spektrem 

jsou i v návrhu, který jste z rady stáhli, a najednou se má počkat do příštího roku? Přitom PR 

podnět šel přesně: jmenujte tyto lidi, spojujeme to s 17. listopadem. Byly to historicky 

podmínky, co tito lidé museli nebo nemuseli pomalu udělat – úplně zbytečně. Proč se s 

prominutím ta opičárna dělala, že jsme byli bombardováni, ať navrhneme, navržení 

odůvodníme, pomalu na to byl formulář, a najednou lidé navrženi nejsou. Připadá mi to divné 

proč. Není tady ani slovo. Díky panu Bodečkovi, který aspoň řekl, co se chystá. Netušíme to, 

nikdo nám neřekl, proč najednou je tady zcela jiný materiál. Děkuji, pane radní, že jste nám 

aspoň něco sdělil.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu navazovat na předřečníky. Tady to teď vypadá, že s návrhy přišla koalice. Není 

to ale pravda. Byl to návrh z Komise pro čestná občanství. Když se dívám na tyto čtyři osoby, 

jsou tam dokonce dvě osoby navržené od opozice. Hlasování v komisi bylo jednomyslné, 

hlasovala pro něj jak koalice, tak opozice.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Myslím, že posledně tady zaznělo slovo hnus, teď zaznívá slovo opičárna, PR akce, 

politizace. Právě od toho máme komisi, kde jsou i zástupci opozice, aby se věci diskutovaly a 

aby diskuse, kdy se jedná o osobnosti, probíhala s nějakým dekorem. Nedaří se to. Není 

pravda, že byste nic nevěděli, v komisi všechno bylo diskutováno. Pokud vám to vaši členové 

neříkají, je problém jinde, než u nás.  

 Důvodů k tomu, že se rozdělila čestná občanství a Cena Prahy 1, bylo více. Hlavním 

důvodem bylo, že ladění Sametové revoluce lépe odpovídají čestná občanství a nikoli Ceny 

Prahy 1.  

 Pokud jde o požadavek odděleného hlasování, chápu to, ale nevidím pro to důvod. 

Právně nesouhlasím s tím, že by to nebylo hlasovatelné. Myslím, že jedním výrokem je 

možné čestné občanství udělit více lidem.  

 Upozornil bych Jana Votočka, že to v Arše není akce, která by měla vedlejší účel, 

naopak je slavnostní udělování čestných občanství hlavním programem této akce. Důvod je 

ten, že to má nějaký vztah k 17. listopadu. Vyhodnotili jsme, že je to argument pro to udělat 

jednou výjimku nemít to na Staroměstské radnici, ale zde. 

 Technickou má Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane starosto, podle platného jednacího řádu zastupitelstva pokud někdo požádá o 

oddělené hlasování, musí mu být vyhověno. Tady žádají tři lidé. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Omlouvám se. Martin Kotas. 
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P.  K o t a s : 

 Vrátím se k panu Burešovi. Debata mi připadá nedůstojná a osobně se mě to dotýká. 

Pana Stránského zároveň navrhla paní Janderová za ODS, tak nevím, jak jste přišel k tomu, že 

jsme něco protlačili. Je to vůči těmto lidem nedůstojné.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tomáš Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Musím zopakovat, že jsme pro hlasování po jménech, což je z jednacího řádu zřejmé. 

Kdyby se toto odhlasovalo jako balík, je to netransparentní a nemůžeme mluvit o tom, že v 

návrhu několika lidí, pro které jsme i my, byl někdo, s kým nesouhlasíme. To, jestli komise 

jako poradní orgán zastupitelstva, které je víc než komise, rada a starosta, je na Praze 1 nejvíc, 

tak z toho důvodu si myslím, že můžeme tady rozhodovat, můžeme si říct, koho tam chceme a 

nemusíme se držet nějakého návrhu komise, která je pouze poradním orgánem. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Ještě jednou bych chtěl panu starostu poprosit, aby mi sdělil důvody, proč jsou Ceny 

odděleny.  

 Mrzí mě, že nám pan starosta vytýká, že jsme použili slovo PR akce. Jsou to přesně 

jeho slova z minulého zastupitelstva, kdy nám vmetl, že zastupitelstvo v minulém volebním 

období řadu jmen použilo jako PR akci. Jen opakujeme to, co řekl on nám. 

 Prosím, aby řekl důvody, proč byly odděleny Ceny Prahy 1 a čestné občanství? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Prosím, poslouchejme se, nebo si to máme ukazovat na obrázcích? Právě proto, že si 

myslíme, že by to mělo mít nějakou úroveň, jsme se s dovolením zeptali, proč není tisk 

standardní a nebyl po jménech, proč zmizely Ceny Prahy 1, když byli všichni obesíláni 

dotazníky, aby je vyplnili, jména tam jsou. O hlasování na sílu jsme nikdy nemluvili my, ale 

druhá strana, že se někdy hystericky hlasovalo na sílu. Je to nesmysl, protože to vždycky mělo 

nějakou úroveň. Je nám divné, že se najednou z připravované akce, kterou jsem nazval PR, 

protože PR odbor ji organizoval, vytratila polovina návrhů. Dokonce tam byli lidé navrhováni 

na tři kategorie ve spojení se 17. listopadem. Je jedno, že si to někde řekla komise, ale mohu 

pouze sledovat, co je zařazováno na radu. Výsledek rady je utajen, netuším, co se tam děje a z 

jakých důvodů. Proto se ptám tady a ptá se nás víc, proč z návrhu, který byl na základě PR 

odboru zpracován všemi a myslel jsem, že tam nacházíme shodu, protože návrhy šly jak z 

opozice, tak z koalice, se z toho vytrhla nějaká část. Říkáte, že kvůli nějakým podmínkám, ale 

mohlo se to odsouhlasit podle původních podmínek a schválit. Nevidím tam jediný důvod. Je 

problém dělat něco podle starých věcí? Při prvním ustavujícím zastupitelstvu jste říkali, jak 

budete navazovat, pokračovat apod. – taková slova, ze kterých zbyl prach, ani jedno není 

pravdivé. Proč se z takové věci dělá politikum, když všichni navrhli? Dnes jsme očekávali, že 

se tady objeví seznam navržených jmen, kde jsem nezaznamenal nejmenší konflikt, že byste 

se o něčem hádali, že si zahlasujeme, schválíme to, aby se to do 17. listopadu stihlo.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan Brož má technickou.  

 

P.  B r o ž : 

 Zaznělo tady, že výsledky rady jsou utajovány. Jsou vyvěšeny na našich webových 

stránkách.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chtěl jsem říct totéž. Nechápu, proč pan kol. Bureš tady říká takové nesmysly. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Základní problém vidím v tom, že se PR oddělení odpoutalo, vyhlásilo anketu – lidé, 

navrhujte nám tři kategorie na čestná občanství, aniž respektovalo dosud existující Pravidla 

pro udělování čestného občanství a Cen Prahy 1. Když měli všechno hotové podle svých 

představ, tak předhodili zastupitelstvu změnu pravidel podle toho, jak si to vymysleli. Nebyli 

jsme to ale ochotni akceptovat. Myslím si, že toto je na výměnu na pozici mluvčího Prahy 1.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Uvedl bych, že udělení čestných občanství není ani na komisi, ani na oddělení 

vnějších vztahů, odpovědnost je na zastupitelstvu. Standardně odpovědnost na sebe bere rada, 

resp. koalice. Vyhodnotili jsme, že čestná občanství včetně jmen lépe odpovídají zarámování 

Sametovou revolucí a na tom trváme.  

 Když vidím, jak jedna osoba, které si vážím, je tady dehonestována, tak si myslím, že 

jsme udělali spíše dobře.  

 Do diskuse se nikdo nehlásí. Bylo požadováno oddělené hlasování, které je v jednacím 

řádu.  

 

P.  B r o ž : 

 Zopakuji pozměňovací návrh kol. Scholze. Přidával k usnesení bod 3: schvaluje 

udělení Ceny Prahy 1 Tomáši Halíkovi za celoživotní přínos, Janu Hrubešovi za příkladnou 

službu a Janu Šiblíkovi za významný počin.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Hlasujme o tomto pozměňovacím návrhu. Pro 8, proti 7, zdrželo se 5, nehlasovali 4. 

Pozměňovací návrh nebyl přijat. 

 Nyní budeme hlasovat po jednotlivých jménech podle bodu 2 navrhovaného usnesení. 

Hlasujme o udělení čestného občanství in memoriam panu Jiřímu Stránskému. Pro 24, proti 

0, zdržel se 0. Bylo schváleno. 

 Nyní hlasujme o udělení čestného občanství in memoriam paní Marii Schmolkové. Pro 

24, proti 0, zdržel se 0. Bylo rovněž schváleno. 

 Nyní hlasujme o čestném občanství panu Janu Potměšilovi. Pro 24, proti 0, zdržel se 

0. Bylo rovněž schváleno. 
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 Nyní hlasujeme o čestném občanství pro paní Jiřinu Šiklovou. Pro 16, proti 1, zdržel 

se 1, nehlasovalo 6. Bylo rovněž schváleno. 

 Nyní hlasujme o usnesení jako o celku, že se schvaluje udělení Čestného občanství 

in memoriam panu Jiřímu Stránskému a paní Marii Schmolkové, dále panu Janu 

Potměšilovi a paní Jiřině Šiklové. Pro 23, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo 

schváleno. 

 

 Nyní trochu opožděně máme pevně zařazený bod č. 8 – stanovisko MČ Praha 1 ke 

stavbě zázemí a veřejné toalety ve Velké strahovské zahradě.  

 Předávám řízení schůze 1. místostarostovi Petru Hejmovi.  

 

P.  H e j m a : 

 Přistupme k projednání tisku 1606. Téma bylo již citováno. Prosím předkladatelku 

paní Mgr. Špačkovou, aby se ujala prezentace svého tisku. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Vážený pane starosto, páni radní, paní zastupitelky, páni zastupitelé a přítomní. 

Nejprve uvedu, že sama jsem chtěla tento bod dát na pevný čas podle toho, jestli se objeví pan 

Ing. Petr Hlubuček z hl. m. Prahy a paní dr. Janderová, kterou jsem přizvala jako předsedkyni 

kontrolního výboru hl. m. Prahy. Nemohu souhlasit s tím, že pan Kučera to navrhl tak, aby to 

bylo před interpelacemi občanů, aby to proběhlo jaksi tajně, bez přítomnosti. 

 Nejprve bych chtěla objasnit, proč tento bod předkládám já. Celé minulé volební 

období jsem byla nejen radní pro školství, ale také pro občanskou společnost, tedy pro spolky. 

Těmi se v minulosti městská část vždycky chlubila a mohla se spolehnout, že jsou základním 

prvkem jejího vztahu k občanům, když se na jejich akcích seznamovala s názory obyvatel. 

Velmi si spolků vážila, byly jejím bohatstvím a hojně je podporovala.  

 V tomto kontextu se mi zdá jako hazard nenaslouchat hlasu lidí v tak choulostivé věci, 

jako je kauza projektu výstavby zázemí pro zahradní techniku a veřejných toalet na Petříně. 

Věděli jste, že nespokojenost s podobou tohoto projektu narůstá. Byly založeny hned dva 

nové spolky, které sbíraly podpisy lidí pod petice s nesouhlasným stanoviskem. Byla vám 

předložena petice s podpisy více jak dvou tisíc lidí a vy jste ji jako rada na svém jednání až 

8.10. pouze vzali na vědomí a nevyjádřili jste jasné stanovisko k těmto obavám. Zdá se, že 

málo nasloucháte svým občanům a ani nerozumíte jejich obavám, které zde jsou. Stavba by 

narušila památné místo zachránců lidí před holokaustem, zničí nejkrásnější výhled z Petřína, 

kdy tato část je pod ochranou UNESCO už od r. 1992 a je to také přírodní památka s 

výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.  

 Občané mají také dojem, že stavba je cenově naddimenzovaná a ptají se, zda je 

opravdu nutné na tak jedinečném místě nechat parkovat multikáry a jinou techniku pro 

údržbu. 

 Shrňme si. Smysl stavby se obhajuje těžko a podle petentů nedává smyslu takovou věc 

stavět tady a teď. Podpora pro projekt není ani ze strany hl. m. Prahy jednoznačná. Město se 

stále obhajuje stanoviskem Prahy 1, přičemž naše městská část žádné po r. 2018 nevydala.  

 Městská část ani blíže nezkoumala a neohradila se ani proti tvrzení Ing. Frantíka z 

komise pro životní prostředí hl. m. Prahy, že jsou spolky Prahy 1 pro, že je oslovovali a ony 

to schválily. Podle mého zjištění tomu tak není, souhlasil pouze jeden jednotlivec, a to 

místostarosta spolku Za starou Prahu.  
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 Ptám se: chtěla vidět městská část Praha 1 dopis pana Frantíka spolkům a jejich 

relevantní odpověď? Mrzí mě, že nebyla v této situaci včas aktivní participační komise, což je 

orgán, který je zřízen městskou částí právě pro tyto situace. Ony dvě procházky po Petříně 

podle petentů je seznamovaly s tím, jak bylo rozhodnuto. 

 Na závěr bych si přála, aby teď od vás občané uslyšeli vaše jednoznačné stanovisko, 

zda jste pro nebo proti tomuto projektu a výstavbě a jaké výhody pro občany a městskou část 

v něm spatřujete.  

 Ještě připomínám, že na konci mé důvodové zprávy, kterou máte před sebou, je tučně 

sloučení obou variantních bodů pro lepší vystižení. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za uvedení předkladu. Dovolím si nejdříve dát prostor občanům, kteří se řádně 

přihlásili k diskusi k tomuto bodu. Jsou to občané Prahy 1. Jako první prosím paní Petru 

Pětiokou. 

 

P.  P ě t i o k á : 

 Jsem tady za spolek Petřín pro život, ale také sama za sebe. Na xxxx xxxxxx žiji 

několik let a to, co se v poslední době děje ohledně výstavby toalet a zázemí ve Velké 

strahovské zahradě, ale i navazující projekt vykácení Lobkovické zahrady a místo lesoparku 

realizace barokní zahrady z r. 1870, mi připadá velice úsměvné.  

 Především bych chtěla na každého z vás apelovat, aby se ptal na Komisi životního 

prostředí, proč MČ Praha 1 udělila povolení kácet Magistrátu hl. m. Prahy, odboru životního 

prostředí, a to v rozsahu 346 m2 zeleně. Kácení proběhlo v době vegetace, v místě, kde žije 

několik chráněných a ohrožených druhů. Začalo se kácet v sobotu hned po rozednění a my, 

občané, jsme o tom absolutně nevěděli. Většina politiků jako pan Hlubuček, což je odbor 

životního prostředí Magistrátu jako investor, nebo pan Hejma nám slibovali, že o celém 

projektu se bude jednat, že se do jara nic dělat a kácet nebude. S občany si na to podávali ruce 

a ani ne za týden je ráno vykáceno.  

 To, že MČ Praha 1 dala povolení kácet v takovém rozsahu, vymínila si jediný bod za 

kácení – je to výsadba jednoho ovocného stromu, třešně. Ovocné stromy se mohou kácet bez 

povolení kdykoli.  

 Myslím si, že nemluvím jen za Prahu 1, ale za celou Prahu a nejen za ni. Nechceme 

naddimenzované toalety v jedné z nejkrásnějších vyhlídek, v místě, kde žijí ohrožené druhy, v 

klidové zóně, která ještě navíc je chráněna UNESCEM, kdy se má jednat o stavbu, která je 

dlouhá přes 70 metrů. Rovná střech bude vidět. Je vidět už teď z promenády, je vidět záměr z 

vyhlídky u Strahovského kláštera, a to upozorňuji, že stromy v sadu stále ještě mají listí. Až 

listy mít nebudou, bude tam stavba, která má 10,5 m rovnou střechu. To tam musí být vidět. 

Proč tam má být místo parku a trávníku zpevněná plocha, vyhlídková rampa pro turisty? 

Úplně zničíte jednu z posledních klidových zón, která tady je.  

 Na Petřín chodíme každý den. Utíkáme tam, protože už nemůžeme chodit na Střelecký 

ostrov a na Kampu. Malá Kampa a Nosticova zahrada je také mrtvá. Toto je obrovský 

alibismus, který se dostal tak daleko jen díky tomu, že MČ Praha 1 nevydala ani jedno 

nesouhlasné stanovisko. Je benevolentní proti přáním a tužbám Magistrátu, hlavně pana 

Hlubučka. Myslím si, že je to 12 let starý projekt, který neměl šanci projít až do prosince 

2018, kde jste dali souhlas a odhlasovali jste asi bez toho, že byste měli nějaké podrobnější 

informace k tomu, aby prošel. Někdy by někdo řekl, že jde o toalety – OK, ale vy jste 

dostávali pravděpodobně tak účelové zkreslené informace, že proti záchodům nikdo nic nemá, 

ale o takové stavba a v takovém rozsahu jste informace asi neměli. Odsouhlasili jste něco, co 

je zcela špatně. Byla bych moc ráda, abyste po úřednické části chtěli nápravu, abyste se lidsky 
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zamysleli, šli se třeba na Petřín podívat a usoudili jste, že je to obrovská nenapravitelná škoda. 

Nám teď jde o to, aby lísky a kořeny stromů nebyly vyrvány. 

 Magistrát to vrátil zpátky na radu města. Máte jedinečnou šanci nám pomoct a aspoň 

lehce nám ulevit od turismu, který každý rok narůstá a poslední dva roky na Malé Straně a v 

centru Malé Strany je naprosto neúnosný. Se vší pokorou vás prosím, abyste se nad tím ještě 

jednou zamysleli. Toalety a zázemí může stát kdekoli jinde, ale tak cenný a unikátní kus 

parku, který přežil desetiletí a možná staletí proti ruchu velkoměsta a hamižnosti určitých lidí, 

chraňte. Je to naprosté unikum, které jinde není. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Jiříčkovou Crocro a prosím, aby se připravila paní dr. Janderová 

 

P.  J i ř í č k o v á, Crocro: 

 Vážené dámy, vážení pánové, toto je interpelace k panu místostarostovi Petru 

Hejmovi. Společně s mnoha osobnostmi a občany z celé Prahy se na vás a na zastupitelstvo 

MČ Praha 1 obracíme s žádostmi o zastavení stavby zázemí zahradní údržby s garážemi a 

veřejnými WC v nejkrásnějším pohledovém místě na panorama Prahy a zastavení kácení 

stromů a keřů na Petříně. Pokud jste přesvědčeni, že další toalety ve Vlašské ulici jsou 

potřebné, nechte prosím opravit dvě nefunkční WC u dětského hřiště. Zde jsou velmi potřebné 

také pro návštěvníky Lobkovické zahrady. Jedná se o pozemek MČ Prahy 1, je zde dostatek 

místa pro vybudování zázemí zahradnické údržby také pro Lobkovickou zahradu, o kterou je 

pečováno. 

 Tento argument přemístění záměru stavby není mojí ideou. Sdělil jste nám tuto 

možnost, pane místostarosto Hejmo, při setkání s občany dne 26. 6. 2019 ve Velké strahovské 

zahradě slovy: Polemizujeme nad tím, jestli to tam má být nebo nemá být, jestli to má být 

jinde proti nemocnici Pod Petřínem, bude to předmětem další úvahy, máme to za nevyjasněné 

ještě. Od této doby jste s veřejností, pane místostarosto, o umístění stavby nejednal. S panem 

náměstkem primátora jste při setkání s občany přislíbil termín, ale až v listopadu. Mezitím jste 

nechali zbytečně vykácet plodící hrušeň a řadu plodících lískových keřů, když o stavbě se 

mělo dle příslibu pana Hlubučka ještě jednat. 

 Tento projekt vznikl bez architektonické soutěže a v utajení. Ze stavebního řízení v r. 

2019 byly podle nového zákona přihlášené spolky vyloučeny. Územní řízení probíhalo bez 

informování občanů Prahy 1, která byla účastníkem řízení. Přihlášený formálně byl pouze 

jediný spolek z Prahy 6 Tilia Thákurova, jehož zástupci se nedostavili při místním šetření do 

Velké strahovské zahrady. Bez biologického průzkumu v místě stavby došlo ke kácení stromů 

a keřů, které jsou příbytkem chráněných druhů zvířat. 

 Proč dosud nedošlo k prověření celého projektu betonové stavby v místě kulturní 

přírodní památky v památkové rezervace? Životní prostředí bylo za minulého vedení radnice 

MČ Praha 1 v gesci místostarosty Daniela Hodka, který byl zároveň radním HMP. Jeho 

aktivity jsou nyní vyšetřovány a je obviněn ve dvou kauzách. V komisi HMP rozhodoval o 

veřejných prostranstvích na území pražské památkové rezervace. Bývalá radní Magistrátu pro 

životní prostředí Dr. Jana Plamínková ze STAN, předkladatelka projektu, uvedla pro Praha 

TV v listopadu 2018: Petřín, kde to je největší rekonstrukce za posledních 100 let.  

 O co se tady jedná? Magistrát občany Prahy opakovaně klame skutečným rozměrem 

stavby, zamlčuje celkovou betonovou plochu 93 m plošných s garážemi a nájezd, ovšem bez 

přičtení vyhlídkové terasy 87 m plošných. Původní dřevěný domek byl ovčín, zahradnická 

firma má totiž zázemí ve Vojanových sadech.  
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 Jsem přesvědčena, že zde došlo k chybě v chápání naší snahy. Přes 2500 lidí se nyní 

podepsalo pod petici za záchranu Velké strahovské zahrady. Jde o aspekt historický, respekt k 

pamětnímu místu a vzácné přírodní rezervaci. Jde o území s nejvyšší možnou památkovou 

ochranou v zemi. Zahrada historicky souvisí s komplexem Strahovského kláštera a spolu s 

dalšími zdejšími sadovými a parkovým plochami hraje významnou roli v jedinečném 

pražském panoramatu. Petřín má kontinuální lesní i luční vývoj od pravěku, žijí zde chránění 

živočichové. Jedná se o unikum, které z přírodovědného hlediska žádné velkoměsto v Evropě 

nemá. Je nutné vzácnou oblast chránit. 

 Před 10 lety zde vznikl Sad zachránců dětí před holokaustem s 669 ovocnými stromy, 

Pramenem sira Nicholase Wintona a Promenádou Rauola Wallenberga.  

 Problém umístění novostavby do nejkrásnějšího pohledového místa na panorama 

Prahy, totiž souvisí s předešlými žádostmi. Z vyjádření Národního památkového ústavu  

z 23. 2. 2017 lze doložit snahu o zbudování restaurace v daném místě. Cituji: 

 Vytvoření odpočinkové plochy v pravoúhlém ústupku zdi může vést k záměru dořešit 

v tomto prostoru další účelové dostavby, jako např. restaurační zařízení tak, jak bylo 

prosazováno v minulých letech. 

 

P. H e j m a : 

 Omlouvám se, je nutné dodržovat časový limit. Prosím vést k závěru. 

 

P.  J i ř í č k o v á,  Crocro: 

 Vážené zastupitelstvo, obracíme se na vás s žádostí o zastavení stavby. Děkuji za 

pozornost. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím paní dr. Janderovou, z posledních přihlášených občanů se připraví paní 

Hoffmeisterová. 

 

P.  J a n d e r o v á : 

 Vážený pane starosto, vážená rado, dámy a pánové, na záležitost Petřína se musím 

podívat jako zastupitelka hl. m. Prahy a kromě jiného i občanka Prahy 1 a z procesního 

hlediska i jako předsedkyně kontrolního výboru. Touto záležitostí jsme se zabývali již od jara, 

kdy jsem zaznamenala, že je kolem Petřína jakási aktivita. Jako občanka a bývalá zastupitelka 

MČ Praha 1 jsem věděla, že v petřínské lokalitě je aktivita týkající se výstavby veřejných 

toalet. 

 To, že jsem tady, neznamená, že odmítám jakoukoli kultivaci pro občany, ale 

domnívám se, že je potřeba dodržovat náležitosti, které s takovouto stavbou na takovémto 

místě souvisí. Na hl. m. Prahu byla doručena petice určená kontrolnímu výboru s tím, že za 

petiční výbor paní Mgr. Ertlová požádala o vyřízení petice za zachování přirozené vegetace 

vzrostlých stromů a keřů Petřína a za přísný zákaz nové výstavby na Petříně. Petenti žádali o 

vyřízení petice dle zákona o hl. m. Praze a podle petičního zákona. Text petice byl sepsán v 

dubnu 2019. Pokud vím, od 15. 12. 2018 se na politické úrovni začíná o této stavební aktivitě 

jednat. Petenti vyjádřili procesní pochybení. V momentu, kdy je tam procesní pochybení víte, 

že jsme voleni občany, přestože tam byla v předchozích letech řada úřednických usnesení, ať 

z odboru výstavby, stavebního odboru případně územního rozvoje, nikdy nedošlo k tomu, aby 

politická reprezentace rozhodla o skutečné realizaci, což se stalo až 15. 12. 2018, kdy se 

začalo jednat na úrovni volených orgánů.  
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 Petenti především žádali o projednání procesních pochybení, jako projekt zázemí 

zahradní údržby, veřejné WC Praha 1 atd. ze dne 30. 4. 2018, který nabyl právní moci. Jsou 

nespokojeni s procesem informování veřejnosti a s projednáním zásahu při územním řízení 

odborem životního prostředí hl. m. Prahy v r. 2018. Ani v gesci náměstka – týká se to velké 

Prahy – Ing. Petra Hlubučka v r. 2019 před začátkem stavebního řízení odbor neinformoval 

veřejnost o stavebních záměrech ve veřejném prostoru vrchu Petřín. 

 Petenti jsou dále nespokojeni s procesem výběrového řízení pro architektonické 

zpracování objektu v památkově chráněné zóně, jsou nespokojeni s procesem informování 

veřejnosti o hospodárnosti investic hl. m. Prahy výše uvedené stavby ve velké strahovské 

zahradě. Pro upřesnění: tato investice má stát hl. m. Prahu 17 mil. plus DPH. Jsou 

nespokojeni s procesem přípravy stavby odborem životního prostředí hl. m. Prahy v absenci 

biologického průzkumu v místě výskytu chráněných druhů zvířat a před vydáním rozhodnutí 

o povolení kácení krizové skupiny lísky obecné, zmíněné hrušky, která byla ještě plodící, a 

smrku, který je údajně napaden kůrovcem. Nemám důvod nevěřit, na to existují posudky.  

 Dále jsou nespokojeni s procesem nařízení kácení a žádají vyšetření pokynu k 

provedení kácení dne 5. 10. 2019 v 7 hodin ráno, navíc v době židovských svátků.  

 Tuto petici, kterou obdrželo hl. m. Praha a byla mně postoupena k vyřízení, jsme 

projednali na kontrolním výboru. Těsně před projednáním v kontrolním výboru, den před 

konáním zastupitelstva hl. m. Prahy, jsem v pondělí dávala návrh na zařazení do programu, to 

znamená týden před konáním zastupitelstva, a rada odsouhlasila zařazení této petice na 

projednání na hl. m. Praze. Kontrolní výbor mě usnesením pověřil, abych petici předložila.  

 Na hl. m. Praze proběhla diskuse, ze které vyplývalo, že občané nebyli informováni ze 

strany městské části, že občanům není jasné, jakým způsobem vznikl tento projekt, to 

znamená na úrovni schválení politické reprezentace. Byla tam i zmínka, že je to starý projekt. 

Ano, projekt existoval, nebyl nikdy politickou reprezentací předložen. Znamená to, že první 

předklad politickou reprezentací dle mých informací je 15. 12. 2018. 

 Z mého pohledu, i z pohledu diskutujících zastupitelů, je tam ještě další záležitost, 

neboť dle usnesení zastupitelstva vzalo ZHMP na vědomí petici se všemi procesními 

požadavky na prověření procesních pochybení. Rada hl. m. Prahy je pověřena vyřízením této 

petice v tom obsahu, který jsem vám dnes přednesla.  

 Rada se neměla čas tím ještě zabývat, domnívala jsem se, že při rozhodování o 

přidělení úkolů se k tomu v pondělí vrátí, ale byly tam jiné záležitosti. Ve čtvrtek je 

mimořádná rada, možná se tam k tomu dostaneme.  

 Za mne i za kontrolní výbor jsou dvě záležitosti, i z obsahu diskuse zastupitelů na hl. 

m. Praze, kdy bylo sděleno, že pokud by městská část vyjádřila jakoukoli námitku, 

pochybnost nebo sdělení, že s občany to není dostatečně vykomunikováno, tisk na realizaci by 

nebyl předložen. Je pravda, že hl. m. Praha vždy přihlíží při rozhodování k návrhu příslušných 

městských částí k dané problematice. 

 Druhá záležitost je, že je tam zcela nejasné, do jaké míry byl reflektován Sad 

zachránců dětí před holokaustem, je tam i Pramen Nicholase Wintona. Tento sad vznikl na 

základě podnětu a přání hl. m. Prahy v r. 2009 ve spolupráci s tzv. dětmi, které přišly o rodiče. 

Kooperátorem byla Židovská obec.  

 Vidím jeden nedostatek – že to nebylo tady dáno včas na Komisi kultury, tuto 

záležitost bych tam určitě otevřela, bylo to tam dáno myslím až na poslední komisi bez 

materiálů. Proto asi materiál neprošel, omlouvala jsem se.  

 Na výboru kultury to také nebylo. Tam se musím dotázat, jakým způsobem je o tento 

sad z hl. m. Prahy pečováno, zda tam existuje označení, co je to za sad, proč je to, kolik tam 

bylo vysázeno stromů právě pro připomenutí a na památku všech, kteří se starali a pomohli 

zachránit děti před holokaustem. Je to další věc, která nebyla diskutována a na kterou není 
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brán ohled. Nejsem technik a nejsem z územního plánování, nejsem schopna posoudit, do 

jaké míry tato stavba zasahuje do tohoto sadu, zda jde napříč nebo je to někde stranou. Asi by 

to bylo dobré, než by vydalo ZMČ, resp. rada vyjádření, že záměr realizovat projekt zázemí 

údržby a veřejné WC ve Velké strahovské zahradě splňuje všechny náležitosti pro realizaci. 

Jde o to, jestli jste si byli vědomi, že tam existují tyto momenty, jestli jste byli přesvědčeni, že 

s občany to bylo dostatečně komunikováno a že se občané „zbytečně plaší a pozdě“.  Neměli 

bychom pohrdat názory občanů, jsme jimi voleni a měli bychom se jim zodpovídat. Děkuji. 

(Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím paní Hoffmeisterovou. 

 

P.  H o f f m e i s t e r o v á : 

 Vážené zastupitelstvo, vážený pane starosto, již po několikáté se vracím k otázce 

Petřína. Před dvěma týdny jsem vám odevzdala petici proti stavbě toalet ve Velké strahovské 

zahradě a brzy vám bude doručena další petice, a to proti rebarokizaci v Lobkovické zahradě, 

protože tyto dva projekty spolu úzce souvisí. Občanům Prahy 1 a celé Prahy nebyla 

dostatečně představena celá koncepce, jaké jsou záměry s celým vrchem Petřína.  

 Na naši petici proti toaletám bylo odpovězeno panem radním Hlubučkem, že se 

dostane jisté kosmetické úpravy, tedy že se zastavěná plocha toalet zmenší cca o 20 metrů, že 

bude štěrk nahrazen kobercovým trávníkem. Toto považuji přinejmenším za směšné.  

 Jestliže toto jsou plány s Velkou strahovskou zahradou, zajímalo by mě, jaké jsou 

plány s Lobkovickou zahradou. Zatím se mluví o jakési rebarokizaci této zahrady. Dnes se 

jedná o krásný divoký les asi jediný svého druhu v centru Prahy. Na Malé Straně máme 

mnoho zahrad, většinou dochovaných barokních. Nechápu tedy, proč rebarokizovat tento les.  

 Ráda bych také podotkla, že většina těchto krásných barokních zahrad – mluvím např. 

o Ledeburské nebo Vrtbovské zahradě – jsou přístupné pouze za poplatek. Je toto také plán s 

Lobkovickou zahradou? 

 Další otázkou je, zda je v době klimatické nouze zapotřebí kácet stromy a dělat další 

turistickou atrakci v již tak dost přelidněném centru Prahy. 

 Kdy bude Malostraňákům, Pražákům i spolkům Prahy 1 představen celkový koncept 

této přestavby? Končí tím veškeré přestavby na Petříně, nebo je to jen začátek? Děkuji. 

(Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Pokračujeme v rozpravě dle přihlášených. Pan radní Kučera. Máte slovo. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo. Bedlivě jsem poslouchal příspěvky občanů i kolegyně navrhovatelky. 

Je velmi důležité mluvit o Petříně, Petřín máme jen jeden a je to místo, které určitě musí být 

pod dohledem občanů.  

 Trochu mě zaskočilo, když jsem slyšel od kol. Janderové, že tato věc nebyla 

projednána s občany a že je tady deficit komunikace s občany. Samozřejmě, paní kolegyně, 

deficit tady je, ale snažili jsme se od března, kdy začala první komunikace, kdy jsme se o 

projektu dozvěděli, váš deficit a vašich kolegů na Praze 1 napravovat. Dovolím si projít celou 

záležitost trochu obsáhleji, aby se paní doktorka nedivila, proč říkám „váš“. Genese je 

poněkud delší. 

 



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 24 
 

 

 V první řadě bych poprosil o promítnutí procesu vzniku projektu, potom bych prošel 

aktivity městské části, které byly učiněny. S občany se mluvit musí. O nás lze říkat leccos, ale 

ne to, že před touto věci schováváme hlavu do písku. Potom bych uvedl konkrétní výsledky 

komunikace s hl. městem. Na závěr bych předložil pozměňovací návrh, neboť nesouhlasím se 

zněním usnesení, které paní předkladatelka předložila. Ten bych předložil poté, co si vyjasním 

některé otázky, jak to paní předkladatelka ve svém usnesení myslela. 

 Máme promítnut počátek, kdy hl. město požádalo odstranit původní stavby, které tam 

byly. Byla to kombinace zděných a dřevěných staveb. V r. 2009 to bylo umožněno. Celková 

plocha byla cca 150 metrů. V r. 2011 tento projekt spěl k nějakému návrhu nových staveb na 

místě nových staveb. Stavby byly rozsáhlejší, než je dnešní návrh. Jednalo se o zázemí pro 

zahradníky, o místo pro techniku zahradníků plus informační centrum. Tento návrh dostal 

stavební povolení v r. 2012. V r. 2015 byly odstraněny dřevěné budovy. 

 V tuto chvíli nastává zlom, kdy v tomto projektu již nebylo pokračováno. Hlavní 

město si uvědomilo, že to neodpovídá tomu, co chtějí dělat a projekt byl kompletně 

přepracován.  

 Důležité je datum 2. 6. 2018, kdy nabylo právní moci územní rozhodnutí. Územní 

rozhodnutí je přesně to místo, kde se má městská část jako samospráva zapojovat do toho, co 

se u nich děje a dávat svá stanoviska. Nenašel jsem o této věci žádné usnesení tehdejší rady, 

ve které seděla paní předkladatelka. Nevím, jestli se v této věci rada zapojovala. Jestli neměla 

tehdy připomínky, tak se podivuji, že nyní přináší velké množství připomínek. Toto prosím od 

paní předkladatelky vyjasnit, než bych se posunul k úpravám usnesení.  

 Dále je zmíněno, že se do územního řízení, kterého se účastní spolky, spolek 

nepřihlásil. To vše je napsané v dokumentech státní správy, nemusím se o tom dohadovat. 

 V září 2019 nabylo právní moci stavební povolení. My jsme se o této věci jako koalice 

a radnice dozvěděli na počátku našeho nástupu. Myslím, že v lednu – v březnu jsme začali 

diskusi s občany. V době, kdy probíhalo stavební řízení, živá diskuse s občany probíhala.  

 To, co je nyní povoleno, jsou povolení myslím v pořádku. Od kol. Janderové slyším 

námitku, že došlo k nějakému procesnímu pochybení. To je pro mne velmi důležité. Prosím, 

doložte to, v tu chvíli je to věc velmi vážná. Dosud jsem neměl na stole žádné zdůvodněné 

procesní pochybení. Jestliže říkáte, že nebyli občané informováni během plánování projektu i 

za vlády ODS na Praze 1, tak jak je možné, že existuje nějaké procesní pochybení, o kterém 

nevíme? Občané jsou informováni podle zákona, to bylo snad dodrženo, bylo to zveřejňováno 

na úředních deskách, spolky i občané si to mohli přečíst. V té době jsem si ničeho takového 

nebyl vědom, že by tento projekt běžel, ale to přičítám tehdejší radnici, že tuto věc 

„nezvedla“, nebo ji také „nezvedl“ žádný jiný spolek, od kterého bych se o této věci dozvěděl.  

 Povolení kácení také proběhlo standardně, o žádném procesním pochybení nevím. 

Jestliže takové je, velmi rád se jím budu zabývat. 

 Prosím přepnout na další část prezentace. Vypůjčil jsem si od kolegů z hl. města 

trochu informací o projektu. Nemyslím si, že všichni v tomto sále místo detailně znají, celou 

vizuální podobu a toho, co tam bylo předtím.  

 První obrázek nám ukáže, jak je to s tím Sadem zachránců. Stavba je umístěna na 

samém okraji, myslím si, že není napříč. 

 Zde je vymezen Sad zachránců, kde byly vysázeny myslím v r. 2009 stromky. Žádný z 

nich nebyl kácen, tak si nemyslím, že by to byl zásah do sadu. Pramen sira Wintona je 

poměrně vzdálený.  

 Na obrázku vidíte zeleně zobrazenou zelenou stavbu dřevěné boudy, i když nebyly 

pouze dřevěné, a navrhovanou stavbou. Je vidět, že rozsah je podstatně menší. Vděčíme za to 

návrhu, kdy stavba je dvoupodlažní a vnořena do svahu. 



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 25 
 

 

 Prosím o další obrázky. Tady je návrh vyhlídkové terasy. Tam se nám s hl. městem 

podařilo domluvit ještě větší podíl zeleně, to znamená zazelenění a zasazení ještě jednoho 

stromu. Myslím si, že v tu chvíli obavy z nějaké změny terasy v restauraci nejsou na místě, 

budou tam stát stromy. 

 Zde vidíte celý plán vnoření do svahu, jak byl mnohokrát prezentován, vidíte střechu 

budovy. Budova je vnořena do zdi. Zeď má podle investora hl. města být reminiscencí na 

okolní malostranské zdi. Budova má půdorys 50 m2 a je dvoupodlažní.  

 Zde je vizualizace, že stavba vnořená do svahu, když bude porostlá, nebude 

představovat velký vizuální objekt ve vyhlídce. Samozřejmě názory na to se mohou lišit. 

Stavba pro zkušené oko rozeznatelná bude, ale věřím tom, že v řízení s velkými i malými 

památkáři byla tato věc zohledněna, protože tato oblast je výrazně památkově chráněna.  

 Prezentaci jsem si vypůjčil od hl. města, od pana nám. Hlubučka. Zdůrazňuje kroky, 

kdy vyhověli některým námitkám, které byly vzneseny ze strany městské části – větší 

ozelenění budovy, snížení zpevněných ploch včetně okolních cest. Hlavní úspěch jednání byl 

slib, že nebude realizován průchod do ulice Úvoz, aby nevznikla nová turistická trasa do 

parku. Naše rozhodnutí, kterému hl. město vyšlo vstříc, byly obavy ze zatížení parku velkým 

množstvím turistů. Jinak turisty máme jako lidi rádi.  

 Zde se můžeme podívat, jak vypadaly původní stavby zbořené před čtyřmi roky. 

Přístavba ke zdi, kolem toho dřevěné boudy. Tady jsou fotky z rozebírání. Byl tam velký 

betonový sokl, který byl odstraněn, a plocha byla znovu zazeleněna.  

 Takto vypadá místo po odstranění betonového soklu, bylo tam vybudováno pítko a 

dnes nikdo nepozná, že tam nějaké budovy stály.  

 Toto jsem si vypůjčil prezentaci od hl. města. Nyní zpátky k našim materiálům.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, omlouvám se, je 18 hodin a musíme podle jednacího řádu přejít na bod 

interpelace občanů. Projednávání tohoto bodu budeme muset přerušit. 

 Zahlédl jsem paní zastupitelku Janderovou, která má právo vystoupit. Zeptal bych se, 

zda vyčká pokračování tohoto bodu, nebo jestli má rychlou reakci.  

 (P. Janderová nesrozumitelně reaguje.) 

 Technicky pan radní Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 V dalším bloku bych navázal dalším pokračováním mého příspěvku.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – paní zastupitelka Nazarská. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Prosím o dvě minuty na WC. 

 

P.  H e j m a : 

 Samozřejmě, říkejme tomu technická přestávka na žádost předsedkyně klubu. Za dvě 

minuty pokračujeme v projednávání interpelací. Předávám řízení zastupitelstva panu 

starostovi. 

 

(Přestávka) 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přikročíme k interpelacím. Máme 16 interpelací. Jako prvního prosím pana Zdeňka 

Čiháka. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Pan Čihák teď přišel, není aklimatizován, byl jsem písemně pověřen, abych to přečetl 

za něho. 

 Vážení zastupitelé, vážený pane starosto, toto zastupitelstvo na základě předchozích 

zkušeností Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 a potřeb k zajištění svého území proti 

povodním zřídilo ke dne 11. září svou jednotku. Ta jako jediná z 36 dalších jednotek Sboru 

dobrovolných hasičů na území Prahy byla předurčena a specializována na zásahy při ochraně 

Prahy proti povodni. Jako prozíravé se toto rozhodnutí ukázalo již v červnu 2013. Vaše 

jednotka, i když zatím stále s vybavením převážně ze soukromých zdrojů, tehdy splnila 

očekávané předpoklady. Byla na místě výstavby jako první a od 2. června po dalších 15 dnů 

byla zapojena do činnosti v nepřetržitém režimu. 

 Byli jsme také poslední, kteří naložili v ranních hodinách na Kampě zbylé zábrany, a 

odešli jsme si odpočinout. Díky tomu, že se tehdy postavily zábrany v celém rozsahu, bylo 

možné poprvé opravdu zjistit  a zdokumentovat všechna slabá místa a nedokonalosti. Nebylo 

jich málo. Od nedělního rána jsme se přesouvali po jednotlivých úsecích, samozřejmě jsme se 

zhostili i naší povinnosti ochránit Žofín. Ten liják byl tehdy úděsný.  

 V dalších hodinách jsme se postupně účastnili výstavby zábran na obou březích 

Vltavy. K nejhorším patřily úseky mezi Karlovým a Mánesovým mostem. Naštěstí se počasí 

umoudřilo a tak na sto procent byl namáhán úsek pouze na náplavce pod Lichtenštejským 

palácem. 

 Reálné podmínky ukázaly problémy s nedostatečným řízením a hlavně s 

nekomplexním pojetím přípravy Prahy na ochranu před povodní. Důkazem budiž i několik 

fotografií, které můžete vidět a které se nám podařilo získat až následně a které máte možnost 

zhlédnout. Na žádnou dokumentaci jsme tehdy čas neměli. Nakonec máme jen dvě ne úplně 

ostré fotografie, které jsme si k ránu pořídili na památku. 

 V dalších letech na základě našich doporučení bylo např. provedeno barevné značení a 

očíslování prvků, vznikly přehledné návody na výstavbu, aby se ušetřil čas zkoumání, do 

které dírky který šroubek patří.  

 Dne 21. září proběhlo cvičení Voda 2019. Jsem zde proto, abych nahlas sdělil naše 

zjištění, aby snad v budoucnu nevznikly pochyby, že někdo nevěděl, a proto nemohl konat. 

Stav se od r. 2013 na mnoha místech zlepšil pouze nepatrně. Některé opravy pevných částí 

byly provedeny pouze formálně a naprosto nedostatečně.  

 Z hlediska koordinace výstavby a potřeby ověřit, zda časy nasazení sil a prostředků jak 

je předpokládáno v harmonogramu výstavby jsou reálné, nebyl učiněn žádný pokrok. Právě 

úseky mezi Karlovým a Mánesovým mostem patří k nejproblematičtějším. Protipovodňová 

ochrana je systém. Když jakákoli jeho součást povolí, i kdyby vše okolo stálo na sto procent, 

bude to jedno.  

 Obracíme se na vás, na našeho zřizovatele, na 25 občanů, kteří mají za všechny 

obyvatele Prahy 1 odpovědnost. Ochranou Prahy před povodní se nelze zabývat jen, když 

stoupá hladina Vltavy, to je už pozdě. Naše zjištění jsou tristní. Víte, proč nelze např. v 

příštím roce znovu ověřit v prostoru Kampy, zda se něco zlepšilo? Budou zde nějaké trhy. 

Úsměvné, že? Již před několika týdny měly začít opravy pevných částí protipovodňové 

ochrany. Nezačaly, mají zpoždění.  
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 Je nezbytné zdůraznit, že se město nemůže spoléhat na profesionální hasiče, protože ti 

jsou především zaměřeni na řešení standardních situací, jako je hašení požárů a technické 

zásahy zejména při dopravních nehodách.  

 Žádáme vás, abyste se nespokojili s konejšivými výstupy v médiích, neodpovídají 

realitě. Jsme připraveni vyztužit vás podrobnými informacemi. Bez vaší iniciativy a 

neutuchající aktivity vůči hl. m. Praze však k žádnému pokroku ani ke zlepšení nedojde. 

Nedopusťte, prosím, abyste museli vysvětlovat, že trhy byly přednější než ochrana před 

povodní, i když hladina ve Vltavě zatím nestoupá, může se to zdát. Jsme všichni připraveni 

přiložit ruce k dílu a poskytnout vám všechny informace. Za všechny členy jednotky vám 

děkuji za pozornost. (Potlesk) 

 

P  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Prosím paní Mgr. Zdeňku Kulišovou. 

 

P.  K u l i š o v á : 

 Dobrý den, dámy a pánové, pane starosto, dovolím si vám předložit petici nejen 

občanů Prahy 1, kteří zde trvale bydlí, ale i těch, kteří sem chodí pracovat, aby se jednalo o 

zákazu elektrokoloběžek v MČ Praha 1. Jste právník, nebudu vám citovat ze zákona, ale chci 

vás upozornit na to, že jsem chodec. Už řidič nejsem, mám řidiče i s autem. Mohu říct, když s 

vnuky jedu, ty sprosté nadávky, když se v protisměru vyřítí kolona elektrokoloběžek, 

nechtějte poslouchat. Chci ale mluvit o chodnících. 

 Chodník je určen pro chodce. Nejen pro nás, kteří špatně vidíme, ale i pro ty, kteří 

chodí o berlích a pro starší lidi, kteří za sebou tahají nákupní vozík, i pro mladé maminky 

které jedou s kočárkem, je problém, jak se mají dostat po chodníku dál? Upozorním na tři 

věci, které se mi nedávno staly. Šla jsem Truhlářskou ulicí, jde z Petrského nám. na nám. 

Republiky, po levé straně než přijdete na nám. Republiky je tam takto široký chodník. Když 

se tam potkám s chodci, tak se vyhneme. Proti mně vyjel chlap na elektrokoloběžce s malým 

dítětem, které měl před sebou. Strčila jsem mu bílou hůl, na kterou mám nárok, aby slezl - 

něco žvanil, nerozuměla jsem mu – a ukázala jsem mu, že má jít po silnici, protože je účastník 

silničního provozu.  

 Další problém. Jdu Dlouhou ulicí, uprostřed této ulici opravují dva velké domy, je tam 

lešení, které je široké. Když tam jdete, tak se mu vyhnete. Kdo proti mně vyjel – kluk na 

elektrokoloběžce a ještě mi anglicky nadával.  

 Další věc. Jdu po Národní třídě. Kde byl bývalý Albatros, je přechod na druhou stranu. 

Z ulice Na Perštýně vyjedou na elektrokoloběžkách dva mladí kluci, odhadla jsem je na 14 let 

jako je můj nejmladší vnuk. Jednoho jsem chytla za bundu a řekla: hned slezeš, volám 

policajty, ti zavolají rodiče a budeš mít „zaracha“. Protože jsem mávala bílou holí a byla jsem 

odhodlána, kluci z elektrokoloběžky slezli.  

 Jdete Ostrovní ulicí, která ústí do Spálené ulice. Po pravé straně je také tak široký 

chodník, dva lidé se tam ztěží vyhnou. Na chodníku vedle sebe ale tři elektrokoloběžky. 

Požádala jsem pány, kteří šli přede mnou, aby je přenesli. Udělali to. To mám v tuto chvíli 

volat policajty? Představte si, že tam půjde matka s kočárkem. Chytne kočárek a hodí ho do 

silnice? 

 Petici, kterou přinesu na úřad, nepodepisovali jen lidé s trvalým bydlištěm na Praze 1, 

ale i ostatní lidé, kteří zde pracují, protože jim toto chování vadí. Vím, že Praha 1 má spoustu 

kamer, sleduje to nějaký velín, ale jak poznáte, že ten na elektrokoloběžce jel po chodníku? 

Má na zádech SPZ, abyste ho mohli pokutovat? Nemůžete. 
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 My jsme nemohli za mládí jezdit do ciziny, ale vyhnali je ze San Francisca, z Paříže, z 

Barcelony a teď je vyhnali i z Norimberka. Což jsme tady takoví blbci, že si necháme 

všechno líbit?  

 Ještě mám jeden dotaz a budu ráda, když pan radní Skála si nechá ukázat fotografii. 

Richard Bureš, když jsme šli sem, vyfotografoval plácek před Goethe institutem – bylo to 

bývalé vyslanectví NDR. Je tam 8 elektrokoloběžek a 4 žlutá kola. Proti kolům nic nemám, 

také jsem jezdila na kole, ale dodržovala jsem pravidla silničního provozu, nejezdila jsem v 

protisměru a po chodníku. Toto si znovu necháme líbit? Děkujeme. (Potlesk) 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji, paní magistro. Řešíme to, snažíme se dělat, co můžeme, i teď to budeme řešit. 

Krátce zareaguje místostarosta Petr Hejma. 

 

P.  H e j m a : 

 Nenecháme si to líbit, jsou zvýšena opatření právě na koloběžky jezdící po chodnících. 

Jen za 19. a 20. 10., na základě opatření Městské policie, na Praze 1 bylo zjištěno 56 

přestupků, z toho 55 bylo přestupků koloběžkářů a 1 přestupek na jízdním kole. Snažíme se 

aspoň prostřednictvím strážníků Městské policie postihovat jezdící po chodnících a bude se 

postupovat ještě tvrdším způsobem. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím paní Martinu Mamulu.  

 

P.  M a m u l a : 

 Pane starosto, vážená rado, dámy a pánové, obracím se na vás jako znepokojená 

občanka, která žije dlouhé roky v xxxxxxx xxxxxx – bydlím tam přes 30 let, blízko bývalé 

polikliniky Klimentská. Určitě znáte ten obrovský objekt. V r. 2006 vláda prapodivnou 

transakcí převedla polikliniku na společnost WSF Delta s. r. o., a to nás znepokojilo. Zjistili 

jsme, že nový vlastník se zabývá provozování hotelů a hodlá přeměnit polikliniku na hotel. 

Proto jsme zbystřili, neboť, co Petrská čtvrť určitě nepotřebuje, je stavba a hlavně provoz 

dalšího hotelu na svém území. V Klimentské už jsou dva velké hotely. Připomínám, že objekt 

Lannova 2 je v územním plán stabilizován jako čistě zdravotnické zařízení.  

 Společnost Delta brzy naše obavy potvrdila, podala žádost o změnu územního plánu. 

Dne 6. března 2007 však Komise územního rozvoje rozhodla, že nesouhlasí s požadovanou 

změnou územního plánu a následně jsme 17. května 2007 sestavili petici, abychom 

demonstrovali nevůli místních obyvatel k tomuto záměru.  

 Dne 28. června 2007 nás zastupitelstvo MČ Praha 1 podpořilo a nesouhlas s vyjádření 

komisí potvrdilo. Bylo přijato usnesení, kterým nesouhlasilo se změnou územního plánu 

umožňující výstavbu hotelu.  

 Další usnesení k této věci pak bylo přijato 27. května 2014, kterým zastupitelstvo 

potvrdilo svůj předchozí nesouhlas.  

 Po celé roky toto stanovisko hájil i Stavební úřad Prahy 1 pod vedením Ing. Dajbycha. 

Sledovali jsme neustálé pokusy vlastníka různými „fígly“ dosáhnout svého. Snažili se pod 

klamným názvem prosadit hotelový projekt, řádné řízení obešli využitím autorizovaného 

inspektora. Jejich vlastní webové stránky, které vám paní Valíčková promítá, však vydávají 

svědectví o pravém úmyslu. Vidíte, že chtějí udělat hotel, žádné zdravotní zařízení.  
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 Ing. Dajbych svou neutuchající aktivitou bránil úspěšně všem pokusům zrekonstruovat 

budovu na hotel. Poslední rozhodnutí v této věci vydal 10. ledna 2019, kterým konstatoval, že 

nevznikl platný právní vztah umožňující realizaci záměru stavby Vital Centrum, zdravotnické 

zařízení hotelového typu. Jednoduše řečeno – vlastník nemá žádný titul k tomu, aby stavěl.  

 S novou politickou reprezentací se začalo proslýchat, že společnost Delta má na 

radnici zastání. Nevěřili jsme tomu, ale zpozornili jsme, když byl v létě pan Ing. Dajbych 

odvolán. Jako blesk nás zasáhla zpráva, že odborem výstavby MČ Praha 1 bylo dne l0. 9. 

vyvěšeno oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením spočívající v 

prodloužení terminu dokončení stavby. Sundáno to bylo 26. 9.  

 Dále dne 11. 9. bylo stejným odborem vyvěšeno oznámení o změně stavby spočívající 

v dispozičních změnách.  

 To už nejsou dohady, ale jsou to důkazy. Důkazy toho, že hned po odchodu pana 

Dajbycha společnost WSF Delta začala konat. Zamysleme se, zda to může být zajímavá 

motivace pomoci vlastníkovi nemovitosti, který budovu s pozemkem nabyl od státu za cenu 

pouhých 33 mil. Nový hotel v Petrské čtvrti nebude žádným přínosem pro občany Prahy 1, je 

to obrovský megahotel. Jen zásobování a obslužnost tohoto hotelu zatíží tuto oblast příšerným 

způsobem. 

 Vše má své vysvětlení. Obracím se proto na vás, pane starosto, s následujícími dotazy. 

 Jaká konkrétní opatření podnikla městské část Praha 1 v reakci na zveřejněná 

oznámení Stavebního úřadu ze dne 10. a 11. 9.?  

 Jak vysvětlíte pochybná rozhodnutí Stavebního úřadu, která mění povolení, které 

neexistuje? 

 Jaké pohnutky či nové skutečnosti vedly ke změně názoru Prahy 1, že v Petrské čtvrti 

přibude další megahotel? 

 Jak budete hájit přání občanů, kteří jsou zásadně opakovaně proti této stavbě? 

 Jak budete prosazovat usnesení zastupitelstva, které opakovaně rozhodlo, že si zde 

hotel nepřeje? Děkuji vám. (Potlesk) 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nechám reagovat Petra Hejmu. 

 

P.  H e j m a : 

 Byl jsem u toho, když jsme, myslím v r. 2007, přijímali usnesení, že si nepřejeme 

změnu územního plánu, aby zde vznikl hotel. Myslím si, že to trvá. Pokud víme, investor v 

řízení ohledně platnosti certifikátu, což bylo řešeno na úrovni hl. m. Prahy – žádný investor, 

který přijde se záměrem hotelu, to nemá se současným vedením jednoduché, protože 

preferujeme bytovou výstavbu – dostal jedinou reakci, aby se držel platného územního plánu, 

a přijde s konceptem zdravotnického zařízení. Budeme se touto věcí zabývat a v tomto směru 

nemáme co skrývat.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Doplním. Řízení ohledně certifikátu dopadlo pro Prahu 1 špatně. Podali jsme proti 

tomto certifikátu žalobu, ovšem žaloba kvůli pochybení úředníků spadla pod stůl. Zvažujeme 

další kroky.  

 Pokud jde o ohlášení v září t. r., to prověříme. 

 Další slovo má Ing. Filip Dvořák, jsou tady dvě interpelace. Máte 10 minut. 
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P.  D v o ř á k : 

 Vážený pane místostarosto Nazarský, obracím se na vás jako na člena rady s 

kompetencí pro participaci. Logicky vaši působnost podporuje svou činností komise rady pro 

participaci, tedy komise, jejíž vznik jsem kdysi inicioval a jíž jsem předsedal ve volebním 

období 2002 – 2006, podotýkám, že zdarma. Proč mne po letech začala tato komise zajímat? 

Zjistil jsem totiž, že její předseda pan Masare je uveden na webu Prahy 1 jako zaměstnanec i s 

pracovním zařazením jako předseda této komise s kanceláří v místnosti 605. Dále pracuje i 

pro pana radního Kučeru jako manažer.  

 Maminka mě vždy vedla k tomu, abych si hleděl především svého a střežil se odsudků 

k činění druhých. To se ale zjevně tomuto zaměstnanci občanů Prahy 1 nedaří. Jedná se o 

téhož Masareho, který se svým stávajícím zaměstnavatelem Bedřichem Mazavým založil v r. 

2015 facebookovou skupinu Praha číslo 1. Pan Masare o sobě uvádí, že je manažerem pro 

lepší klima. Určitě však ne pro to mezilidské. Navíc zjevně platíme z našich daní úplného 

amatéra, který ani není schopen, když se touží něco dozvědět, pracovat s veřejně přístupnými 

informacemi. Možná se i díky jeho způsobu vystupování šíří mezi obyvateli nové označení 

pro styl vládnutí stávající politické reprezentace slovem „frackokracie“.  

 Co mě však přimělo sepsat tuto interpelaci? Pana Masareho zaujal automobil Panda, 

který je jasně označen, že slouží hasičům Praha 1. Stačí 10 sekund práce s webem a lze zjistit, 

že tento automobil je uveden mezi technikou užívanou jednotkou. Žádná záhada. Přesto 

úředník Masare neodolal, aby na jím spravované facebookové stránce začal vytvářet lepší 

klima. Neumí se totiž, když jej něco trápí, zeptat, neumí si zjistit veřejně dostupné informace. 

Je mu totiž bližší sepsat rádoby objevně osočující zjištění na facebook.  

 V ulici Vodičkova pořídil fotografii automobilu Panda, se kterým již třetím rokem 

jezdím po ulicích Prahy 1 a i ti méně všímaví jej důvěrně znají, a doprovodil jej textem: 

 Jak řeší specifická omezení dopravování se po centru Prahy místní kmotříček z ODS? 

Místo majáčku si opatřil rovnou červené auto s nápisem Hasiči (na rozdíl od VIP SPZ sotva 

za své) a projíždějíce vesele sem tam místy, kam by si normální smrtelník v autě netroufl, 

vytváří dojem, že asi denně hasí požáry. Mazaný Filip Červenáček. 

 Děkuji za toto označení. 

 Úředníku Masare, nejprve ke srovnání vašeho a mého činění. Tedy postupně k částem 

vašeho textu. 

 Když jsem v r. 2014 za ODS kandidoval to zastupitelstva Prahy 1, získal jsem od 8112 

voličů 949 hlasů a posunuli mě z 5. na 3. místo mezi kandidujícími.  

 Když jste v r. 2018 za Zelené kandidoval do zastupitelstva Prahy l vy, získal jste od 

9488 voličů 622 hlasů a z vašeho 3. místa na kandidátce jste se nepohnul ani o píď. Dosáhl 

jste 56 % mého výsledku. Že by toto bylo důvodem, proč vás tak zajímám? 

 Automobil Panda je řádně zařazen mezi automobily užívanými jednotkou SDH Praha1 

jako složky integrovaného záchranného systému. Každý se o tom může přesvědčit. 

Registrační značka pro kohokoli, kdo se jen minimálně snaží zjistit si informace, není také 

tajemstvím. Všechna vodidla jednotky mají systémem stanovenou značku na přání. Prvních 6 

posic označuje číslo jednotky přidělené HSZ, sedmá pozice označuje pražskou jednotku a 

osmá číslice pořadí vozidla. Značku s pořadovým číslem 6 jsem hradil já ze svých finančních 

prostředků, stejně jako jsem za účelem činnosti a aktivit sboru a jednotky od r. 2010 vynaložil 

přes půl milionu korun z mých soukromých prostředků. Náklady na zakoupení vozidla Panda 

nepočítám, protože pro činnost jednotky je využívané z cca 40 %. Přesto sto procent nákladů 

na jeho provoz hradím já, včetně pojištění a úhrady za parkovací kartu atd. Aby zase někdo 

nesměřoval k chybným závěrům, vozidla jednotek SDH jsou běžně používána i k účelům ne 

přímo spojeným s činností jednotek, např. evakuační autobus nedávno vezl do Itálie účastníky 

běžeckého závodu.  
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 Úředníku Masare, žádná jednotka denně požáry nehasí, ani denně nepřicházejí 

povodně, ani každý den nenastává nějaká škoda, a přesto MČ Praha 1 pravidelně hradí 

pojistné. Jsem přesvědčen, že je i v zájmu představitelů městské části demonstrovat 

připravenost jednotky na plnění jejích úkolů.  

 Možná jste vycítil, že vedení městské části má k činnosti jednotky ambivalentní postoj 

a snažil jste se nejapně zavděčit plivnutím jedovaté sliny. Já jsem nikdy, přes vaše 

naznačování, za mou činnost pro MČ Praha 1 v rámci jednotky nedostal ani korunu. Nejsem 

placen, přesto se již hodiny, které jsem vynaložil z mého volného času při práci pro jednotku, 

dají počítat na tisíce. Pokud kohokoli zajímá práce dobrovolných hasičů Praha 1, může se k 

nám přidat. Musí ale počítat s mnoha hodinami práce, s mnoha tunami materiálu přenášených 

místa na místo a bohužel i s nejapnými odsudky nemakačenků. Chápu, je pohodlnější držet se 

v povzdálí za větrem. Když jsme prostřednictvím pana místostarosty Nazarského nabízeli, aby 

se přidali zájemci při cvičné výstavbě zábran dne 16. 6. na Žofíně, nepřišel nikdo. 

 Je úsměvné, jak příspěvek úředníka Masareho vybudil strážníka Městské policie 

Kyselu, který pak horečně mazal z facebooku své příspěvky dokazující lustraci vozidla Panda. 

Někteří z účastníků diskuse mají na jeho čin jasný názor, uvidíme, jak to posoudí inspekce 

Městské policie. Mne zaujalo i to, jak si pan Kysela rychle ze svého facebooku smazal i 

všechny fotografie dokazující jeho afinitu k Pirátské straně. Proč by tak činil, pokud by bylo 

vše košér? 

 Vážený pane místostarosto Nazarský a radní Kučero, věřím, že do vaší kompetence 

plně spadající úředník Masare jedná jen z vlastní iniciativy. Já v tom nevidím nějaké spiknutí 

Pirátů a Zelených, jen čistě lidskou hloupost. Ale takoví by, aspoň dle mého soudu, neměli 

být placeni z daní daňových poplatníků.  

 Navrhuji vám, abyste umožnil i úředníkovi Masaremu působit jako nezávislý občan a 

nebýt spoutáván nároky na zaměstnance městské části. Vždyť prokázal, že v žádném ohledu 

nevyhovuje nárokům na funkce, které zastává. Neumí se zeptat, neumí si zjistit informace, 

není schopen komunikovat, nakládat s informacemi, natož je správně a objektivně 

vyhodnocovat – zkrátka nesplňuje žádný z předpokladů pro své pracovní zařazení – je 

manažerem. A navíc to, že nesnese jemu nepříjemnou oponenturu, dokázal, když jako správce 

skupiny Praha číslo 1 zablokoval přispěvateli Jakubovi Kováčovi možnost účastnit se diskusí 

v rámci této veřejné facebookové skupiny jen díky tomu, že tento občan vznášel nepříjemné 

dotazy.  

 Sejměte, prosím, z úředníka Masareho tíhu jeho funkcí, které jste tak ambiciózně 

naložili na jeho bedra, aby si mohl kamkoli cokoli svobodně psát jako prostý neplacený občan 

z daní občanů Prahy 1 a nedělal ostudu vám i celé radnici. Osvoboďte jej. Budu vás sledovat a 

nekažte mi stáří. (Potlesk) 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Prosím paní Petru Pětiokou, připraví se pan Štěpán Kuchta. 

 Neprotestuje někdo proti tomu, že dáváme občanům čas nad rámec půl hodiny, který 

je stanoven jednacím řádem? Nevidím protesty. Prosím paní Pětiokou. 

 

P.  P ě t i o k á : 

 Pane Kučero, většina dotazů bude směřována na vás. Utíkáte, ale já si vás potom 

chytnu. 

 Jde mi o to, že pan radní Kučera je na Praze 1 za životní prostředí. Chápu, že na svých 

pozicích nemohou být odborníci, když jde o politickou konstalaci, ale od začátku mi připadá 

jako mluvčí developera hl. m. Prahy a odboru životního prostředí pro rozpouštění finančních 

rezerv a pro stavbu předimenzovaných toalet a zázemí ve Velké strahovské zahradě.  
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 Co tady demonstroval, z větší části nebyla pravda a je mi líto, že pravděpodobně i od 

něho dostáváte informace, podle kterých se poté rozhodujete. Za zeleň po dobu fungování v 

jeho pozici se nepostavil ani jednou, jeho argumenty jsou naprosto scestné a jeho péče, která 

je prosazovaná na Petříně o zeleň, je naprosto mylná. Např. svahy, které jsou vyšlapány 

turisty, řeší tím, že jsou tam přivezeny betonové bloky, které svým způsobem nahrazují 

schody, místo toho, aby do těchto vyšlapaných míst ve svazích byly sázeny keře a stromy. To 

by tak mělo být. Tím, že se tam dá několik betonových bloků, které suplují vyhlídky, terásky 

a schody, tak když zaprší, celé se to sesune dolů. Myslím si, že v průběhu času to bude 

nebezpečné – hlavně to není zelené. Dá se to vyřešit výsadbou keřů a stromů a ne tím, že do 

krásného zeleného Petřína, co z něj někde zbývá, jsou implantované betonové bloky. 

 Mám tady usnesení MČ Prahy 1. Se spolky jsme se zúčastnili několika komisí za 

životní prostředí Prahy 1. To, co mělo jít na radu města, třeba zápis z 11. 6., kde se 

doporučuje přehodnocení projektu, na radu se dostal až 8. 10. Pan Mazavý – nechci ho úplně 

obviňovat – a pan Kučera čtyři měsíce doručuje někam tak zásadní listinu. Kdybych takovou 

chybu udělala v práci, přijdu o licence, musím zaplatit mnohamilionovou škodu, nebo půjdu 

do vězení. Jak je možné, že tak zásadní podklady doručuje čtyři měsíce? Proč je tady třeba 

uvedeno: občany je třeba zapojovat do plánování projektu již ve fázi plánování realizace? 

 Pro příště: nejsme v mateřské škole, kde zvednete prst a řeknete: nu, nu, jestli to 

uděláte ještě jednou, dostanete na zadek. Tady se jedná o projekt, který stojí 15 mil. bez DPH 

a nebyla na něj vypsaná architektonická soutěž. Pan Petr Kučera za odbor životního prostředí 

se nezastal jediného stromu a pořád propaguje tuto šílenou výstavbu. Kde to jsme? Problémy, 

které Petřín má, řeší betonovými bloky. Jsem z toho naprosto zhrozená. Snažíme se 

zušlechťovat komunitní zahradu, snažím se třeba osazovat měsíčními jahodami, kopretinami a 

diviznami Kampu. Snažíme se o zeleň nějakým způsobem pečovat. Od člověka, ke kterému 

jsem měla důvěru, protože je Zelený, i když nemá vystudovanou zemědělku jako já nebo 

nestudoval biologii, čekala bych, že má aspoň nějaký kladný vztah k zeleni a nechce ji za 

každou cenu likvidovat. Nevím, jestli má někdo strach z pana Hlubučka nebo z pana Hejmy, 

ale tak tady nemůžeme fungovat. Nemůžeme rozpouštět mnohamilionové finanční rezervy za 

destrukci jednoho z posledních mála zelených mít, které zbyly a starat se o to tak, že to 

budeme lepit betonovými bloky. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Prosím pana Štěpána Kuchtu. 

 

P.  K u c h t a : 

 Navazuji na to, kde jsem skončil a snažím se integrovat to, co jsem zažil a uvědomil 

si.  

 Na facebooku se velice rád do mne naváží pan Zdeněk Schwarz, myslím, že bývalý 

ředitel záchranky. Aby mě „popíchl“, napsal zajímavou věc, kde mi nabídl nějakou mapku, 

kde je zakreslená tramvajová linka, která by měla spojovat právnickou fakultu přes Staromák 

do Revoluční, což mě vylekalo, protože by to byla velká věc a změnilo by to celkovou situaci 

u nás v Dlouhé. Rád bych slyšel zasvěcené vyjádření, zda takové plány existují, nebo zda je to 

nějaký starý projekt, který už neplatí a jak je to s ideou tramvajové linky v Dlouhé.  

 Další věc se týká koloběžek Lime. Tady mě zaujal pan Bureš, se kterým jsme se 

smířili, povídáme si a pomáhá mi s pilotním projektem protihlukových oken, za což jsem 

vděčný. Pan Bureš vypracoval připomínky ke koloběžkám Lime, ale chtěl bych k tomu dodat 

ještě to, že co se týká čistě rezidentského pohledu na věc, tak koloběžky Lime jsou ve svých 

jízdách čím dál aktivnější. Vyvozují elektronické zvuky, který považuji za další zdroj hluku. 

Aby toho nebylo dost, tak mají kolečka, která rachtají na dlažkách, což je kardinální zdroj 
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hluku. Když na tom turisté dělají závody celé noci, je to něco, čemu dávám červenou. Je to 

podobné jako s pivními vozítky, na koloběžkách Lime lidé řvou a řvou. Dodal bych k tomu 

tento aspekt.  

 Poslal bych tady tuto připomínku a chtěl bych, aby byla zabudovaná. Jestliže se 

koloběžky nějakým způsobem vrátí, tak v případě, že budou mít stále kolečka a elektronický 

systém, mé slovo je, že do obytné zóny koloběžky v tomto stavu nepatří. Tady bych poslal 

text. V textu je připomínka k panu Hřibovi, který neustále dokolečka omílá několik frází 

včetně frází o pivním vozítku. Mám tady vytištěný svůj pohled na pivní vozítka a rád bych to 

jednou za čas připomněl. Kdo byste chtěl, budu rád, když to prostudujete.  

 Když se zamýšlím nad vším, co se děje, týká se to i Petřína, kdy žárlivě koukám, kolik 

lidí se spojilo v petici, takové sjednocení v rezidentských věcech neexistuje, se svou 

platformou lidem z Prahy nemohu lidi dohromady dát. Snažím se získávat lidi k tomu, aby 

nějakou novou solidní rezidentskou platformu založili.  

 Osobně si myslím, že jak Petřín, tak pivní vozítka a výhrady proti stavbě hotelů 

souvisí s tím, že to je jako chapadla chobotnice. Chobotnice, která souvisí s turismem, s 

businessem, se specifickým druhem zábavy a připadá mi, že tady se roky opakuje jedna praxe, 

se kterou jsou lidé spokojeni, byť vlastně jsou nespokojeni. Zastupitelé jsou s tím spokojeni, 

ale podle mne je třeba udeřit na jádro chobotnice. Otázka je, co je to jádro chobotnice, na to 

tady nebude čas toto formulovat. Myslím si, že toto všechno povede jen k tomu, že se všechno 

bude točit do nekonečna.  

 Čím dál tím víc si pohrávám s ideou, kterou jsem tady už jednou zmínil, a to že ze 

strany Magistrátu, na kterou je navázána Městská policie, došlo k nesmírnému pochybení v 

průběhu minulých let nebo dokonce dekád. Do budoucna bych rád vyvolal nějaký druh 

soudního sporu, kde by byla podaná žaloba na Magistrát. Lidi mně vysvětlují, že něco 

takového není možné, já jsem si jist, že nějakým způsobem to možné je a do budoucna chci 

vytvořit skupinu lidí, kteří by toto udělali. Znamená to, že by se začaly skládat účty zpětně. 

Bylo by poukázáno na to, co katastrofálního z mého pohledu se stalo s Magistrátem a s 

Městskou policií, která je na něj navázaná. Neříká se mi to lehce třeba před panem 

Stejskalem, popovídali jsme si o tom, ve věcech nesouhlasíme, ale myslím si, že tady je 

zakopané jádro pudla. Jestliže se věci nevezmou hloubkově, nikam se nedostaneme. 

 Pan Hřib a paní Třeštíková mi píší, reagují na nějaké mé texty a připomínky, ale co 

píší, je plytká omáčka, bez hloubky, bez konkrétních reakcí na konkrétní dotazy a 

připomínky. Někteří lidé říkají, že hrozím. Ano, hrozím tím, že se budu pokoušet vytvářet tlak 

na vás, přátelský obyčejný tlak, který nebudete moci odmítnout. Např. na základě mé 

interpelace na Magistrátu se mi ozvalo nějaké médium. Zítra máme sraz, s tím člověkem se 

mohu pokusit vytvořit nějaký časopisový nebo novinový rozhovor, článek. Pokusím se 

dohodnout, aby to mělo nějakou hlavu a patu a bylo to úderné. V průběhu let se pokusím 

vytvářet víc a víc takových věcí, budu se pokoušet mluvit víc a víc veřejně, snad se mi podaří 

prorazit do médií a tím způsobem vytvářet tlak na vás, abyste se věci zhostili jinak.  

 Na moji minulou interpelaci mi odpověděl pan Hejma. Nechci se na pana Hejmu 

mračit a devalvovat jeho kvality. Nevím, čím to je, ale to, co jste mi odpověděl, jsou pro mne 

plytkosti – o ničem, obecné věci, že se někde na pozadí něco děje. Kdybych k tomu dostal tři 

stránky konkrétního popisu, co se skutečně děje, dá mi to smysl, ale nevím. Třeba nemáte čas 

nebo si třeba nerozumíme, během zbývajících tří let se to možná povede, zlepší a změní.  

 Množí se tady spousta názorů toho charakteru, které zpochybňují tradiční rezidentskou 

funkci Prahy 1, jejích jednotlivých částí a ulic. Rezidentství se nám nějak rozmnožuje. O 

Dlouhé ulici jsem slyšel, že už to není rezidentská zóna. Buď je to záměrná snaha některých 

lidí, nebo je to opomenutí, ale mizí nám definice a povědomí toho, kde je rezidentská oblast a 

co to rezidentská oblast znamená. Domnívám se, že nám tady chybí filozoficko-právní rámec, 
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který je aktuální, který ošetřuje současnou situaci Prahy 1. Nejde o to, že to může trvat 5 let, 

10 let nebo 20 let, než takový nový filozoficko-právní rámec budeme mít, ale tady se o 

přípravě něčeho takového ještě nezačalo mluvit. Pořád se tady sekají chapadélka a 

nepřipravují se věci „od podlahy“. Začínám oslovovat různé lidi a pokouším se přimět různé 

kapacity z oborů, aby produkovaly texty, které se začnou zabývat tímto tématem – co je to 

rezidentství, o čem by měla být rezidentská ulice. Dodnes jsem se nedočkal smysluplné 

odpovědi. Existuje nějaká mapa Prahy, kde jasně vidíme, kde je rezidentská oblast, kde není 

atd.?  

 Je to spousta věcí, o kterých bych mohl mluvit hodiny. Také mluvím s lidmi, bohužel 

ne někdy s vámi, protože nejsem vítán k takovým rozpravám, ale myslím si, že tady jsme ve 

všem na začátku.  

 Několik otázek, na které budete muset odpovědět svými obecnými frázemi, zformuluji 

pro paní kolegyni. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Také děkujeme. Prosím paní dr. Janu Příhodovou. 

 

P.  P ř í h o d o v á : 

 Vážený pane starosto, dnes jsem obdržela odpověď na moje interpelace z června a září 

tohoto roku. Nicméně vložené finanční prostředky, byť zmiňujete, že je přikládáte, přiloženy 

nebyly. Proto znovu žádám o zaslání této informace ve smyslu předchozích interpelací. Jak 

jsem se v dopise dočetla, že dary nemůžete nalézt, mrzí mě to, myslím si, že dary určitě ve 

svém účetnictví má.  

 Moje interpelace je ke způsobu likvidace příspěvkové organizace Nemocnice Na 

Františku. Žádám o sdělení, jakým způsobem toto chcete udělat, a žádám o harmonogram 

kroků, které uděláte, aby příspěvková organizace Nemocnice Na Františku byla zlikvidována 

dle platných právních předpisů, a to včetně těch, které určují provozy zdravotnických zařízení.  

 Píšete, že chcete vložit tento majetek do organizace zřízené jiným právním subjektem 

než je Praha 1, to buď ústav, nebo příspěvková organizace hl. města. To ale nejde, tím by de 

facto ztratila MČ Praha 1 uvedené nemovitosti. Navíc veškeré tyto kroky musí schválit 

zastupitelstvo Praha 1. Zatím vaše kroky popisujete v informacích bez toho, abyste si své činy 

ve vztahu k Nemocnici Na Františku nechal schválit. Jsem přesvědčena, že zrušit 

příspěvkovou organizaci, která vykonává zdravotnickou činnost, není jednoduché, a proto 

žádám o sdělení způsobu, jak toto chcete dělat. Jsem přesvědčena, že je třeba, aby materiály k 

Nemocnici Na Františku nebyly pouze brány na vědomí, ale je třeba, aby zastupitelstvo 

rozhodlo ano – ne, jinak jsou usnesení zmatečná.  

 Má další otázka je, kdy chcete předložit plnohodnotný materiál o Nemocnici Na 

Františku do zastupitelstva, které by následně rozhodlo, zda bude souhlasit s vložením 

majetku do cizí příspěvkové organizace. Před tím je ale třeba seznámit jak zastupitelstvo, tak 

veřejnost s harmonogramem kroků, které uděláte a máte schválené zastupitelstvem MČ 

Praha1. Ptám se proto i na termín, kdy tento harmonogram půjde do ZMČ Praha 1. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji, zareaguji. Teď má slovo Mgr. Petr Burda 

 

P.  B u r d a : 

 Už v úvodu zastupitelstva byl vysloven dík za organizaci a průběh veřejného 

rozloučení s Karlem Gottem. Připojuji se a chci přítomné informovat o tom, co se dále 

připravuje a o čem by měli být informováni.  
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 11. říjen příštího roku budou média akceptovat jako Den ohleduplnosti, kdy bude 

vzpomenuto právě té atmosféry, která na Žofíně a v jeho okolí panovala. Všichni víme, že to 

nebyl pro Prahu jednoduchý den. Zítra zasedá místopisná komise Magistrátu hl. m. Prahy. 

Možná rozhodne o tom, aby se nedaleký most jmenoval po Karlu Gottovi. Když mě 11. října 

krátce po 19. hodině zpovídal do živého vysílání celoplošné Frekvence 1 její šéfredaktor 

Luboš Procházka, zdůraznil jsem úsilí Prahy 1 o důstojné rozloučení, které mělo větší účast a 

vyšší publicitu než loučení s Ivanem Hlinkou a Waldemarem Matuškou.  

 Myslím, že rok je přesně ta doba, kdy by bylo možné např. pro německé, ruské a další 

turisty vydat mapu Prahy 1, ve které budou naznačeny všechny budovy, které Karel Gott 

pravidelně navštěvoval nebo v nich působil. Zatím jsme jich jako novináři napočítali na území 

Prahy 1 v počtu 27.  

 Pokud mě někdo nezná, jsem Petr Burda, bydlím v xxxxxxxxxx xx, 30 let jsem 

členem Syndikátu novinářů České republiky, 20 let jsem pracoval v Českém rozhlase, 10 let 

se zabývám internetovými rádii včetně rádia Hortus, které sídlí ve Valdštejnské ulici v Praze 

1, a jsem spoluautorem knihy z r. 2002, která měla tehdy název Posedlost Karlem Gottem. 

Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Prosím paní Mgr. Jiřičkovou, připraví se Jakub Konáš. 

 

P.  J i ř i č k o v á : 

 Prosím o obrázek. 

 Vážené dámy a pánové, opět žádám o přemístění zahradní údržby s garážemi a 

veřejnými WC z nejkrásnějšího místa pohledu na panorama Prahy. Ráda bych se zeptala pana 

místostarosty Hejmy. 

 Vážený pane místostarosto, jste také místostarostou ve STAN Praha, jehož bývalá paní 

radní dr. Plamínková je předkladatelkou tohoto projektu. Máte také ve své gesci územní 

rozvoj a výstavbu. Vyjádřil jste se, že je možnost umístit tento objekt k nemocnici, kde je 

zanedbaný pozemek, jsou tam také toalety, které je možno opravit. Je to u dětského hřiště.  

 Mapička dole je převzata od arch. Vícha, který místo navštívil a potom uváděl na 

facebooku možnost přesunu stavby. Víme, že stavební řízení už je schváleno, byl tam vybrán 

dodavatel. Stále je ale možné stavbu zastavit, jako se tomu stalo i v minulosti. Byla tam 

stavba ovčína. Zopakuji: nebylo to zázemí pro zahradníky, ale byl to ovčín. Zahradníci, kteří 

o zahradu pečují, jsou z Vojanových sadů. Ve Vojanových sadech mají parkování a zázemí, 

tam je možné parkovat dále. Nemají problém s tím, kde jsou. Zázemí – jak říkal pan Frantík z 

Magistrátu – se vytváří pro potenciální jinou firmu, která by vznikla v případě, že by se dala 

výpověď Vojanovým sadům. Jak víme, pan Pavliš, otec současného pana Pavliše, byl oceněn 

Prahou 1. Je to rodina, která pečuje o Petřín dlouhodobě. Jako občané si myslíme, že by měla 

pečovat i dál. 

 V Lobkovické zahradě je zanedbaný pozemek 28 x 20 metrů, kam se v případě, že by 

se zastavila tato stavba ve Velké strahovské zahradě, vejde zázemí zahradníků na 

důstojnějším místě. Jak víme, Magistrát tvrdí, že je to ideální místo i pro zázemí, ale po 

konzultaci s Vojanovými sady by se tam nevešli. Místo je záměrně poddimenzované pro 

zahradníky a naopak předimenzované s toaletami. Je tam sedm kabin toalet, které v tomto 

místě vůbec nejsou potřeba. Je to 200 metrů od místa, tady na mapičce je to vidět. Vidíte tam 

buňku, která je velice ošklivá. Celá část by se dala krásně zkultivovat a stavbu přesunout tam. 

 Chtěla bych se zeptat pana místostarosty Hejmy, jestli je ochoten v této věci pro 

občany něco udělat? Děkuji za pozornost. (Potlesk) 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím pana Jakuba Konáše, další by byl pan Jiří Kučera. 

 

P.  K o n á š : 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé a zastupitelky, děkuji za slovo. Má 

interpelace bude reakcí na krátký článek v úvodní rubrice měsíčníku radnice JEDNA z tohoto 

měsíce. Píše se v něm, že se radnici Prahy 1 ve spolupráci s Magistrátem podařilo docílit 

brzké výpovědi z nájmů některým obchodům nabízejícím suvenýry. Jako příklad jsou zde 

uváděny atrapy ruských matrjošek. Je pochopitelné, že se toto opatření bude týkat domů, které 

jsou v obecním vlastnictví.  

 Ony matrjošky či jiné pochybné suvenýry se sovětskou tématikou však nejsou jediným 

zvláštním překvapením, kterého se návštěvníci historického centra Prahy dočkají. 

Pravděpodobně je zaskočí i nečekaný počet obchodů, které nabízejí nezvykle širokou paletu 

výrobků z marihuany – jejími vzorky počínaje a nápaditě vyvedenými omamnými 

cukrovinkami konče. Má to však drobný háček – všechny tyto často nic netušícím turistům 

nabízené výrobky jsou falešné, i když se ve většině případů vývěsky obchodů pokoušejí své 

zákazníky přesvědčovat o jejich pravosti. Kromě toho, že se v tomto případě podle mého 

názoru jedná o do očí bijící příklad klamavé reklamy a klamavého označování zboží a služeb, 

což je definováno novým občanským zákoníkem, propagují vývěsní štíty obdobných obchodů 

zboží, které je právním řádem ČR zakázané. Pokud už je náhodou na ceduli uvedeno, že 

výrobky jsou pouze dekoračními předměty a neslouží ke konzumaci, je upozornění většinou 

napsáno pouze česky, takže nemá žádný dopad.  

 Nejsmutnější na celé věci je ovšem míra, ve které tyto obchody zahltily historický 

střed msta. Při krátké procházce z Václavského náměstí do středu města přes Karlovu ulici 

jsem jich napočítal sedm, jeden z nich dokonce je v domě Magistrátu. Konkrétně se jedná o 

dům na adrese Na Můstku 6.  

 Jsem přesvědčen, že tyto obchody kromě toho, že propagací dokonce nelegálního 

zboží systematicky klamou zákazníky, také poškozují jak historické centrum Prahy samotné, 

tak i jeho image a dobré jméno našeho hlavního města v zahraničí. 

 Chtěl bych se ve své interpelaci zeptat členů městské rady, zda se vypovězení nájmů 

týká i některých z obchodů se suvenýry, které mimo jiné prodávají falešné výrobky s 

marihuanou nebo je propagují? 

 Má městská rada v plánu nějakým způsobem zakročit proti prodejnám lihovin a 

tabáku, které sice suvenýry nenabízejí, ale s podobným zbožím obchodují? 

 Má městská rada v úmyslu zakročit proti obchodům takovéhoto druhu, které fungují v 

domech, které nespravuje ani MČ Praha 1, ani Magistrát? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Reakce bude podle jednacího řádu písemná. Prosím pana Kučeru ze 

xxxxxxxxxxx xxxx xx a ze spolku téhož jména. 

 

P.  K u č e r a : 

 Požádal bych o spojení interpelací i za spolek. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Budete ve třech – pan Jiří Kučera, paní Nikola Cloud a paní Margita Kohoutová. 
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P.  C l o u d : 

 Jmenuji se Nikola Cloud a jsem ze xxxxxxxxxxx xxxx xx. Interpeluji pana starostu. 

Interpeluji proto, že městská část stáhla námitky na stavbu Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Opletalově ulici, námitky proti hluku a zastínění našeho dvora, naší jediné klidové 

zóny, životního prostoru, který tu máme, a opět necháváte znehodnotit vás majetek, váš dům a 

opět jste se na nás vykašlali. 

 Jak je možné, že se za nás postaví nakonec pouze vlastníci z domu xxxxxxxxx xxxxx 

xx? To opravdu ani vy si nevážíte starousedlíků, jejich potomků, rodilých Pražáků, kteří ještě 

pořád mají zájem žít na Praze 1? 

 Nechceme stavbu zastavit, chceme, aby bylo vše skutečně v normách, ne zkresleno, 

jak bylo posudky dokázáno, a abychom si zachovali v těchto společných prostorách klidné 

prostředí. Jediný prostor, kam nám jde trochu slunce, bude ještě více zastíněný a bude tam 

hluk.  

 Interpeluji pana starostu, u kterého jsme v květnu byli na osobním setkání na radnici. 

Schůzky se zúčastnila i má rodina, můj manžel i můj tatínek a všichni naši sousedé ze 

xxxxxxxxxxx xxxx xx.  

 Pane starosto, vyžádal jste si od nás dopisy za všechny rodiny, kde jsme měli popsat 

naše vztahy k domu a k bytům, ve kterých bydlíme. Psali jsme vám, co jsme tam zažili, 

všichni jsme také o své blízké také v bytech přišli. Bylo to velmi osobní a až ponižující. 

Téměř půl roku jsme čekali na odpověď a jako první se nám dostal arogantní, neosobní dopis 

o tom, že nám zvyšujete nájemné. V dopise dokonce bylo uvedeno, že pokud nebudeme 

souhlasit, půjde to k soudu, kde nám vypočítají ještě vyšší nájem. Na setkání jste říkal, že 

nájem zvyšovat nebudete. Platíme nájem 1. kategorie za byt, který jsme si na vlastní náklady 

zrekonstruovali. V bytech 1. kategorie by měla být koupelna, a my máme koupelnu, která je 

součástí pokoje.  

 Navíc potom, co spadla masívní římsa na ulici a nyní v létě díky stejným žalostným 

technickým podmínkám střechy a půdy byly vytopeny a kontaminovány holubími trusy tři 

prostory. Ještě štěstí, že se nikomu nic nestalo. Dodnes nejsou všechny tyto bytové prostory 

opraveny, v bytech je bordel, je tam prach, pracuje se tam, a my dostaneme dopis, že nám 

zvyšujete nájemné, místo toho, abychom dostali nějakou slevu z nájmu. Je to nehoráznost.  

 Můj děda, pan xxxxxxxx xxxxx, občan Prahy 1, který stále žije, letos v srpnu oslavil 

sté narozeniny. Nikdo mu nezavolal a ani osobně nepopřál, absolutní nezájem. Výtahu se můj 

děda asi nedočká. Několikrát tam upadl, dokonce skončil v nemocnici, kdy ho tam našli 

sousedé. O výtah ani nestojíme, chceme si ho udělat sami. 

 Toto jsou zatím naše zkušenosti s vámi. Jsme přesvědčeni, že se s našimi problémy nic 

nedělá.  

 Interpelace nejsou pro nás nic příjemného, já nejsem žádný řečník, chodit sem a 

ponižovat se. Jsme opět tady. V minulosti jsme již několikrát interpelovali. Za privatizaci 

našeho domu interpeloval např. pan Bodeček nebo paní Klasnová ze strany Zelených.  

 Na květnové schůzce u vás v kanceláři byl i pan Hejma, který potvrdil, že náš dům byl 

do privatizace zařazen již v r. 2004 a že máme na prodej nárok.  

 Máte i vy nějaké další zájmy s naším domem? Proč se dalších 3/4 roku neděje vůbec 

nic? 

 O možnost pořídit si vlastní byt v Praze jsme přišli již díky slibům, zároveň jsme do 

bytů investovali, jak jsme vám psali v dopise. Dělali jsme rekonstrukce a brali jsme si na to 

půjčky. Vše jsme sepisovali, navíc jsme ušetřili 60 mil. z předražené rekonstrukce, kterou 

jsme napadli za minulého vedení radnice.  
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 Slibovali jste, že nám maximálně v r. 2020 dáte vědět. Nyní v dopise, který jsme před 

několika dny dostali, píšete o polovině r. 2020. Ptám se: kdy nám dáte konečně nějaké jistoty? 

 Také by nás zajímalo, co jste dosud udělali s analýzami domů, které by měly jít do 

prodeje? (Potlesk) 

 

P.  K o h o u t o v á : 

 Naváži na sousedku. Jsem z toho nejvíce postiženého domu, který díky střeše je 

každoročně vyplaven, když přijde bouřka. Letos jich bylo mnoho, takže průsak sedmkrát 

skončil tak, že dvě místnosti máme zcela neobyvatelné, omlácené na cihly, v dalších dvou 

místnostech se nedá bydlet – dvě třetiny bytu jsou absolutně neobyvatelné. V současné době 

se uskutečňuje pohavarijní oprava. Sepsali jsme na škodní komisi seznam všeho, co se nám 

stalo po dobu sedmi „průsaků“, to znamená totálního propadnutí stropů a stěn. Nemáme 

žádnou informaci o tom, jestli z pojistky dostaneme nějaké peníze za všechny zničené věci, 

abychom si místnosti mohli znovu vybavit. Teklo nám přímo do postele – nechci ani říkat, co 

jsme tam všechno měli, neumíte si to ani představit. Bylo tam všechno od holubů, mrtvoly, 

vajíčka – všechno.  

 Psali jsme dopis, ve kterém jsme informovali o tom, že jsme nuceni přerušit placení 

nájmu, protože v bytě není možné pobývat běžným způsobem, když je v takovém stavu. Na to 

jsme také nedostali odpověď. Všechno to probíhalo v průběhu června a července. Jsou to již 3 

– 4 měsíce, a nemáme žádnou odpověď. Jediná odpověď je: zvyšujeme vám od třetího měsíce 

nájem, jestliže na to nepřistoupíme, budeme vás volat před soud a zvýšíme vám nájem 

soudně.  

 Žijeme tam celý život. Když jsme byli na květnovém osobním jednání s panem 

starostou, doufali jsme, že se něco pohne, ale za půl roku se nestalo nic. Zase máme pocit 

zmaru. Do toho se dozvídáme, že rekonstrukce protějšího domu University Karlovy se nás 

velmi silně dotkne, bude to několik let trvající záležitost v přímém kontaktu s naším dvorem a 

s našimi byty. Od radnice o tom nemáme žádnou informaci. Promiňte, jsem strašně rozčílená. 

Jen víme, že za námi stojí sousedi ze xxxxxxxxxxx xx. Nejsou jako nájemníci, ale jsou 

účastníky řízení, protože jsou majiteli bytů. S námi se o tom vůbec nikdo nebaví. Mysleli 

jsme si, že se něco pohne, ale je to stejné jako před deseti, osmi nebo pěti lety. Do současné 

politické garnitury na Praze 1 jsme vkládali velké a poslední naděje. Nejsme již mladí, žijí 

tam lidé ještě starší, než jsem já – moje maminka tam žije 40 let. Zachází se s námi takovýmto 

způsobem. Proč přímo neřeknete, jaký máte záměr s domem? Proč právě tento dům je tak 

problematický? Proč nemůžeme dosáhnout toho, aby se řeklo: zprivatizujeme – 

nezprivatizujeme? Zase se to posouvá ne do ledna 2020, ale do poloviny r. 2020, aby nám 

bylo zase v polovině roku 2020 řečeno, že jste to ještě nedodělali. Jednejte s námi na rovinu, 

řekněte nám, co bude, ať vám můžeme byty vrátit a jít hledat 1+1 někde na sídlišti. Od r. 1989 

jsme doufali, že si byty budeme moci koupit, protože jsme zařazeni do privatizace, ale nic se 

nestalo. 

 Dál už nebudu mluvit, jen bych se opakovala. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  K u č e r a : 

 Jako předseda spolku bych se rád vyjádřil a interpeloval radu MČ. Nebylo nám 

odpovězeno na dopis radě z 18. 8. 2019. Přečetl bych některá fakta, která se týkají našeho 

nového souseda, to je výstavba objektu FF Univerzity Karlovy, Opletalova 47, 49.  

 V r. 2010 zakoupila Univerzita Karlova přes zprostředkovatele protilehlé objekty 

Opletalovu 47, 49. S tímto nákupem je spojena nepříjemná kauza, jak vyplývá z dostupných 

dohledatelných zdrojů internetových portálů, kdy touto transakcí měl stát údajně přijít o 

částku 445 mil. Kč. Věc dosud není pravomocně ukončena, měly zde být zkreslené znalecké 
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posudky atd. FFUK vyvíjela megalomanské předražené projekty skleněných věží ve 

společném dvoře zmiňovaných objektů včetně nástaveb apod. a dlouhodobě tím stresovala 

sousedy.  

 Ústy proděkana nás letos na jaře FFUK osobně informovala, že si rozhodně nepřála 

privatizaci jednotek obyvatelům domu xx xx xxxx právě proto, aby projekt hladce prošel UR 

a stavebním povolením. Projektanti a zástupci UK se na schůzkách obyvatel a starosty chovali 

arogantně a nebyli ochotni nijak projekt upravit tak, aby nedošlo k zastínění a hluku z VZT a 

vytápění tepelnými čerpadly.  

 Za pomoci sousedů z objektu xxxxxxxxx xxxx xx, kteří již dávno zprivatizovali, však 

byly podány námitky. Námitky také podal starosta MČ Prahy 1 a také symbolicky my, ač 

nejsme účastníky řízení. Městská část Praha 1 námitky bohužel stáhla, ač mohla trvat na 

vypracování oponentních posudků.  

 Od té doby jsme my a sousedé ze xxxxxxxxxxx xxxx 16 pod tlakem ze strany 

univerzity. Pan děkan Pullmann se s námi sešel a sliboval, že vše praví během stavby k naší 

spokojenosti, souhlasil s memorandem, aby nebylo blokováno čerpání dotace na realizaci 

ohromné stavby. Návrh memoranda nám zaslal pan děkan Pullmann e-mailem a bylo také 

postoupeno starostovi. Přečtu vám návrh memoranda. 

 Filozofická fakulta UK – dále jen FF UK – vyvine maximální úsilí, aby omezila 

negativní důsledky stavební činnosti plánované na období let 2010-2025 a umožnila 

obyvatelům sousedních domů přiměřeně klidné bydlení. V této souvislosti FF UK zaváže 

dodavatele stavby, aby respektoval všechny zákonem stanovené principy spojené s výstavbou. 

 Společně s projektanty pak FF UK posoudí navrhované řešení vzduchotechniky a 

pokusí se najít nové technické řešení, které by vedlo k omezení hluku při nasávání a výdechu 

klimatizačních jednotek včetně hlukových zastínění exteriérových kompresorů. Nad rámec 

vydaného stavebního povolení FF UK bude společně s projektanty hledat možnosti úprav 

pásového vikýře tak, aby parametry osvětlení ve prospěch sousedního objektu byly co 

nejpříznivější. 

 Strany tohoto memoranda shodně konstatují, že mají zájem na dobrých sousedských 

vztazích. FF UK navíc nemá námitek proti případné změně vlastnických vztahů v sousedních 

objektech.  

 Vyjádření sousedů ze xxxxxxxxxxx xxxx xx, vlastníků SVJ: 

 Jako jedni z přímých sousedů zmiňované stavby UK se ke zpracování akustické studie 

vyjádřili obyvatelé domu xxxxxxxxxxx xxxx xx. Po konzultaci s odborníky požádali zástupce 

UK o zpracování nové akustické studie, kterou UK nechala vyhotovit – předložena byla v 

pátek 18. 10. Nová studie potvrdila, že hladina akustického tlaku překračuje hygienické 

limity. Projektanti navrhli úpravu provozních hodin jednotek a tlumiče na komíny. Přesto 

majitelům okolních bytů nikdo nezaručí, že jednotky nepoběží v nočních hodinách. Zároveň 

nebylo předloženo posouzení emisí z komínů. Je třeba si uvědomit, že všechny ventilátory z 

jednotek budou vířit prach. Nevhodně zvolená technologie zbytečně zvyšuje hluk v místech, 

kde již z ostatních zdrojů je lokalita na hranici hygienických limitů. Obyvatelé se sice budou 

dívat do svého vnitrobloku na novou stavbu, ale především zde chtějí bydlet v klidu a bez 

obav si otevřít okna. Někteří zde žijí velký kus svého života a chtějí zůstat na Praze 1.  

 To je za sousedy za xxxxxxxxxxx xxxx xx.  

 Dále bych uvedl, že kauza tady byla interpelována asi pětkrát. Snažili jsme se zamezit 

různým částem stavby, aby byla tak, jak má být. Bohužel se nepovedlo do územního řízení se 

zapojit, bylo možné podat námitky, nějaké byly podány ve stavebním řízení.  

 Dále jsme dostali dopis o tom, že náš objekt by měl být do poloviny r. 2020 

posuzován, zda půjde nebo nepůjde do prodeje na základě nějaké ekonomické analýzy. Chtěl 

bych jen podotknout, že ekonomická analýza dávno existuje, je k dispozici na správě majetku. 
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Podle ní byly analyzovány objekty, které byly opět po 1. 1. 2014 zařazeny mezi domy, kde 

bude umožněna privatizace obecního bytového fondu, přijatých usnesením ZMČ Praha 1 ze 

dne 29. 4. 2014. Analýza dokládá vysoké náklady na rekonstrukci prázdných prostor, nízký 

profit z pronájmu, avšak vysoký profit z prodeje. Na základě této analýzy bylo také dříve 

rozhodnuto dům nákladně rekonstruovat a byty prodat. Prostředky z prodeje velkometrážních 

bytů v nemovité kulturní památce je přece možné vynaložit smysluplně na nějaké další 

bydlení.  

 Mám ještě dotazy na zastupitele. 

 Co jste udělali od 3. zasedání zastupitelstva za konkrétní kroky? Jaké jsou k vidění 

výsledky, aby nedocházelo ke škodám, nepřiměřené újmě, prodlužování nejistoty atd., jak je 

popsáno v bodu 3D zmíněného usnesení? 

 Je zde opět vyšší zájem než bydlení místních obyvatel, kteří zde žijí po generace, kteří 

se chtějí o svůj dům sami starat, opravit jej, když se právě nachází ve stavebním povolení, a 

čelit negativům vlivů s vyhlídkou života na stavbě, která má trvat cca pět let? 

 Proč netrvala radnice na svých námitkách občanů, svých voličů, a nevyčkala se 

stažením námitek v řízení do zpracování nových posudků hluku a zastínění nezávislým 

zpracovatelem? 

 Co vedlo městskou část ke stažení námitek, odvolání proti stavbě FF UK? 

 Proč MČ Praha 1 ani netrvala na podpisu memoranda od pana děkana, které je k 

dispozici? 

 Dokáže se MČ Praha 1 starat dobře o svůj majetek? Dokáže jej ochránit proti 

znehodnocení? Jaké podmínky by asi vyjednali s FFUK členové spolku, kdyby byli vlastníci a 

tedy účastníci stavebního řízení? Dopustili by znehodnocení, zahlučnění a zastínění domu? 

 Je pravda dle informací ze správy majetku, že poslední slovo při prodeji-privatizaci 

nakonec velmi malého množství bytů bude mít Magistrát, či pouze potvrzuje rozhodnutí ZMČ 

Praha 1?  

 Je si MČ Praha 1 vědoma přímých i nepřímých škod, nepřiměřené újmy, prodlužování 

nejistoty, blokace, stresové situace obyvatel, ke které docházelo, dochází a kterou budou 

dalších 5 let na stavbě FFUK snášet? 

 Žádáme vás tedy o dokončení slíbené privatizace a urovnání sousedských vztahů. 

Nechceme být a nejsme žádní potížisté, nechceme opouštět naše námi zrekonstruované byty, 

chceme, aby náš nový soused, se kterým budeme žít, dodržel sliby děkana, ale veškeré 

povinnosti k ochraně prostředí k bydlení. Chceme, abychom se konečně mohli bránit jako 

vlastníci všemu, co nás ještě čeká, a nebyli odkázáni na nečinnost městské části.  

 Za spolek xxxxxxxxx xxxx xx oznamuji, že námitky ke stavebnímu řízení FFUK ze 

strany spolku jsme rozhodnuti stáhnout, protože nejsme bohužel účastníky a nedále neexistuje 

ochrana obce. Nechceme být vnímáni jako ti, co chtějí privatizovat, a proto blokují stavbu, ale 

jako ti, kteří chránili svůj životní klidový slunný prostor, chránili dům proti znehodnocení a 

chtěli pouze využít zákonných prostředků k ochraně na rozdíl od toho, kdo by toto měl 

skutečně činit. Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Také děkuji. Dovolte mi krátce zareagovat na stažení odvolání. Důvody k odvolání 

byly procesní, protože městská část dala jednu chvíli najevo, že nás neuznává jako účastníka 

řízení. Bylo to v důsledku toho, že tenkrát platil pokyn bývalého vedoucího pana Dajbycha, že 

městská část nemá být ve stavebním řízení z titulu sousedních pozemků účastníkem řízení. 

Odvolání bylo dáno. Univerzita nám vysvětlila, že škody, které hrozí Univerzitě, že přijde o 

dotaci, jsou velké.  
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 Pokud jde o věcné důvody jako oslunění, to mělo být řešeno v územním řízení, to 

nerealizovali naši předchůdci. 

 Pokud jde o hluk, rozhodnutí obsahuje ustanovení, že stavět je možné pouze za 

prověření hlukových limitů.  

 Pokud jde o další námitku – okna nad naším dvorem, tam má být nějaká výjimka, 

kterou naši předchůdci udělili. 

 Trvání na odvolání by znamenalo nějaký nátlakový prostředek, nějaké zdržování asi 

bez reálné právní možnosti věc vyhrát. Za této situace jsme to zhodnotili tak, že riziko škody 

pro univerzitu je velké proti rizikům pro nás, zvlášť když jsou zde sliby univerzity, že se bude 

situaci nadále věnovat. 

 Ještě chtěl reagovat David Bodeček. 

 

P.  K o h o u t o v á (?) : 

 Jaké budeme mít záruky, že se to změní? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Právní záruka je v rozhodnutí. Je to myslím bod 18 podmínek stavby, že musí být 

hlukové limity dodrženy.  

 Slovo má David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Musím přiznat, že se to neposlouchá dobře. Za mnou jde odpověď z rady, kterou jste 

adresovali radě 18. srpna. Poté, co mě Jirka před několika dny urgoval, že jste nedostali 

odpověď, zjišťoval jsem, jak je to možné. Bylo mi řečeno, že se čeká na podklady z 

příslušného odboru. Podklady mi byly doplněny. Pokud se nepletu, včera odpověď odešla. Je 

v ní uvedeno, že ještě před záležitostí zatečení vody byl zahájen proces, který měl vést k 

odstranění největších problémů. Pak se bohužel stalo to, co se stalo a do některých místností 

zateklo.  

 Byl jsem informován, že v nedávné době u vás proběhla oprava pavlačí, rekonstrukce 

souvisejících elektrických a zdravotechnických rozvodů, že došlo k přeložení kanalizace, že 

byla zahájena příprava pro archeologický průzkum v nebytových prostorách, že byly 

vyčištěny pavlače a půdní prostory od holubího trusu a byla kompletně provedena chemická 

sanace podlah a stropů ve společných prostorách a v domě č. 10. Myslím, že tento byt patří 

právě vám.  

 Zároveň mělo dojít na havarijní opravu střešního pláště, k lokálnímu utěsnění střechy 

a izolace. Měly být opraveny i klempířské prvky. 

 Kromě těchto prací, které vyžádala aktuální situace, se počítá i s koncepčním řešením 

v souvislosti s budováním půdních prostor.  

 Dopis odejde. Omlouvám se, že odpověď má měsíční zpoždění.  

 Co se týká inventarizační komise, jsem jejím členem. Záležitostí je tam strašně moc a 

teď si nedokáži vzpomenout na záležitosti, které jste tam předali. Myslím si, že všechny 

záležitosti, které byly řešeny v inventarizační komisi, byly buď vyřešeny, nebo přerušeny s 

žádostí, aby ti, kteří žádají finanční odškodnění od Úřadu, doložili nějaké dokumenty.  

 Detaily nevím, jsou tady ale kolegové z odboru. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Reakce musí být stručná, standardní postup je písemná odpověď.  

 Chce ještě reagovat Petr Hejma. 
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P.  H e j m a : 

 Rychle zareaguji, protože bylo zmíněno mé jméno. Chci potvrdit, že se cítím být 

vázán slibem, který jsem dával jako starosta, kdy jsem byl v čele městské části, že jsme 

domluveni, že v rámci koalice bude váš případ řešen. V tomto směru potvrzuji, co jsem říkal.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vracíme se zpátky k bodu č. 8 – stavební úpravy na Petříně. Opět předávám řízení 

schůze 1. místostarostovi Petru Hejmovi. 

 

P. H e j m a : 

 Prosím pokračovat v rozpravě. Přerušen byl pan radní Petr Kučera. Uděluji mu slovo. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo. V předchozí části jsem uvedl projekt, uváděl jsem faktografické 

záležitosti celé historie. Důležité věci ještě shrnu na konci.  

 Pokročil bych k tomu, jaké aktivity udělala městská část v té době pro zapojení s 

občany. Myslím si, že to v minulém období nebylo samozřejmé, besedy s občany nebyly 

politickým vedením vyhledávány. Na MČ Praha 1 jsme vstupovali do neznámé vody a 

podařilo se následující. 

 Dne 24. dubna proběhla veřejná prezentace záměrů na Petříně spolu s hl. městem a 

MČ Praha 1 na Petřínských terasách. 

 Následně 26. června proběhla procházka ve stejném složení s občany po Lobkovické 

zahradě a po Velké strahovské zahradě.  

 Záležitost byla opakované projednávána na komisích Prahy 1 v průběhu května až 

října, myslím minimálně čtyřikrát.  

 V předchozích číslech časopisu už jsme informovali o záměrech hl. města, vyžádali 

jsme si od něj podrobné informace, přesvědčili jsme je, aby vše publikovali na svých 

webových stránkách, což se také stalo. V červnovém čísle jsme uveřejnili anketu o Petříně, 

kde jsme vyzvali čtenáře, aby se vyslovili na otázky typu, co jim na Petříně chybí, co se jim 

tam líbí, kde se jim tam líbí apod. Anketu jsme vyhodnotili myslím v srpnovém čísle 

měsíčníku.  

 Z ankety je hodně vidět, že Petřín je srdeční záležitost nejen u obyvatel Prahy 1, z 

nichž odpovídala většina, ale odpovídali tam i lidé, kteří nebydlí na Praze 1. Petřín je pro ně 

jednou z cest, kde si nachází vlastní pěšinky, vlastní vyhlídky, vlastní divoká místa, je to 

„srdcovka“ pro všechny. Znovu opakuji: vítám, že tato debata probíhá, protože je to něco 

nebývalého.  

 Dne 30. 9. pan nám. Hlubuček sám přišel na městskou část na debatu, kde se Petřín 

řešil. Hlavní město se vstřícně zapojilo. Proběhlo několik návštěv, kdy jsme s panem 

místostarostou Hejmou provázeli politiky na Petříně přímo v terénu, aby se podívali, co sami 

plánují. Myslím, že je to nebývalé, dostali jsme se z bodu A) na jaře, kdy hl. město nemělo 

komunikovat s občany, a na podzim jsme v situaci, kdy 2 náměstci a 1 zastupitel – možná i 

primátor – šli na to místo, aktivně s občany komunikují, mluví s nimi. Myslím, že si dnes 

občané nemohou stěžovat, že by neměli přímý přístup k těm, kdo o stavbě rozhodují. Myslím, 

že to je velký úspěch, protože v tradici Prahy 1 bylo vždy nebavit se s hl. městem. Toto jsme 

zlomili, občanům jsme ukázali dveře, na které mají klepat, kde přímo zastihnou toho, kdo je 

investorem a kdo má za stavbu odpovědnost, kdo musí zdůvodnit potřebnost stavby.  
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 Na Praze 1 jsme se k této věci vyjádřili v usnesení rady z 8. 10, kde jsme reagovali na 

petici doručenou 4. 10. Absolutně odmítám, že bychom zdržovali s projednáním petice a 

nebrali ohled na občany, naopak. 

 Prosím volené orgány o promítnutí mého materiálu, který je označen č. 3, máte ho i na 

stole. Je to usnesení MČ Praha 1 z 8. 10. ve věci vyřízení petice. Jedním z mých úkolů je na 

petici odpovědět. Co je důležité? Kromě konstatací, které znovu opakují, že Petřín je unikátní 

svým přírodním a kulturním charakterem, který je třeba s náležitou péčí ochraňovat, vzali 

jsme na vědomí i usnesení Komise životního prostředí, která měla dílčí výhrady ke stavbě, 

které jsme v mezičase komunikovali – jak jsem v předchozí části ukazoval různé ústupky. 

 Jedno z hlavních usnesení je, že nesouhlasíme s průrazem do Úvozu kvůli obavám z 

turistů, což věc, která trochu zapadla. Tady jsme vyjednali něco podstatného, co se realizovat 

nebude.  

 Co se týká stavby veřejných WC spolu se zázemím pro zahradníky, rada konstatovala, 

že záměr splňuje všechny náležitosti pro realizaci. 

 Vracím se k tomu, co uváděla kol. Janderová. Pokud je tady nějaká pochybnost, že to 

není pravda, tak sem s tím, protože to by celou věc jistě měnilo.  

 Kromě tohoto usnesení jsme také konstatovali velkou turistickou zátěž na Petříně a 

celou věc jsme předložili hl. m. Praha.  

 Prosím přepnout na materiálem označeným 4. Dne 14. 10. hl. m. Praha reagovalo tím, 

že naše usnesení MČ Praha 1 vzalo na vědomí a celou věc kolem záměru v té době již 

schváleného jako veřejnou zakázku k realizaci otevřelo.  

 Myslím, že tady je velký úspěch občanů a měli by to vidět. S pomocí městské části se 

jim podařilo věc znovu otevřít na hl. městě, přinutit hlavní politické aktéry, aby vyšli z 

kanceláří na Petřín a věcí se seriózně zabývali. V tuto chvíli si myslím, že je to velmi důležitá 

věc, protože záměry na Petříně nekončí jen plánem na stavbu tohoto zázemí pro zahradníky s 

WC, na Petříně je záměrů více. Byl už zmiňován záměr na Lobkovickou zahradu. To, že se 

podařilo občanům věc otevřít, že jste způsobili takové haló, je výborná zpráva pro Petřín, 

abychom do všech dalších záměrů, které nám nespadnou do klína v nějaké stavu připravenosti 

jako překvapení – jako v tomto případě, ale které jsou plánovány od začátku, mohli vstoupit. 

Můžeme se bavit, co bude v Lobkovické zahradě. Rád vás přizvu a budu to tak dělat 

opakovaně. Pan Hlubuček – to je na otevření šampusu – slíbil diskusi s občany Prahy 1 o 

celkové vizi Petřína, jak bychom se o něj měli starat, co na něm stavět, plánovat a neplánovat. 

 Kolegyně, vy kroutíte hlavou, nevím, jestli si ten úspěch odmítáte přiznat. Myslím si, 

že je to velmi důležité. 

 Abych řeč neprodlužoval, vrátím se k otázkám na paní předkladatelku. 

 Co se změnilo od té doby, kdy jste se věcí mohli zabývat v rámci územního řízení, kde 

jste byli účastni za městskou část? Z jakého důvodu to nebylo probíráno radou? Tehdy stavba 

nevzbuzovala obavy, které tady přednášíte? Tehdy jste komunikovali se spolky, jaký na to 

mají názor? My spolky od začátku zapojujeme. 

 Rád bych věděl, co se změnilo, že nám tady předkládáte nějaké nesouhlasné 

stanovisko, které je v rozporu s tím, co jsem prezentoval jako usnesení rady, která v zásadě 

říká – když to převedu do lidové řeči: záchodky zázemí není žádný bingo, ale také to není 

žádný průšvih. Rozhodnutí necháváme na kolegy na hl. městě, věříme odborníkům, kteří tuto 

věc naplánovali, a věříme, že tito lidé se rozhodnou dobře.  

 Proto se vás, paní předkladatelko, ptám. Vysvětlete mi názorový posun a potom bych 

případně představil pozměňovací návrh.  

 

P.  H e j m a : 



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 44 
 

 

 Uděluji přednostní právo vystoupit paní zastupitelce dr. Janderové. Pak budeme 

pokračovat dle seznamu přihlášených. 

 

 

P.  J a n d e r o v á : 

 Původně jsem nechtěla vystupovat. Především si počkám na stenozáznam, protože mě 

některé věci uvedly v úžas. Pan radní Kučera zde vypráví dojmologii a přesvědčuje všechny 

ostatní, že to, co zde říká, je pravda, a my ostatní – já v pozici zastupitelky hl. m. Prahy a 

předsedkyně kontrolního výboru – jsem si nějakou petici pravděpodobně vymyslela, 

pravděpodobně jsem prohlásila, že tam jsou procesní pochybní – to, co řekl radní Kučera, že 

by byl rád, kdybych mu řekla procesní pochybení. A občané zřejmě žijí – jak on říká – na jiné 

planetě, tak zřejmě nezaznamenali za období, kdy jste ve funkci, že zřejmě za občany neustále 

každý den kopete. 

 Nezlobte se, ve vaší řeči jsem nezaznamenala nic o tom, že byste říkal: musíme, 

občané, je to napsané v usnesení rady. Máte sice pravdu, ale proč jsme se dostali až k petici? 

Proč to podepsalo 2500 občanů? Proč tito občané a petiční výbor dali tuto petici na ZHMP k 

vyřízení? To jsem si vymyslela, pane radní Kučero? Řekněte mi, jak jste k tomu dospěl. 

Kdyby občané nebyli přesvědčeni, že MČ Praha 1 tuto věc s nimi komunikovala, tak by přece 

nepřišli. Podle § 78 zákona o hl. m. Praze, odst. 5, a-c), kontrolní výbor, který je kolektivní 

orgán složený z opozice a koalice, kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady hl. m. 

Prahy – vztahuje se to samozřejmě i na městskou část Praha 1, pokud je to kontrolní výbor 

městské části – kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Magistrátem hl. 

m. Prahy na úseku samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, kterými ho pověří 

ZHMP.  

 Pak také existuje interní nařízení hl. m. Prahy – vyřizování petic a stížností. Je mi 

hluboce líto, pane radní Kučero, ale pokud je adresována petice a jakýkoli podnět a stížnost 

kontrolnímu výboru, kontrolní výbor toto zpracuje, opatří si k tomu dostupné materiály, 

předloží kontrolnímu výboru k projednání a pokud příslušný odpovědný pracovník nevysvětlí, 

zda pochybení existuje nebo neexistuje, kontrolní výbor postoupí zastupitelstvu.  

 Je mi hluboce líto, pane radní Kučero, my nejsme nadáni výkonnou pravomocí, pouze 

posuzujeme, co přišlo, sháníme pro to podklady, vyhodnocujeme – mám výhodu, že jsem 

právník, abychom se nezatěžovali, jsem schopna některé věci dohlédnout, ale na všechno 

máme vyjádření odborných útvarů, radních, primátora, podle toho, do které gesce to patří.  

 Nevyprávějte mi tady dojmologii, jak je to úžasné, jak jste s každým komunikoval. 

Opakuji. Nezlobte se, kdybyste komunikovali, nebylo by to na hl. m. Praha. Proč to tam je, 

když je to všechno tak úžasné? V tomto momentu mě vůbec nezajímá, jestli stavba bude 

velká, krátká, bystrozraká. Ani nemám takovou povinnost. Mne zajímá to, že když občan říká, 

že jsou procesní pochybení a je tam pochybnost, tak co udělá kontrolní výbor? Sežene si ode 

všech gesčních příslušných radních odborných útvarů stanovisko, které předloží kolektivnímu 

orgánu. Jde to případně na zastupitelstvo, nebo příslušný gesční radní rozhodne.  

 Nezlobte se, ale říkáte, že jsem si já jako Janderová něco rozhodla? Ne, jsem volená, 

odpovídám 65 zastupitelům, jsem opoziční politik, odpovídám za to, co dělám těmto 

zastupitelům a vrcholnému orgánu hl. m. Prahy. Dělám to pátý rok a ani jednou nebylo z mé 

strany nalezeno procesní pochybení.  

 Laskavě mi nevkládejte, že Janderová si vymyslela, a proto je tady. Nikoli. Janderová 

je tady proto, že si chce ověřit, jestli MČ Praha 1 skutečně něco udělala. Jsem povinna toto 

učinit. Když občané říkají, že tomu tak není, tady říkají, že lžete – tak lžete vy, pane radní 

Kučero, nebo občané? Nerozumím tomu. Spočítám, kolik desítek hodin jsme strávili nad 

Petřínem jen proto, abychom se dobrali správné cesty. Tady nikomu o nic jiného nejde. 
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„Kopu“ za občany stejně jako asi vy, nebo to je jinak? Nedovolila bych se chovat jinak než ve 

prospěch občanů. Stanovisko musí být procesně i hmotně správné. Neříkejte, že jsme si něco 

vymysleli a že občané jsou spokojeni. Tak proč píší petice? Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo mál pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Doufám, že si to po dvou hodinách od přihlášení budu ještě pamatovat. 

 Pan radní Kučera mluvil dlouho a moc nám toho neřekl. Tomu odpovídal částečný 

nezájem těch, kterých se to týkalo nejvíc, protože se v jeho řeči už nikdo nevyznal. Je dobře, 

že jste se ve výčtu obhajob aktuální nečinnosti nedostal až do doby třeba Rudolfa II.  

 Je hezké, že vnímáte důležitost a problematiku Petřína, ale proč jste nepředložil na 

zastupitelstvo materiál v okamžiku, když se cosi dělo, abyste vůči Magistrátu měl rozhodnutí? 

Zastupitelstvo je tím nejvyšším orgánem, žádná rada a žádný starosta. Magistrát opakovaně 

říká, že se nic nedozvěděl od Prahy 1. 

 Spíše si říkám, že jako radní za stranu Zelených spíše bráníte stavbu, než abyste hájil 

to, co říkají občané. Mluvil jste o tom, že materiál byl v minulosti schválen atd. Ne. My jsme 

se dozvěděli na rozhraní listopadu a prosince 2018, že se něco děje. Mluvil jste tady o 

boudách, které ale byly jinde. Tenkrát byl megalomanský projekt, že se to tam dostaví a bude 

tam, bůh ví co. K tomu se Praha 1 vyjadřovala a zarazila to. Jestli se nepletu, byli jsme tenkrát 

v opozici, ale stejně jsme se k tomu hodně vyjadřovali. Následné věci řešil Magistrát na 

nějaké úřední platformě, a pokud vím od kolegů z Magistrátu, nikdy se to nedostalo na 

nějakou politickou diskusi. To se stává, státní správa si něco přehazuje tam a zpátky a až 

později se to dovídáme. To jsme nevěděli. 

 Od rozhraní listopadu a prosince 2018 se z toho stalo téma. Historicky si pamatuji, jak 

soukromý majitel strašně toužil o probourání zdi, aby měl lepší přístup a nemusel obcházet 

zeď. Zabránilo se tomu. K tomu se vyjadřovala rada i zastupitelstvo a diskutovalo se o tom.  

 Jednalo se na Magistrátu a zveřejnilo se to v prosinci. Reakce občanů byly okamžité. 

Očekávali jsme to na zastupitelstvu v lednu, v únoru, v březnu, v květnu, v červnu a po 

prázdninách – nestalo se. Až teď jsme narychlo zaregistrovali vaše usnesení, když situace 

byla neúnosná, které je chytrá horákyně. Vnímáme moc turistů, vnímáme problém, ale je to 

procesně v pořádku. Občané, trhněte si nohou, je jedno, co jste nám řekli.  

 Proto jsem rád, že to paní kolegyně Špačková předložila. Zásadně mi chybí, proč 

nebyla informace předložena zastupitelstvu. Když bylo něco problematické, příslušný radní 

předkládal materiál zastupitelstvu, aby získal stanovisko a názor nejvyššího orgánu, který tady 

je a který zastupuje občany. Nás 25 je tady výš než pan starosta, než vy jako radní, a názor má 

být na Magistrátu vnímán. Stane se až teď. 

 Všichni z Magistrátu říkají, že pokud by Praha 1 vyslovila nějaký názor, nestavělo by 

se nebo přehodnocovalo. Proto je tisk tady a proto věřím, že musí zaznít názor nejvyššího 

orgánu obce. Usnesení rady je velmi alibistické. Nekomentuji, zda bylo vystřiženo nebo 

nevystřiženo stanovisko starosty „kupte si to“ atd. My jsme zastupitelé a my bychom měli 

něco říct. 

 Dovolím si navrhnout jako pozměňovací návrh to, co bývalá paní radní tady uváděla, 

v bodu ukládá – spojení varianty na konci, které dává dohromady variantu A a B:  

 Ukládá, aby se podnikaly veškeré možné kroky vedoucí k zastavení celé stavby a 

případně se jednalo s hl. m. Prahou minimálně o zásadním přehodnocení projektu z hlediska 

objemu a podoby stavby. Aby tam byly obě varianty, ale především aby rada MČ podnikla 

veškeré možné kroky aktuálně vedoucí k zastavení stavby. Pak se může jednat, pak můžete 
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participovat. Výmluvy na to, že se zeptáme občanů, co si myslí –  radní nemá mít odvahu, co 

si myslí, ale předložit to na zastupitelstvo, a to má říct, co si myslí. Může u toho diskutovat s 

občany. Výmluvy – my nic, počkáme, až nám to občané řeknou, tak to tady nemusíte být.  

 

P.  H e j m a : 

Technická poznámka – kolegyně Sitar. 

 

P.  S i t a r  B a b o r á k o v á : 

 Chtěla bych říct, že anketa není absolutně vypovídající věc, kterou se můžete řídit. 

 Je to technická informace. Dostali 107 odpovědí, 2500 hlasů byla petice. 

 

P.  H e j m a : 

 Toto není technická, technická je poznámka k proceduře jednání. Omlouvám se, 

přihlaste se do diskuse, budete mít prostor. 

 Prosím kol. Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 V červnu tady interpelovali čtyři občané z Malé Strany a žádali vedení radnice, aby 

zachránilo Petřín a zabránilo tomu, aby se tam kácelo. Na toto úpěnlivé volání rada MČ 

nereagovala, jen v rámci rozdělení odpovědí na interpelace to přidělila panu Mgr. Kučerovi. 

Ten všem napsal, že je to dobře, že je velice rád za jejich podněty a že jejich podněty bude 

prezentovat investorovi. Nevím, jestli to udělal nebo ne. Podstatné ale je, že v této odpovědi, 

která byla rozeslán lidem, byla mapka. Zdůrazňoval tam, jak je důležité udělat tam díru do zdi 

v Úvozu, protože toto zkrátí cestu z Úvozu do Nemocnice Boromejek o 250 metrů.  

 Z jeho odpovědi bylo naprosto jasné, že je na straně investora a že „zelený“ je jen 

formálně.  

 Rada dále nereagovala. Tady vidím selhání Komise pro participaci, která byla zřízena 

právě proto, aby se občané nedozvěděli o chystané stavbě, ale až v okamžiku, kdy tam 

najedou bagry, v tomto případě dřevorubci. Na Komisi pro participaci to dané nebylo. 

Předpokládám, že úmyslně, protože jejím předsedou je pan Masare, která je jedna ruka s 

panem Kučerou. Protože oba preferují investora před zájmy občanů, tak to zamlčeli. Až když 

tam přišli dřevorubci a vyvolalo to všeobecný chaos, rada okamžitě přijala usnesení, ve 

kterém říká, že je tak podle práva, protože všechny procesní věci v rámci stavebního řízení 

proběhly a nikdo proti nim nic nenamítal. Budiž dík radě, že v tomto usnesení aspoň zařízla 

díru do zdi do Úvozu.  

 Myslím si, že na to, aby se zvrátilo rozhodnutí v době, kdy už je vypsané výběrové 

řízení a má se zlikvidovat a zastavit kšeft za 80 mil., musí mít někdo „koule“. Těch 40 mil. je 

počítáno podle původního návrhu i s úpravou cesty a díry ve zdi do Úvozu. Říkáte, že jednáte 

s občany od dubna, ale na hl. město nepřišlo za celou dobu ani jediné stanovisko nějakého 

orgánu MČ Praha 1. V tom vidím vaše naprosto zásadní pochybení. 

 Před zastupitelstvem mi dnes volal ještě pan starosta, kdy jsme to krátce probírali. 

Vmetl mi, že za to všechno můžeme my, protože jsme schválili územní rozhodnutí. Trochu mi 

to bylo divné. Protože má stařecká paměť už si pamatuje spíše věci dávné než aktuální, tak 

proto jsem si prošel v rychlosti veškerá usnesení rady MČ od r. 2011 do současnosti, ale 

kromě tohoto říjnového jsem tam nic jiného nenašel. Žádný orgán, rada ani zastupitelstvo, o 

tomto nikdy nejednaly, natož aby schvalovaly územní plán. To patří zastupitelstvu hl. m. 

Prahy. Neprošlo to ani Komisí územního rozvoje. To, že to proběhlo někde cestou státní 

správy – státní správa nemá povinnost nás o všem informovat, co dělá, je od nás nezávislá, ač 

si někteří z vás myslím, že tomu tak není. Tady rozhodně nejde o to, aby se na 
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železobetonový bunkr daly popínavé rostliny nebo aby se tam zvětšila tráva o 2 m2. 

Požadavek občanů je, aby se celá tato akce úplně zastavila. (Potlesk) 

 

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych se k toaletám na Petříně vyjádřit z pohledu turismu. Přes 13 let jsem 

pracoval jako průvodce po České republice, zejména Prahou. Když vyjdete pod Strahovský 

klášter a díváte se dolů, máte za sebou skupinu třeba 50 Němců nebo 60 Italů, vycházíte s 

nimi odněkud hodinu před tím, musíte tam s nimi dojet veřejnou dopravou nebo autobusem a 

když s nimi vycházíte v 9 hodin, tak všichni musí na WC. Jdete s nimi buď do areálu 

Strahovského kláštera, kde je dostatečná vybavenost WC, nebo na Pohořelci vedle Žabky. 

Oboje jsou spolehlivé a čisté WC. Jakmile dáte informaci průvodcům Prahou, že je další WC 

na strahovské zahradě, všichni tam půjdou. Každý si to zjistí, celý den tam máte obsazeno, 

lidé tam přijdou, sednou si tam a je jen na průvodci, jaký jim dá čas. Dá jim třeba 20 minut 

pauzu, ale bude z toho půl hodiny. Nedivil bych se, kdyby tam někdo začal „načerno“ 

prodávat vodu. To je věc, která se u velkých WC stane. Myslím si, že tam nejsou třeba. 

(Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má kol. Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Z předloženého tisku si nejsem jistý, ke komu je podnět směřován, a to v záležitosti 

projektu výstavba Velké strahovské zahrady. Je-li dotaz směřován na vedení Prahy 1, tak v 

takovém případě musím odkázat na rozhodnutí rady z 8. října. Něco navazuje na rozhodnutí 

členů rady myslím z 9. září, nebo se jedná o snahu zjistit informace od jednotlivých radních, v 

tomto případě s odvoláním na předložený návrh usnesení, bod č. 3, ve kterém je navrhováno 

předložení ZMČ Praha 1 konkrétních kroků vůči Magistrátu, které jednotliví radní na základě 

námitek občanů již učinili. 

 Jsem velmi rád, že je tento bod tady dnes projednáván, že ho podpořili všichni 

zastupitelé. Vzpomeňte si na prosinec 2017, kdy někteří přišli s tím, aby tady byla 

pojednávána záležitost Nemocnice Na Františku. Co tady bylo za komedii, dvě hodiny se tady 

řešilo to, jestli bod bude zahrnutý. Po dvou hodinách tento bod nebyl zahrnutý do programu. 

Velmi si vážím toho, že tento bod je tady projednáván. Chápu, že to není pro některé 

příjemné, a to jak z koalice, tak z opozice, ale tuto záležitost řešíme.  

 Chci vyjádřit maximální podporu Petru Kučerovi. Je to člověk, kterému velmi 

důvěřuji. Prohlašovat o něm, že by byl nějak spjat s developery – myslím, že tomu ani někteří 

z opozice nevěří.  

 Při takto navrženém usnesení si nedovedu představit, že bych ho v takové podobě 

podpořil, a to přesto, že mé stanovisko k Petřínu je mnohým všeobecně známo a je po dobu 

půl roku naprosto konsistentní.  

 Fakta, která rozhodla pro to, proč i já jsem podepsal petici jako individualista, nikoli 

jako zástupce vedení radnice na základě nějakého rozhodnutí kolektivního orgánu, proč jsem 

oslovil radní na Magistrátu, byla následující. 

 Průběžně jsem četl facebookové stránky a komentáře příznivců Petřína. Utkvěla mi 

např. informace, že u části Petřína nacházející se na území Prahy 1 došlo v minulosti k 
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výřezu, vznikla tam kulturní krajina, která nahradila v pozitivním slova smyslu divočinu. 

Jeden ze svahů tak údajně přišel o 2/3 stromů. Nediskutuji o tom, jestli je to pravda, nebo to 

pravda není. Chápu obavu některých, že by se toto mohlo opakovat na jiném svahu Petřína na 

území Prahy 1, proto je aktivní občanská angažovanost velmi důležitá. Myslím, že všichni 

jsme za ni rádi a opravdu diskutujeme.  

 V květnu t. r. jsem zavnímal, že Komise pro participaci a Místní Agendu přijala 

doporučující usnesení. Není pravda, že by se komise touto záležitostí nezabývala. Dnes jsem 

si vytáhl i zápis. O tomto rozhodnutí byli informováni jak pan radní Hlubuček, tak i pan 

primátor Hřib.  

 Přibližně ve stejné době své odborné stanovisko prezentovala i paní Ing. Marie 

Švábová a myslím 11. června přišlo „ano“ z usnesení i Komise pro životní prostředí.  

 O týden později tady bylo zasedání zastupitelstva, nějaké velmi důležité informace 

tady prezentovali zastánci Petřína. Na základě toho – myslím v polovině července – jsem se 

rozhodl podepsat tuto petici. Mediálně je o mně známé, že jsem „naplavenina“, na Praze 1 

bydlím bohužel pouze sedm let, na Petřín chodím několikrát za rok. Chápu, že je pro mne 

důležitý postoj a názor těch, kteří v tom okolí žijí. Z toho důvodu jsem podepsal petici právě 

proto, že jsem zastával názor, že záležitost nebyla dobře participovaná nikoli na Praze 1, ale 

na Magistrátu.  

 To, co mě vedlo k podepsání petice, také bylo odkázat na program Pirátů – tuto 

záležitost nerad řeším na politické bázi, protože v momentu, kdy se z této záležitosti stane 

politika, tak je to špatné, což se stalo i v souvislosti s Nemocnicí Na Františku. Program Pirátů 

uvádí, že je nutná vstřícnost k aktivním občanům a k jejich aktivitě, ale že je nutno řešit i 

výtky těch občanů, kteří budou v názorové menšině. Obec – myšleno tím hl. m. Praha – musí 

být občanům oporou a chránit jejich zájmy. Není správné, když pro projednávání projektů s 

dopadem na životní prostředí vystupuje obec, v tomto případě hl. m. Praha, v roli investora a 

zároveň v roli posuzujícího úřadu. Proto jsem se rozhodl 30. srpna letošního roku oslovit 

všechny radní na Magistrátu. Bohužel, nedostal jsem žádnou odpověď.  

 O tři dny později se na Magistrátu řešila na radě záležitost Petřína. Tato záležitost byla 

přerušena a o týden později bylo přijato usnesení. Dne 9. září jsme se členové rady setkali a 

řešili jsme tři záležitosti: Lobkovickou zahradu, díru z Újezda a záchodky a zázemí pro 

zahradníky. Usnesli jsme se na něčem, bylo tady nějaké konstatování, které se zakládá na 

názoru většiny. V tomto případě musím respektovat tento názor většiny. 

 Na setkání na Kampě v domečku, které bylo s některými přítomnými 6. října, jsme se 

dozvěděli, že 4. října byla podána první petice – bylo to v pátek odpoledne. Tuto informaci 

jsem hned předal kolegům. Přestože se tato petice začala na radnici zpracovávat až 7. října, 

tato petice šla na radu o den později díky Petrovi Kučerovi, který se této role chopil velmi 

rychle, za což mu moc děkuji. Kdyby se tato petice projednávala normálně na radě, myslím si, 

že by to byla záležitost dvou až tří týdnů. 

 Dostávám se ke kontaktu směrem k radním z Magistrátu. Těm jsem posílal e-mail na 

základě slibu, který jsem dal v domečku na Kampě začátkem října.  

 O den později zasedala komise pro životní prostředí, která vydala usnesení. Součástí 

usnesení byly dvě záležitosti: jednak doporučení, aby prostor toalet a záchodků byl menší, 

jednak že v prostoru bude zeleň – kolegové mě mohou případně opravit. Bylo mi řečeno, že 

tato záležitost byla snad za dva dny poté řešena na Magistrátu a byla vyřešena. 

 Pevně věřím, že kolega Kučera přijde s návrhem usnesení, které se bude opírat o 

usnesení, které už jednou bylo projednáno na radě. Podpořím ho, byť nevím, jaká bude finální 

podoba. Byl bych rád, kdybychom z Petřína nedělali politické téma. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 
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 Prosím zastupitele Vícha.  

 

 

P.  V í c h : 

 Zaujala mě otázka, na kterou bych se pokusil stručně odpovědět. Byla přednesena 

myslím ze strany paní Janderové: proč je tady petice? Připadá mi to jako trefná otázka. Petice 

by tady nebyla, kdyby se staly nějaké věci, ony se ale nestaly. Už se hovořilo o tom, že 

projekt nespadl z nebe včera nebo na jaře, je 12 let postupně připravován a dostal územní 

rozhodnutí 2. června loňského roku. Když se dává územní rozhodnutí, řekne se, jak je dům 

velký, kde stojí a k čemu slouží. To se stalo na za naší koalice, ale v předchozím období.  

 Proto v okamžiku, když jsem se v dubnu dozvěděl, že se zvedl poprask, že na Petříně 

kácí stromy, a když Petr Hejma v květnu zorganizoval debatu nahoře na Petříně, měl jsem 

možnost se poprvé potkat s panem Ing. Frantíkem. Ptal jsem se ho: Pane inženýre, vy jste to 

asi neparticipovali, byl někde vidět váš návrh? Říkal, že to neměli ve zvyku, že se na něčem 

dohodli a potom to zrealizovali. To je poprvé, kdy se něco takového po nich chce. Díval se na 

mne překvapeně, že po něm chci něco, co není jeho běžnou praxí.  

 Za několik týdnů se na stránkách Magistrátu se objevily fotky – projekt, už nějaké 

informace se člověk dozvěděl. Předtím se to špatně hledalo, nebylo to tam. 

 V červnu jsem věděl, že projekt je už hotový, jako městská část jsme teoreticky mohli 

vydávat nějaké proklamace, ale bylo to takové „pavlačové prohlášení“. Oni měli v kapse 

územní rozhodnutí, mohli stavět.  

 Naše usnesení nakonec znělo v tom smyslu, že doporučujeme prostřednictvím rady 

městské části Prahy 1 doporučit hlavnímu městu, aby se s občany poradilo a skutečně to 

participovalo. Participace není zaklínadlo.  

 V r. 1969 paní Einsteinová vytvořila žebřík participace, který má asi 7 bodů. Nultý 

bod je, že neinformujete a něco stavíte. To byl způsob participace, jak se to tady odehrávalo 

posledních mnoho let, od r. 1948 až do jara letošního roku. 

 První stupeň participace je, že informujete, ale pořád si děláte, co chcete. 

 Další stupeň, že to konzultujete s lidmi, ale pořád si děláte, co chcete. Zeptáte se, jak 

by se jím to líbilo, oni řeknou, nelíbilo, a vy to stejně postavíte. 

 Třetí stupeň je, že řeknou, co by rádi, ale vy si pořád děláte, co chcete. 

 Čtvrtý bod začíná být pro občany zajímavější – přizvete je k vyjednávání a snažíte se, 

aby k tomu mohli něco říct. 

 Pátý bod je, že na ně delegujete část moci, neboť jsou v komisi, kde se o tom hlasuje a 

kde se k tomu mohou vyjádřit. To je skvělý přístup, který se málokdy podaří, investoři se 

trochu stáhnou do pozadí a nechají to rozhodnout veřejnosti, co tam má nebo nemá být.  

 My jsme ve fázi, kdy se hl. město začíná s občany o tom bavit a kdy dochází ke 

zklidnění, že se začíná reagovat na podnět. Máme variantu se záchody, které jsou zelené, 

přibyl tam strom, terasa zmizela. Jsem za to moc rád, že dochází k tomuto názorovému 

posunu, ale z Prahy 1 ho můžeme jen neformálně doporučit. Nemůžeme udělat hl. městu nic 

jiného, než mu říct: bouří se tady lidé, udělejte s tím něco. Lidé mají pocit, že Praha 1 je 

zastupuje, ale jsme v situaci, kdy tuto věc v ruce nedržíme, od června 2018 je rozhodnuta. 

Zaspali jste, říkali jste, že jste to zjistili, ve volbách v r. 2018 jste se probudili ne díky 

záchodkům, ale tomu, že tady byl nový starosta. 

 V květnu jsem také petici podepsal, obrázek s otazníkem, kde to má stát. Je to o tom, 

že jsem se snažil, aby se o tom začalo hovořit, aby zodpovědní, kteří to mají na starosti, začali 

mít pocit, že na smysluplnou otázkou budou umět smysluplně odpovědět. Petice je tady proto, 

protože se lidem něco nelíbilo, teď má 1000 nebo 1200 podpisů, tak se o tom bavíme. 
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P.  H e j m a : 

 Slovo má pan Grabein. 

 

P.  G r a b e i n  P r o ch á z k a : 

 Zkusím to trochu odlehčit. Myslím si, že dnešním večerem vstupujeme do historie 

záchodků. Poprvé, zhruba 70 let po Kristu římský císař se dostal střetu a rozdělil Řím na dvě 

části. Jedna část říkala, zdaníme, druhá část říkala, nezdaníme, je to přirozená potřeba, 

dokonce se dostala do střetu s císařem. Vedly se diskuse o tom, jestli peníze smrdí, nebo 

nesmrdí, protože se zdanily záchodky. 

 Druhý historický moment, který rozdělil do té doby mírumilovnou obec, byla 40. léta 

minulého století, kdy v jedné krásné francouzské vesnici postavili uprostřed vesnice 

záchodky. Najednou ohromná diskuse rozdělila vesnici. Vzpomínám na Vlastu 

Chramostovou, která ve filmu tehdy hrála roli Čubíkové, což byla paní, která nejvíce bojovala 

proti záchodkům a jak tam na ni muži vystrkovali své ohavnosti. V knížce je to přesně 

popsáno. Hrají to v ABC a existuje i výborný film. Společnost to v mírumilovné francouzské 

vesničce rozdělilo na dvě poloviny.  

  Teď tady máme záchodky, věnujeme tomu hodně času. V čase, který jsme tomu dnes 

věnovali, bychom možná knihu přečetli. Kdybych to věděl, tak jsem knihu sem vzal a začal 

bych ji číst. Minimálně bychom určitě stihli podívat se na film nebo na divadelní hru, která 

zato stojí.  

 Je to ale jednoduché. Vezměme v úvahu selský rozum – někdo záchodky chce, někdo 

nechce. Stejně tady máme doporučení nebo názor, rozhodne to hl. město. Zahlasujme si, kdo 

záchodky chce a kdo je nechce, každý máme pro to plusy nebo mínusy, ale jsme schopni to 

zvládnout rychleji, než kdybychom přečetli knížku o Zvonokosech. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Kotas má slovo. 

 

P.  K o t a s : 

 Děkuji za odlehčení. Myslím, že jste načal hlavní problém. Nechci zdržovat hosty, 

kteří tady tráví polovinu dne, ale řešíme dvě rozdílné věci. Jedna věc je usnesení, které 

navrhuje ODS prostřednictvím paní Špačkové, druhá věc je problém, zda to tam chceme nebo 

nechceme. Vrátil bych se k usnesení a řekl, proč to podpořit nemohu. 

 Pane Votočku, nemáte pravdu s ukončením participace, myslím, že v květnu tam paní 

Entlová byla. Přijali jsme usnesení, že žádáme Magistrát, aby pozastavil veškeré činnosti na 

Petříně. 

 Další důvod, proč to nemohu podpořit. Byla to vaše koalice, která to, že teď jsme 

bezzubí, dopustila.  

 Nejvíce mě drásá, že totéž, co se teď děje na Petříně – co se chystá na Petříně je proti 

tomu pohádka – jsme zažili v době vlády ODS za Filipa Dvořáka, kdy se připravovala 

revitalizace parku Kampa. Bylo tam zoufalství, včetně barokní zahrady, kácení bez ohlášení 

apod. Podařilo se to zastavit. Teď mi připadá komické, že tady ODS vystupuje jako největší 

ekolog a zachránce Petřína, a přitom vy jste chtěli zdevastovat Kampu. Byl jsem u toho. 

Všichni místní s paní Kopeckou jsme se proti tomu postavili a naštěstí Kampa zůstala taková, 

jaká je. Populismus je pro mne naprosto nepřijatelný. 

 Další věc. Řekněme si, zda tam záchodky chceme nebo nechceme, zda tam jsou nebo 

nejsou potřeba a jaký zásah je pro nás nepřijatelný. Použijme všechny prostředky, abychom s 

Magistrátem dojednali tu nejlepší možnou variantu. 
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P.  H e j m a : 

 Pan radní Kučera má slovo. 

 

P.  K u č e r a : 

 Myslím, že naši dlouhou diskusi o záchodcích sledují napjatě i na hl. městě, co z nás 

nakonec vypadne, jestli převáží ti, kteří záchodky chtějí nebo ti, kteří je nechtějí. Minimálně 

na hl. městě dnes i zítra budou přemýšlet, jak s projektem naloží. Jste jejich voliči, kteří si 

stěžují. Zprávu, že jsou tady voliči, kteří si stěžují, předáváme nahoru investorovi, aby si 

laskavě zvážil, do čeho jde. Na stavbu se díváme tak, že to není žádný „bingo“, ale ani žádný 

průšvih.  

 Navrhl bych usnesení, které jde ve stopách usnesení, které schválila rada. Rozhodnutí 

ponechává na hl. městě a říká: participujte to s občany, když věc vzniká, a ne že to divoce 

řešíme na poslední chvíli. 

 K mému dotazu, co je tady za procesní pochybení. Paní předsedkyně kontrolního 

výboru mi konkrétně neodpověděla, řekla, že se obává, že tady nějaké pochybení je, ale o 

pochybení jsem se nedozvěděl. Až budete znát pochybení, tak nám ho prosím dodejte, 

budeme se jím závažně zabývat. Zatím vycházím z toho, že tady žádné pochybení neproběhlo. 

Procesní pochybení tady nezaznělo, třeba teď ještě zazní. Říkala jste, že máte nějaké 

podezření, že to budete prošetřovat, že se zeptáte všech radních na hl. městě. To je v pořádku, 

nechť to proběhne a Petřínem se zabývají.  

 Proč přišla petice – to už říkali kolegové. Jste zastupitelka hl. m. Prahy, je to akce hl. 

m. Prahy, od začátku jsme občanům říkali, aby šli za tím, kdo to plánuje. My vám ukážeme, 

na které dveře klepat, zprostředkujeme vám setkání, vy je přesvědčíte, když máte pravdu.  

 Co se týká usnesení, přečtu jeho návrh. Jmenuje se Stanovisko MČ Praha 1 ke stavbě 

zázemí a veřejných toalet a k dalším aktivitám projektu revitalizace a zpřístupnění vinice ve 

Velké strahovské zahradě na Petříně. Má 7 bodů.  

 1. Konstatuje, že Petřín je unikátní svým přírodním a kulturním charakterem, který je 

zapotřebí s náležitou péčí chránit a zachovávat.  

 2. Konstatuje, že záměr hl. m. Prahy realizovat projekt zázemí údržby a veřejné WC ze 

strany MČ Praha 1 splňuje všechny náležitosti pro realizaci. 

 3. Konstatuje, že občany je třeba zapojovat do plánování projektů již ve fázi plánování 

realizace. 

 4. Konstatuje, že zatížení turismem na mnoha místech v Praze 1, včetně některých 

částí Petřína, konkrétně Velké strahovské zahrady, dosahuje či přesahuje limity udržitelnosti a 

působí negativně na život místních komunit s odkazem na nepřiměřenou zatíženost parku. 

 5. Doporučuje hl. m. Praze připravit a veřejnosti prezentovat návrh postupu k 

vypracování plánu rozvoje a správy Petřína včetně Velké strahovské zahrady prostřednictvím 

metod participativního plánování. 

 6. Ukládá požadovat od hl. m. Prahy u všech významných projektů, kde je to možné a 

účelné, včas informovat a zapojovat občany do plánování od samého začátku během realizace 

i uvádění projektu do běžného provozu.  

 7. Nesouhlasí se znovuobnovením původního průchodu zdí do Velké strahovské 

zahrady z ulice Úvoz, a to z důvodu rizika nepřiměřeného zatížení parku turismem.  

 Toto je návrh usnesení, který je navržen jako pozměňovací návrh k návrhu paní kol. 

Špačkové. 

 

P.  H e j m a : 

 Uděluji paní zastupitelce Janderové přednostní slovo dle jejího práva. 
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P.  J a n d e r o v á : 

 Děkuji, pane místostarosto. Řeknu to potřetí. Pane Kučero, chcete přerecitovat zákon o 

hl. m. Praze, § 78, odst. 5, písm. a-c)? Opakuji: kontrolní výbor je zřizován proto, aby 

vyřizoval procesní pochybení, jakmile dostane petice a stížnosti. Když dostane kontrolní 

výbor na hl. m. Praze podnět – poslouchejte, nebo to bude jako „kohoutek a slepička“, říkám 

to potřetí – od občanů, že zpochybňují proces, neříkám, že ho zpochybňuji, nikdy jsme to také 

neřekla. Řekla jsem, že je třeba zjistit, zda u toho, na co si občané stěžují, k procesnímu 

pochybení došlo či nedošlo. Např. že není biologický průzkum, že není archeologický 

průzkum. Musím zjistit, zda je to relevantní informace, zda měla být součástí vašeho 

rozhodnutí jako podklad. Je zajímavé, že pan nám. Hlubuček říká něco úplně jiného. 

Několikrát jsem s ním jednala, a to bych tady neseděla. Vy jste nebyl zastupitelem hl. m. 

Praha, a já znovu odpovídám: můžete se, prosím, chovat normálně? Připadáte mi velmi 

éterický. 

 Hl. m. Praha funguje na principu 65 zastupitelů. Hl. město komunikuje s městskými 

částmi podle zákona o hl. m. Praze. Tím, že rozhoduje v některých záležitostech, které se 

týkají příslušné městské části, dbá na to, aby jeho rozhodnutí – rozhodnutí hl. m. Prahy – 

nebylo v tomto případě v rozporu s přáním a rozhodnutím městské části Praha 1. Znovu 

opakuji: nepamatuji se, že by hl. m. Praha nerespektovalo názor MČ Praha 1.  

 Nerozumím, o čem se tady dohadujeme. Občané jsou nespokojeni, poslali na hl. m. 

Prahu petici a my jsme povinni mým prostřednictvím petici vypořádat, pane Kučero. Ať se 

vám to líbí, nebo nelíbí. Nezatahujte sem, jestli Janderová řekla procesní pochybení. Nevím 

to, zjišťuji to. To jsem vždycky říkala. Neříkala jsem, že existuje, řekla jsem, že je zde 

podezření. Jsem právník, pane radní, nedovolila bych si toto konstatovat, pokud nemám 

podklady, a já je dosud nemám. Jen vím, že občané říkají, že jsou nespokojeni, že to 

podepsalo 2500 petentů, vy říkáte, že jste s nimi komunikovali. Čemu mám věřit? Občané 

lžou? Proč nám poslali petici, když žádné pochybení neexistuje? Nevím to. Shromažďuji 

podklady, předám je zastupitelstvu, a tam 65 zastupitelů rozhodne, jestli tady bylo nebo 

nebylo procesní pochybení.  

 Prosím, neříkejte, že jsem sdělila, že existuje procesní pochybení. Mám petici, kde 

občané říkají, že bude procesní pochybení. Počkám na stenozáznam, nebudu se tady s vámi 

dohadovat, znám vaše fabulace i z facebooku. Vím, že když se řekne „zelený“, skončí to u 

„fialového“.  Podívejte se, kolik je hodin, zabýváme se tady něčím, co tady vůbec nemuselo 

být, kdybyste víc komunikoval.  

 Mé informace jsou jiné. Už si nechte těch subjektivních invektiv, nepatří to sem, není 

to politicky korektní a vůbec to nepatří do vrcholové politiky, ať komunální nebo hl. m. 

Prahy. Je to nesolidní vůči občanům.  

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že tuto věc můžeme považovat za vzájemně vysvětlenou. Budeme pokračovat 

v diskusi. Jsem přihlášený. 

 V této věci jsem se mnohokrát projevil na jednotlivých setkáních, naposledy 30. září. 

V tomto směru chci šetřit náš čas, protože vím, že o této věci budeme diskutovat i nadále. 

Myslím, že tato petice je jedna z nejvíce diskutovaných petic na všech úrovních, ať na úrovni 

hl. m. Prahy, tak dokonce v Europarlamentu. Chtěl bych v tomto směru ubezpečit naše 

spoluobčany, kteří vědí, že řada z nás, kteří jsme se zde narodili, spolkové činnosti jsme 

projevili dostatek empatií a konkrétních činů, kdy jsme se snažili dělat dobré věci pro 

„jedničku“, protože tady chceme nadále žít.  

 Chtěl bych reagovat na osobní apely, které tady na mne padly, že jsem konkrétně na 

jedné z vycházek říkal, že polemizujeme nad tím, kde to má být, jestli nahoře nebo dole. Ano, 



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 53 
 

 

to jsem říkal, protože sami jsme se chtěli podrobně seznámit se záměrem. Upozorňuji, že jsme 

se do této role moderátora dostali proto, že nám to není jedno a že jsme chtěli zprostředkovat 

dialog mezi hl. m. Prahou a vámi. Máme podobné koaliční formáty na hl. m. Praze, máme 

tam kolegy, kteří sedí ve výkonných pozicích na úrovni členů hl. m. Prahy. Toto nepopírám, 

ale nikdy jsem neříkal, že se zasadím o to, aby to bylo jinde. Pouze jsem říkal, abychom se o 

tom bavili. Poctivě jsme to probírali jak se svými kolegy, tak se svými odborníky.  

 Prosím, respektujme jednací řád tohoto zastupitelstva. Mohu požádat o klid? Děkuji. 

 Samozřejmě, že jsme se bavili o tom, že se tam kácí stromy, sami jsme měli strach, co 

se tam děje. Několikrát jsme si vysvětlili, že se koná podle plánu údržby, že jsou 

dendrologické průzkumy. Odborníci to na místě vysvětlovali. Podívejte se do podkladů, máte 

možnost podívat se na každý strom, který byl pokácen, že to vysvětlí. 

 Byl bych nerad, abychom na platformě zastupitelstva opět sklouzávali do podrobné 

odborné diskuse, protože tady odborníci nejsou. Tady jsou nespokojení „místňáci“, tomu 

rozumíme, jsme tady my, kteří vás slyšíme. Zároveň bych byl rád, abychom vnímali i to, že to 

třeba spousta lidí vítá, že to chtějí na tom místě, a ti tady samozřejmě nejsou. Mnohokrát jsem 

si přál, abychom objektivně změřili, kolik lidí je nespokojených a kolik spokojených, Vyřešilo 

by to třeba referendum nebo nějaký podrobný průzkum veřejného mínění. Zajímalo by mě to. 

Posuzuji to objektivně. Stojím si za tím, že tam chybí zázemí a záchody. Můžeme 

polemizovat o tom, jestli je toto místo nejlepší. Když jsme se o tom bavili s projektanty a s 

odborníky, přesvědčovali nás, že jiné místo vhodné není, protože je to u zdi, u hradeb 

nemocnice. Bez ohledu na to, kdo to teď spravuje, stará se o to odbor životního prostředí, 

oddělení správy zeleně, starají se o to Lesy hl. m. Prahy. Jindra Pavliš má momentálně 

smlouvu, kterou mu nikdo nechce vypovídat. To, že se tam vytváří zázemí, neznamená, že by 

to byl útok na Jindřicha Pavliše. I s ním jsme o tom mluvili, on to naopak podpořil. Proti 

zázemí nic nemá, zázemí pro údržbu tam skutečně chybí. Je potřeba místnost pro ty, kteří tam 

pracují, aby se tam ohřáli a došli na záchod.  

 Za sebe říkám, že záchody by tam někde měly být, nemohou být v cizích prostorách, 

ať už je to nemocnice, Taussig, nahoře na Strahově nebo na petřínských terasách. V tomto 

směru diskuse může dále trvat. I hl. město se rozhýbalo, je připraveno vést polemiku. Během 

jednoho týdne se nám podařilo provést úpravy projektu, máme travnatou část projektu, která 

tam nebyla – 90 m2, přibyl tam strom a snažíme se tam dělat další úpravy. Můžeme se na to 

ještě dívat, jestli se dají dělat některé změny stavby při dokončení. V zásadě je třeba se na to 

dívat, zda to je nebo není potřeba a jestli varování před nenávratnou destrukcí kopce je 

oprávněné.  

 Na tomto poli neumíme udělat nic jiného, než že vezmeme petici na vědomí, že k 

tomu přijmeme usnesení a balón opět přehodíme na půdu hl. m. Prahy a budeme o tom dále 

diskutovat.  

 Prosím pana zastupitele Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Padlo tady jméno Pavliš. To byl jeden z argumentů, které padly při spoustě stanovisek 

a vysvětlování z Magistrátu, kdy bylo řečeno, že firma Vojanovy sady má své zázemí dole a 

tedy toto nepotřebuje. Odpověď zněla, že Pavliš má smlouvu ještě na tři roky a pro toho, kdo 

přijde po něm, se zázemí musí postavit. S firmou Vojanovy sady se do budoucna nepočítá. 

Myslím si, že je to společnost, která má velké uznání od všech Malostraňáků, ne nadarmo byl 

starý Pavliš jmenován čestným občanem Prahy 1, bohužel in memoriam. 

 K panu Kotasovi. Říkal jste, že vaše komise sepsala stanovisko, ve kterém žádá 

Magistrát. Dokázali jste to Magistrátu doručit, nebo to zůstalo jen jako usnesení komise, které 

nikdo z Magistrátu nehledal a nevyhledal? 
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 Druhá otázka. Opakovaně tvrdíte, že ke všemu tomu došlo za naší koalice. Již jsem 

říkal – k tomu nedošlo za naší koalice, ani za minulé koalice, žádný orgán městské části, ani 

rada nebo zastupitelstvo od r. 2011 o tomto nejednaly. První stanovisko orgánu městské části 

bylo říjnové usnesení rady, které schválilo, že všechno je po právu a zamezilo zdi, druhé 

stanovisko městské části bude dnešní.  

 Ke Grabeinovi bych chtěl poznamenat, že úroveň zastupitelstva se proti minulým 

rokům podstatně zvýšila, protože v minulosti jsme hodiny probírali psí trus, teď hodiny 

probíráme aspoň záchody.  

 

P. H e j m a : 

 Než udělím slovo paní zastupitelce Špačkové, dávám procedurální hlasování o 

pokračování jednání po 21. hodině do vyčerpání programu. Prosím hlasovat. Pro 21, proti 0, 

zdrželi se 2, nehlasovali 2. Tento procedurální návrh byl odsouhlasen, jednání bude 

pokračovat po 21. hodině. Apeluji na kolegyně a kolegy, aby diskutovali účelně.  

 Pokračujme v rozpravě. Paní kolegyně Špačková. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Pan radní Bodeček tady říkal, že tam nosil nějaké návrhy na město, že tam snad 

donesla komise usnesení nebo zápis, ale to všechno není relevantní. Nejrelevantnější je 

usnesení zastupitelstva. Nic nepřekáželo tomu, aby se to už v květnu, kdy to komise pro 

participaci projednávala, ocitlo na radě, z rady na zastupitelstvo, a pak jsme mohli jednat.  

 Chci všem poděkovat a říct hlavně panu Kotasovi, že nejsem žádný „modrý pták“, ani 

„zelený“, ale Petřín by nás měl spojovat. Předložila jsem to tady proto, aby se ukázalo, kdo je 

pro a kdo je proti takovému velikášskému projektu. Nic jiného jsem nechtěla.  

 Trvám na svém usnesení, který je v materiálu. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Kolega Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Zaznívá tady, že jde o změny projektu, de facto o změny v územním rozhodnutí a ve 

stavebním povolení záchodků. Otázka: budou tyto změny projednávány v rámci změnového 

řízení? Měly by být. Usnesení našeho zastupitelstva bude důležité. Jestliže tady někdo od 

stolu říká, že vyhovíme, změníme – tak to není jen tak. Vyhovíme, změníme projekt, budeme 

mít znovu změnové řízení a pak je třeba, aby se znovu i městská část vyjádřila. Tentokrát už o 

tom všichni víme, ale naše usnesení jde tzv. dopředu. Znamená to, že dává radě a dalším 

mandát a jasné stanovisko nejvyššího orgánu Prahy 1 – zastupitelstva.  

 Nebudu komentovat různé věci, zatahování politiky, např. Kampu. Pan Kotas by se 

mohl zeptat svého šéfa. Za jeho období se stavba zastavovala poprvé, podruhé to bylo za 

Lomeckého. Myslím, že jsme byli v opozici, ale o to vůbec nejde. Tenkrát se vyslyšel názor 

občanů a jak jeden projekt, tak i druhý projekt se zastavil. Chápu, že stojíme za tím, byť jsme 

v koalici nebo v opozici, ale promítněte si v kalendáři, kdo kdy vládl a co se dělo. 

 Ale zpátky k tomu nejdůležitějšímu. Mluví se tady o změnách, pan Hlubuček říkal, jak 

přehodnotil projekt, ale nemáme tady pověřeného vedoucího. Myslím si, že to musí být 

formou změnového řízení. Tam máme šanci, budeme-li mít dnešní usnesení, tak tady je papír, 

jak se Praha 1 staví i ke změnovému řízení.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan místostarosta Nazarský. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Špatně se k tomu vyjadřuji, protože jak již zazněl názor od pana Petra Hejmy, nevíme, 

jak se k tomu staví zbytek nejen obyvatel Prahy 1, ale celé Prahy. Dovedu si představit, že 

třeba lidé, kteří bydlí v sousedství, určitě cítí potřeba toalet mnohem méně než lidí, kteří tam 

jezdí z Prahy 6 nebo lidé z druhého břehu. Dohadovat se o tom, jestli tam záchodky budou 

nebo nebudou – za sebe řeknu, že záchodky vítám. Pokud mám rozhodnout jako zastupitel, 

představoval bych si, že bude nějak věrohodně doložena jednak potřebnost, jednak kolik lidí 

to tam chce a kolik nechce.  

 Vezmu za slovo paní kol. Špačkovou, když na Komisi pro participaci upozorňovala, 

že se často může stát, že jedna skupina obyvatel se odhodlá k tomu petentovat nebo se nějak 

zapojit do participace hlasitěji než druzí, může převážit názor, který není objektivní, 

zohledňuje se jen názor jedné skupiny lidí. Na věci máme různé názory. V participaci to může 

hl. město udělat, mají IPR, kde je celé oddělení participace. Jsou tam skvělí lidé, kteří jsou 

poučeni z toho, že když participovali Prahu-Bubny a jiné projekty, tak po představení projektu 

z toho bylo hrozné „haló“. Naučili se to, hodně jim v tom věřím, snaží se také celopražsky 

působit, zřizovat oddělení participace přímo na městské části a pomáhat v tom. Věřím, že jsou 

schopni to participovat dobře. Znamená to minimálně se zeptat, udělat nějakou anketu, 

seriózní průzkum, jak sami občané vnímají potřebnost toalet a zázemí. Jestliže budeme mít 

toto v ruce, pokud se celopražsky nebo aspoň v Praze 1 ukáže, že seriozní anketa dá odpověď, 

že tam záchody opravdu nikdo nechce, tak i kdybych je tam já chtěl, tak zvednu ruku pro to, 

že tam nebudou. Nic takového ale v ruce nemáme. 

 Dává mi smysl vyzvat k tomu, aby participace proběhla řádně a aby se argumenty 

vyložily na stůl. Bude-li to hl. město ignorovat, budeme se muset poradit co dál. Bude-li 

požadavek dále ignorovat, znamená to, že to smrdí a budeme se k tomu muset vyjádřit ostřeji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Jen politologickou vložku. Po slovech paní Janderové, která mě zahřála u srdce, to 

vypadá tak, že strana ODS se začala věnovat budování občanské společnosti. Mám strach, co 

by na to řekl váš otec-zakladatel. 

 Co se týká pana Bureše, Kampa byla neblíže devastaci za starostování Filipa Dvořáka. 

Je to doložitelné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana starostu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš se vyhnul odpovědi na dotaz, proč minulé vedení radnice se 

nezúčastnilo územního řízení, které bylo ohledně této stavby vedeno. Jan Votoček se tomu 

nevyhnul, řekl, že Praha 1 žádné rozhodnutí rady nepřijala. Jan Votoček neví, když běží 

územní řízení, že je možnost i bez rozhodnutí rady se řízení účastnit a uvádět tam zájmy obce. 

Je to myslím § 18 zákona o hl. m. Praze.  

 Chtěl bych upozornit, že účast v územním řízení je jediná formální možnost, jakou 

může MČ Praha 1 ovlivňovat to, co Magistrát na sobě svěřeném území za své prostředky dělá. 
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Tuto formální možnost Praha 1 zcela opomenula. Jan Votoček neví nebo necítí jakoukoli 

potřebu občanům říct, proč to neudělali – za všechno může současná koalice, která přišla až 

poté, kdy územní řízení bylo dávno skončeno a už nabylo právní moci. Považuji to za dosti 

absurdní. 

 Pokud jde o požadavek, že to mělo zastupitelstvo udělat už dříve, to mi rovněž připadá 

absurdní. Nevím o tom, že bychom dávali na zastupitelstvo naše stanoviska k projektům 

Magistrátu.  

 Mám-li se vyjádřit k vystoupení paní zastupitelky Janderové, uvědomme si, že je to 

politička hl. m. Prahy, která tam byla tenkrát, když se to připravovalo a je tam i nyní, a přišla 

vynadat radnímu Prahy 1 za to, co hlavní město dělá. Je to absurdní věc.  

 Děkuji Karlu Procházkovi, že to odlehčil, ale téma je závažné. Také by mě zajímalo, 

proč tady neřekl, když byl radním hl. m. Prahy v době, kdy se to připravovalo, jaký měl k 

tomu postoj, jak se tomu věnoval, proč se tomu nevěnoval, nebo jestli změnil názor atd. Jsem 

rád za odlehčení, kéž by to tak celá opozice odlehčovala, ale je absurdní, že politici hl. města, 

ti, kteří za to odpovídají, si žádnou odpovědnost nepřipouští a hází to na nás, že jsme proti 

tomu snad neformálně nedělali dost. 

 Chtěl bych upozornit občany, kteří tady opozici tleskají, že jsme svědky 

populistického demagogického divadla opozice. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze.  

 

P.  S c h o l z : 

 Budu reagovat na pana místostarostu Nazarského. Upozornil bych, že byl zvolen 

občany Prahy 1, které má zastupovat, může mu být jedno, co si myslí občané Prahy 6 a jestli 

tam záchody chtějí, nebo ne. 

 Současně bych upozornil, že petice proti toaletám má 2500 podpisů, což je velký počet 

pro to, aby bylo zřejmé, že si to občané Prahy 1 nepřejí.  

 K tomu, že by tam on toalety ocenil. Nedaleko od toho jsou dnes nefunkční toalety u 

dětského hřiště, které by stačilo zrekonstruovat, a byly by tam toalety, které by mohl pan 

místostarosta využívat, když tam jde na procházku. 

 V jedné věci bych souhlasil s kol. Kotasem, že bychom si měli dnes zahlasovat o tom, 

kdo tam toalety chce a kdo nechce, aby občané viděli, jak to stojí a leží.  

 K návrhu usnesení pana radního Kučery bych chtěl říct, že se mi zdálo bezzubé, nikde 

jsem nenašel to, co máme v našem usnesení jako bod 1, že MČ Praha 1 konstatuje, že 

nesouhlasí s realizací projektu navržené stavby. Minimálně je to vyslání do hl. m. Prahy, že s 

tím nesouhlasíme a že si to nepřejeme. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Dámy a pánové, naváži na svého předřečníka a zároveň bych chtěl poděkovat Evě 

Špačkové, že tento bod předložila a že se tento problém na jednání ZMČ dostal. Nebýt 

předložení tohoto bodu, tak neočekávám, že by se současná koalice odhodlala k tomu, aby 

tento problém probírala na zastupitelstvu, natož před občany.  

 Zároveň vidím, že tady vznikly dva nesmiřitelné tábory. Jeden je pro to, aby se tyto 

záchodky nestavěly, druhý v protinávrhu Petra Kučery chce, aby tento návrh vyzněl do 

ztracena, a je spíše zastáncem stavitelů těchto záchodků. Byl bych rád, abychom se nebavili o 
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tom, co mohl kdo dál dělat ve chvíli, kdy věděl v minulosti, že se to připravuje, bavme se o 

tom, co můžeme udělat teď. 

 Proto souhlasím s návrhem kolegy, že bychom měli přejít k hlasování o tom, jak to 

tady bude. Návrh Evy Špačkové je o tom, že jsme pro zastavení výstavby těchto záchodků a 

uděláme pro to cokoli, zatímco návrh pana Petra Kučery je o tom, aby to vyznělo to ztracena 

– nechme rozhodnutí na hl. m. Praze, což může dopadnout tak, že záchodky vzniknou.  

 Jsme zastupitelé Prahy 1 a měli bychom se tak i chovat, měli bychom se zastat 

především svých občanů. Jestliže nevole tady je, podpořme ji a schvalme usnesení v 

původním znění navrhované Evou Špačkovou.  

 Navrhuji ukončení debaty po posledním přihlášeném a přejít k hlasování nad dvěma 

předloženými návrhy, aby bylo jasné, zda chceme nebo nechceme záchodky na Petříně 

budovat. 

 

P  H e j m a : 

 Vnímám, že byl předložen procedurální návrh na ukončení rozpravy k tomuto bodu. 

Prosím hlasovat. Pro 19, proti 1, zdržel se 1, nehlasovali 4. Návrh byl schválen, rozprava 

bude ukončena po vyčerpání seznamu dosud přihlášených.  

 Prosím pana radního Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Byl tady zmíněn pan Pavliš. Byl jsem s ním včera v kontaktu, protože jsem také 

zaznamenal, že by mohlo hrozit to, že s panem Pavlišem skončí spolupráce. Pavliš mi řekl, že 

smlouva je údajně na dobu neurčitou.  

 Co se týká participace, resp. Komise pro participaci, zaznamenal jsem, že výsledek 

komise z května byl delegován na Magistrát, konkrétně na kol. Hlubučka a kol. Hřiba.  

 K hlasování, zda chci nebo nechci toalety, jsem to říkal při obsáhlejším monologu. 

Nejsem člověk, který bydlí na Petříně. Pro mne je důležité to, s čím přicházejí občané, kteří 

tady sedí. Nejdůležitější je to, co jsem tady kritizoval, že záležitost nebyla participovaná. 

Nevím, jestli informace jsou věrohodné, nebo ne. Jsou tu ale lidé, kteří odevzdali petici s 2500 

podpisy, mají mé sympatie, proto má veškerá aktivita, která byla.  

 Co řekla kol. Špačková, je pravda. Pokud jsem vystupoval, tak pouze jako David 

Bodeček a nikoli jako zástupce vedení. Hrozně se bojím jedné věci. Když tato záležitost tady 

bude teď ukončena, že nepřijmeme žádné usnesení. To je to, čeho jsem se bál dnes, když jsme 

tuto záležitost ráno s některými komunikovali. Myslím, že tato záležitost by měla mít dnes 

usnesení. Proto prosím, rozhodujme se s rozvahou tak, aby večer byl smysluplný v souvislosti 

s nějakým přijatým usnesením.  

 

P. H e j m a : 

 Předposlední diskutující – pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím si zdůraznit, že zde zazněl i návrh, kde záchodky a garáže dělat. Bylo to i v 

prezentaci občanů, že alternativa existuje. Aby to nezapadlo, bylo to i na obrázku 

prezentováno. 

 Mluvím teď na pana starostu, protože si vzal do úst mne.  

(P. Hejma: Omlouvám se, prosím klid mezi hosty. Děkuji za pochopení.) 

 Pane starosto, víte, kolik územních a stavebních řízení běží k dnešnímu dni? Ví to 

snad někdo z radních či zastupitelů? Jsem přesvědčen, že neví. Právě proto jsem mluvil o 

změnovém řízení a dal tomuto zastupitelstvu a radě možnost reparátu. Stane se cokoli, 
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nedovíte se to, běží to někde mezi úředníky. Nechci se vracet do minulosti, nepůjdeme až k 

Rudolfu II., řešíme problém teď a budoucnost, jak se dá vyřešit.  

 Proto znovu zdůrazňuji. Musí běžet změnové řízení, tím pádem zastupitelstvo i rada 

má možnost reparátu, a proto je tady dnešní tisk.  

 Přijmeme-li usnesení, jak paní exradní navrhovala, a když se ztotožní s mým 

pozměňovákem, máme o čem hlasovat. Věřím, že rada řekne připomínku do změnového 

řízení, které musí probíhat – pokud ne, tak je tady něco divného, nemůže si pan Hlubuček 

lusknout a změnit stavební povolení. Máme možnost, využijme tohoto reparátu, deklarujme 

jasně své stanovisko, sloučením variant A a B je tam vše, co doporučujeme a rada může takto 

jednat ve změnovém řízení.  

 Dovolím si požádat o přestávku na kluby. 

 

P.  H e j m a : 

 Budeme tuto žádost respektovat. Poslední do diskuse je přihlášen pan zastupitel 

Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Obracím se na pana starostu ohledně lekce z populistické demagogie. Připouštím, že 

jako člen koalice jsem nevěděl, že běží toto stavební řízení. Samozřejmě, že vím, že se 

městská část toho může zúčastnit. Musím ale také poznamenat, že tady máme oddělení 

územního rozvoje, které vede pan Brabec, který jistě sleduje všechna probíhající stavební 

řízení a jsou-li tam někde práva městské části ohrožena, pošle to minimálně do komise 

územního rozvoje nebo někam jinam. Rozhodně dá informaci o tom, že tady běží stavební 

řízení, které nás ohrožuje.  

 Pokud jde o politickou demagogii, musím zmínit paní Mamulu, která ve své 

interpelaci říkala, že náš stavební úřad vydal změnové rozhodnutí ohledně polikliniky v 

Klimentské. Pan starosta jen zalapal ušima a říkal, že prověří. Stejným způsobem jako já v 

minulosti jste prošvihl zájmy městské části, které byly dokonce stavebním úřadem schváleny 

proti dvojímu usnesení zastupitelstva – pokud se pamatuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Poslední diskutující domluvil, vyhlašuji pět minut na jednání klubů. Po přestávce se 

seznámíme s doplňujícími návrhy, s protinávrhy a s původním návrhem usnesení.  

(Přestávka) 

 Pokračujeme v jednání. Prosím o případná stanoviska předsedů klubů. 

 Pan zastupitel Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Ztotožňujeme se s návrhem a paní předkladatelka se ztotožnila s mým protinávrhem, 

aby nebylo A a B a bylo to sloučeno větou, která je na konci důvodové zprávy. 

 

P.  H e j m a : 

 Předseda klubu TOP 09 pan zastupitel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Ztotožňujeme se s klubem ODS.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu návrhového výboru, aby nás seznámil s došlými návrhy usnesení. 
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P.  B r o ž : 

 Nejdříve se bude hlasovat o protinávrhu Petra Kučery. Počkám, až bude promítnut, 

Petr Kučera ho doslovně přečetl. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o stanovisko předkladatele. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 S tímto protinávrhem se nemohu ztotožnit, protože je vágní a hlavně nedává odpovědi 

na mé otázky nebo co mám ve svém usnesení.  

 

P.  H e j m a : 

 Zůstává to protinávrhem, hlasujeme o něm jako první. V případě, že nebude schválen, 

hlasujeme o původním návrhu usnesení. Pro 15, proti 10, zdržel se 0, nehlasoval 0. 

Protinávrh byl přijat, stává se platným usnesením k tomuto projednávanému bodu. 
 Končím projednávání tohoto tisku. Předávám opět řízení zastupitelstva panu 

starostovi. Děkuji za spolupráci a za pozornost. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přecházíme k bodům č. 6 a 7. Vzhledem k tomu, že je sloučena rozprava, dám slovo 

nejprve Davidovi Skálovi a následně předkladatelům z řad opozice. 

 

P.  S k á l a : 

 Dámy a pánové, chtěl jsem uvést tento boj – je to bod, ale je to i boj – proti 

koloběžkám. Po minulém zastupitelstvu se se mnou spojil pan Mařík s tím, že by chtěl 

pokračovat ve společné práci s tímto bodem. S panem Maříkem jsem se sešel a několik dní 

poté jsem měl schůzku s panem Burešem, který projevil stejný zájem. Dohodli jsme se, že 

předložíme bod společně.  

 Proti tomu mě varovali koaliční kolegové, že nemám věřit ve spolupráci s opozicí. 

Prosadil jsem, že tento bod společně chci předložit. Poté, co jsem ve středu – v pátek byla 

závěrka - odeslal podklady pánům, jak jsem slíbil, do pátečního poledne se mi ozval jen pan 

Mařík, že je mu to trapné, ale že se pan Bureš rozhodl bod předložit za opozici samostatně. 

 Myslím si, že oba míříme k tomu stejnému. Proto vítám to, že je diskuse sloučena. 

Můj bod obsahuje totéž co pana Bureše, jen méně slovy. 

 Myslím, že toto na úvod stačí.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vzhledem ke sloučené rozpravě nechť promluví Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Myslím, že promluvím za všechny opoziční předkladatele. Je pravda, že jsem se to 

dozvěděl, když jsem byl u pana radního kvůli zcela něčemu jinému, že připravuje materiál a 

měl by mu ho připodepsat pan kol. Mařík. Řekl jsem, že jsem překvapen, že připravuji svůj. 

Když jsem ho v pátek končil a šel do příslušné kanceláře, zjistil jsem, že první je už podán, 

takže nebylo co slučovat.  

 Myslím, že je jedno, co kdo předkládá, důležitý je výsledek a obsah. Materiál je 

výrazně delší. Zdůvodním proč. 
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 V konstatující části jsou všechny důležité věci, v čem dochází k porušení souvisejících 

předpisů, vyhlášek a nařízení, to znamená i ta technická, která nejsou splněna. Protože ZHMP 

přijalo včera usnesení k tisku R 34677, kterým schválilo zrušení memoranda mezi Lime a  

hl. m. Prahou, tak si myslím, že je možné a hlavně důležité o tisku jednat a schvalovat 

usnesení. 

 Dovolil jsem si v našem návrhu provést změny reagující na novou situaci, které by 

jasně vyjádřily postoj našeho zastupitelstva. 

 V bodu 2 našeho návrhu jsem doplnil, že bere na vědomí usnesení rady hl. m. Prahy – 

číslo se mi nepodařilo zjistit, protože ještě nebylo zveřejněno, ale kterým bylo schváleno 

zrušení memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje veřejných systémů sdílených kol – nebudu 

říkat dál, je to velmi dlouhé – mezi společností Lime a hl. m. Prahou z důvodu nespokojenosti 

definovanou tímto memorandem a v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 6 tohoto memoranda. 

 Tím pádem pozměnit č. 3, protože to včera přijali: požádat hl. m. Prahu o vyhodnocení 

a posouzení spolupráce s dalšími účastníky memoranda o spolupráci, kteří soustavně a 

dlouhodobě porušují a nedodržují stanovená pravidla, případně pak úpravu ustanovení 

memoranda tak, aby podmínky provozu byly řádně popsány a vymahatelné.  

 To je reakce na to, když včerejší rada hl. m. Prahy přijala usnesení. Zase tam ale nikde 

není napsáno, že by se to změnilo pro všechny a daly se tam podmínky, protože jsou pouze v 

příloze memoranda, která není součástí.  

 Vrátím se k materiálu. Konstatační část je velmi důležitá, protože definujeme – je to 

ověřeno i od Policie ČR, že toto jsou věci, které jsou v rozporu. 

 Další bod je požádat hl. m. Prahu, resp. Městskou policii hl. m. Prahy o důslednou 

kontrolu. To tady zaznívalo. Pan starosta říkal, že akce teď proběhly. Myslel jsem to trochu 

jako alibi. Pokud si vzpomenete, pan ředitel Stejskal moc dobře ví, že když jsme měli 

problém, napsal dopis, kde požádal strážníky, aby tak konali, tak si to „odnášel“. Poučen z 

předchozích nezdarů si myslím, že usnesení, kterým naše zastupitelstvo jako vrcholný orgán 

uloží požádat hl. m. Prahu, dá alibi i pro to, aby případný pokyn nebyl nějakým strážníkem 

napadán s tím, že je ten či onen ředitel úkoluje.  

 V další ukládací části je projednat změnu tržního řádu. Co jsem viděl u pana radního 

Skály, trochu upravoval tak, jak jsem si myslel, že by to mělo být, takže se u věcí lišíme. Celý 

materiál pana radního Skály je obsažen i v našem materiálu, pouze slova jsou někde jiná nebo 

jinak upravená, aby vedla k cíli. 

 Bod 6 je tam navíc, kromě celé jedničky, a to je: ukládá podat oznámení vůči 

společnosti. Myslím, že tady bychom se měli přidat k Praze 2 a trestní oznámení podat, 

protože to bude i dalším signálem pro naše občany, že situaci skutečně řešíme a že tlak vůči 

hl. m. Praze vyvíjíme.  

 Budu připraven na jakékoli dotazy. Předklad je obsáhlejší, obsahuje vše. Předám 

Vlaďce změny, které opravdu reagují. K tisku včerejší rady jsem se dostal až v průběhu 

dnešního zastupitelstva. Podle něj jsem upravil dva návrhy usnesení, aby odpovídaly nově 

vzniklé situaci.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předpokládám, že ostatní předkladatelé byli již zastoupeni Richardem Burešem. 

Otevírám rozpravu. Slovo má David Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Myslím si, že můj tisk stále splňuje všechno, co jsem od něj chtěl a myslím si, že je 

dostačující.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chci poděkovat opozici za kvalitně zpracovaný materiál. Měl bych tam některé 

výhrady. Např. důvodová zpráva tam má větu: S ohledem na důležitost problematiky a 

prokazatelný negativní dopad neregulovaného podnikání, skrytého za pojem sdílení a 

majícího doposud oporu jen v uvedeném memorandu atd. To trochu vytváří dojem, že 

memorandum umožňuje provoz koloběžek. Tak to není. Memorandum ho možná nereguluje, 

možná ho trochu zkoušíme regulovat, určitě nedostatečně, ale podnikání v nabízení koloběžek 

bohužel ovlivnit nemůžeme. Můžeme to ovlivnit tržním řádem, což je idea, na které 

pracujeme a od toho očekáváme jediné možné rychlé řešení.  

 Vyjádřil bych také nesouhlas s tou částí, kde se hovoří o trestním oznámení. Máme 

zde zástupce Městské policie. Myslím, že státní policie nebude mít radost z toho, že má řešit 

nějaké trestní oznámení, které je stejné, jako už podala Praha 2. Podle mého názoru je zcela 

neúspěšné. Je to zatěžování policie. Nemyslím si, že je vhodné formou trestních oznámení 

řešit politiku. Za sebe bych toto podpořit nechtěl. Domnívám se, že o tisku, který předložil 

David Skála, s nějakou možnou reformulací bodu ohledně memoranda, není třeba úplně 

jednat s hl. městem, jinak je akceptovatelný.  

 S technickou Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych se zeptat na další postup. Máme tady dva materiály, ke kterým byla 

sloučena debata, ale schválením č. 6 jsme nevyřídili č. 7. O té by se mělo hlasovat samostatně. 

Nebo si to vykládáte jinak? Proti koaličnímu návrhu mám jen to, že je stejně všeobjímající a 

bezzubý jako ten, který předkládal pan Mgr. Kučera k Petřínu.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Jako předseda dopravní komise podpořím návrh pana radního Skály také z toho 

důvodu, že jsme to společně probírali.  

 Další věc, která mě na tom mrzí, ať to zaznělo v interpelacích nebo to vidíme na 

ulicích, že koloběžky jsou vážný problém pro nevidomé a pro všechny. Vzhledem k tomu, že 

jsme se domluvili, že to budeme předkládat společně, připadá mi komická situace, která 

dokresluje spolupráci, kterou považuji za nulovou.  

 Navrhl bych pozměňovací návrh u bodu 3, kam bych přidal to, co říkal pan Bureš 

ohledně Městské policie. Myslím si, že to, do čeho se kdysi dostal pan Stejskal, by bylo 

nešťastné. Myslím si, že se máme za Městskou policii postavit.  

 

P:  Č i ž i n s k ý : 

 Ještě jednou Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Přednesl jsem technickou záležitost, na kterou jsem očekával, že předsedající pan 

starosta řekne, jak se bude postupovat dál. Místo toho běží diskuse k oběma bodům. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chápal jsem to tak, že až diskusi ukončíme, potom budeme hlasovat v pořadí o obou 

návrzích.  
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P.  V o t o č e k : 

 Dobře, jen že jsem nedostal odpověď. Děkuji, teď jsem ji dostal. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Dostáváme se k diskusi, zda nám jde o to problém vyřešit, nebo o to, kdo co napsal. 

Materiál je silnější, ale je dělán na základě odborného posouzení a hledání správných slov.  

 Co se týká výtky pana starosty k bodu 5, nově 6, to znamená, ukládá podat, je velmi 

jednoduché: ukládá připojit se. Chápu, podávat znovu totéž je nesmysl, ale připojit se je 

možné. Připojujete se k různému, někdy úspěšně, někdy neúspěšně. Připojit se je možné, bude 

to mít větší váhu.  

 Začalo se tady porovnávat. Myslel jsem, že se budeme bavit o cíli, který máme, to 

znamená hájit naše občany. Máme tady petici, na kterou budeme muset reagovat. 

 Vezmeme-li si konstatování, spíše se ptám: vidí tam někdo něco špatně, že je konečně 

sepsáno a potvrzeno policií – tato část se týká jen jedné společnosti – vše to, co je ze strany 

společnosti porušováno. Znamená to porušování souvisejících předpisů. Je to schválně 

vypsáno, aby se dalo o něco opřít. Říkáme – ono to někomu vadí, což je neurčité. Když ale v 

konstatování jasně říkáme, co porušují, takže nemají na silnici co dělat – i to je něco, co 

potom pomůže policii, protože může běhat s centimetrem a měřit „odrazku“. Zatím si ale 

nikdo kromě nás, Prahy 2 a dvou lidí na Magistrátu nedal práci to vypsat – nehledat, že 

budeme něco zakazovat, ale na základě jakých platných pravidel mohou být vykázáni ne z 

chodníku, tam nemají co dělat, ale i ze silnic, kde nemají také co dělat. 

 Další odrážky – že bez jakékoli dohody opakovaně upravovala, to je jasné, protože 

skutečně došlo ke změně červené zóny, kde nesměli odkládat, to pan radní také ví. Přestože 

jednali, dělají si s tím sami, co chtějí, přestože jim memorandum řeklo pouze po dohodě. 

 Konstatování o tom, že naprostá většina používá chodníky je podpůrné i pro připojení 

se k trestnímu oznámení. To, že bezplatně využívá komunikace, je právě ve smyslu tržního 

řádu.  

 Říkáte, že bod 1 je špatně a neměl by nikde být, protože pro něj nechcete hlasovat. 

Ptám se, co se vám tam zdá špatně, protože je správně. 

 Upravené věci budou promítnuty a týkají se včerejšího usnesení rady, která dala velmi 

krátký termín do 29. 10. 

 K požádání. Jsem rád, že kol. Kotas vnímá stejně tak, že Městská policie potřebuje 

„vyfutrovat“ pozici, aby to nebylo na pana ředitele, že úkoluje.   

 Projednání změn tržního řádu. Tam je jedno, zda je tam váš nebo náš text. Projednat s 

hl. m. Prahou rychlou změnu tržního řádu je míněno tak, jestli se nepletu, minulý týden bylo 

řečeno, že letos už ne, protože cosi se na Magistrátu děje. Je to myšleno tak, aby se neřeklo: 

až bude tržní řád, tak to v něm nějak promítneme. Ne, jako zastupitelstvo bychom měli dát 

radě náboje na to, že mimo projednávání tržního řádu, který letos nebude a nebude možná ani 

v 1. pololetí příštího roku, by se mělo rychle projednat nabízení parkování a provoz sdílených 

kol a zakázáno, vyjma k tomu určených míst. Myslím si, že komise by byla schopna to rychle 

zvládnout. Ve čtvrtek máme mimořádné jednání komise, a jak jsem byl informován z jiných 

komisí, nebudeme mít o čem jednat – myslím využívání veřejných prostranství. Komise to 

shodila a řekla, že si to připraví sama, takže máme možnost ve čtvrtek se tomuto věnovat. 

Můžeme požádat Magistrát, aby mimo schvalování celého tržního řádu toto udělal rychle. 
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Myslím si, že nikdo se tomu bránit nebude. Až to bude v balíku předzahrádek a různých 

prodejních míst, tak na nějaké koloběžky budou bohužel všichni kašlat.  

 Místo „ukládá podat“ „připojit se“ není nic proti ničemu.  

 Zaregistroval jsem, že tato otázka, která reaguje na podněty občanů, všechny okolo 

stolu nás štve a chtěli bychom s tím něco dělat. Udělali jsme materiál, který obsahuje vše, co 

by mohl a slyším tady, že se hlasovat nebude. Myslím si, že je to tak, jak říkal pan kol. 

Votoček, že by se teoreticky mohlo hlasovat o obou, ale připadá mi to zbytečné. Hledám tady 

nějakou shodu nad tím, aby všechny dobré věci byly projednány a byly tímto zastupitelstvem 

odsouhlaseny. Je to naše práce. Chceme-li občany v této otázce hájit, tak jsem přesvědčen, že 

každé slovo po úpravě podle pana starosty, aby to nebylo „podat“, ale „připojit se“, což má 

pravdu, je správně. Připojení se k trestnímu oznámení můžeme podat jako občané, když to 

rada nebude chtít, najdu tady deset lidí, kteří to se mnou podepíší, podají to jako občané nebo 

se k tomu připojí. Jako městská část by to mělo větší váhu a i Magistrát by měl silnější 

vyjednávací pozici do budoucna.  

 Důležité také je to, že v upraveném znění, které Vlaďka promítne, je napsáno, že 

žádáme Magistrát, aby kontrolu provedl vůči dalším subjektům. Fotky z posledních dnů se 

netýkají jen koloběžek, ale pouze rekola splňují bezvýhradně podmínky, ale žlutá kola jsou 

ještě horší, protože jsou ještě větší. Proto jsem řekl, že bod 1 se týká čistě koloběžek a další 

body se týkají problematiky jako takové.  

 K tomu, proč jsem napsal, že memorandum dává právní základ. Ano, všichni to tak 

brali, protože podepsali 22. 9. memorandum a až 10. 10. oznamujeme, že vstupují na český 

trh. Znamená to, že čekali na memorandum. Pokud se pamatuji, při diskusích řekli: my se s 

vámi nebudeme bavit, máme memorandum. Myslím si, že memorandum jim dávalo jakýsi 

základ, který byl právně nevymahatelný. Je to ale strašně důležité. 

 Je promítnuta změna proti tomu, co máte. Bere na vědomí usnesení rady hl. m. Prahy 

– omlouvám se, číslo se mi nepodařilo zjistit.  

 Bod 3, původně bod 2, je změněn: ukládá požádat hl. m. Prahu o vyhodnocení a 

posouzení spolupráce s dalšími účastníky memoranda o spolupráci – přeskočím – vůči dalším 

společnostem, které soustavně a dlouhodobě porušují a nedodržují stanovená pravidla, 

případně pak úpravu ustanovení memoranda tak, aby podmínky provozu byly řádně popsány a 

vymahatelné. 

 V memorandu to není, je to v jeho příloze, o které někteří z provozovatelů říkají, že 

není součástí toho, co smějí a nesmějí.  

 Měli bychom trvat na tom a doporučit radě hl. m. Prahy a případně i zastupitelstvu – 

věřím, že se to tam dostane, aby upravené memorandum podmínky řádně popisovalo a 

napsalo je tak, aby mohly být vymahatelné. 

 Toto jsou úpravy v tisku. Diskuse není, pan starosta řekl, že se bude hlasovat o jednom 

a ne o druhém. Omlouvám se, neřekl jste to vy, ale padlo to tady. Zahoďme nějakou politiku, 

kdo co předložil a přečtěme si obsah. Tady jde o obsah a o to, co jako zastupitelstvo sdělíme 

Magistrátu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím Davida Skálu, potom Michala Cabana. 

 

P.  S k á l a : 

 Pokusil jsem se o spolupráci, když jsem se s vámi dohodl, že bod předložíme 

společně, což jste nedodržel. Ztotožňuji se s návrhem Martina Kotase na doplnění ohledně 

žádosti na hl. m. Prahu, aby poprosila Městskou policii. Prosím Martina o formulaci. Děkuji. 
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P  Č i ž i n s k ý : 

 Michal Caban. 

P.  C a b a n : 

 Omlouvám se, že mi asi něco uniklo, ale když všichni nechceme mít koloběžky na 

Praze 1, tak nemůžeme mít problém s oběma materiály. Budu souhlasit s oběma – je to 

zvláštní, že na jedno téma máme dva materiály, ale odsouhlasme je. Navrhuji ukončit diskusi 

na toto téma.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím odhlasovat ukončení diskuse. Pro 21, proti 2, zdržel se 1. Ukončení diskuse 

bylo odhlasováno.  

 Vystoupí přihlášení. Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Jestli koloběžky nesplňují technickou způsobilost, čtu zase v návrhu pana radního 

Skály, že jednal na Ministerstvu dopravy. Připadá mi divné, že pokud by nesplňovaly 

technické náležitosti, že by nepřišel zákaz jejich provozu na komunikacích. Jestliže tomu tak 

je, nemyslím si, že bychom tímto vyjádřením něco výrazně zmohli. Možná by bylo lepší 

rovnou oznámit, že to porušuje předpisy, ať to zakáží z Ministerstva dopravy.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Teď bych něco řekl já. Účelem tohoto tisku je dát Praze 1 při vyjednávání zejména s 

Magistrátem a možná i s jinými subjekty nějakou silnější váhu. K tomu účelu podle mého 

názoru stačí tisk, který předložil David Skála. 

 Pokud jde o tisk opozice, některé přílohy jsou zajímavé. Na druhou stranu když se na 

to jako právník podívám, máme tady změnu, že se připojíme k trestním oznámením. Nejsem 

si jist, jestli k prověřování podle § 158 trestního řádu se lze nějak připojit. 

 Když to konkrétně čtu, v bodu 4 opozičního návrhu je napsáno: projednat s hl. m. 

Prahou rychlou změnu tržního řádu tak, aby nabízení, parkování a provoz sdílených kol bylo 

ošetřeno. Toto v tržním řádu není možné udělat. Tržní řád řeší pouze nabízení služby nebo 

zboží mimo prostory určené kolaudací. Nemůže řešit parkování a provoz sdílených kol, toto 

tržní řád neumí. 

 Myslím si, že postačuje tisk Davida Skály a že nemusíme teď probírat extrémně 

dlouhý popisný tisk opozice, který by byl zajímavý, ale je až moc dlouhý. Potřebujeme nějaký 

papír, kterým můžeme zamávat při jednání s někým. Kloním se k tisku David Skály.  

 Slovo má Martin Kotas. 

 

P.  K o t a s : 

 Zopakuji, že se kloním k tisku Davida Skály. Právě proto, že to není žádná politika, 

jsou tady dva tisky o tom samém, ačkoli byla domluva, že bude jeden. V jednoduchosti je 

krása, potřebujeme dát jasný signál nejen Magistrátu a Městské policii, ale i občanům, že 

ohrožení špatným provozem koloběžek a sdílených kol považujeme za prioritu a budeme se 

snažit něco v rámci našich možností dělat. Proto bych rád přečetl doplňující návrh. 

 Je to bod 3, kdy ukládá projednat možnost postihu a odtahu špatně zaparkovaných 

sdílených kol a koloběžek a požádat hl. m. Prahu, resp. Městskou policii hl. m. Prahy, jako 

orgán hl. m. Prahy, o důslednou kontrolu a řešení přestupků osob, které elektrické koloběžky, 

kola a další sdílené prostředky používají.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 
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 Karel Ulm – technická. 

 

P.  U l m : 

 Prosím o dvě minuty na klub. 

(Jednání klubů) 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím o případná stanoviska klubů. 

 

P.  B u r e š : 

 Stanovisko našeho klubu je takové, že vnímáme, že se bude hlasovat o obou bodech – 

jak 6, tak 7. Za klub budeme aktivně podporovat oba návrhy, rada použije buď tenký materiál, 

aby to neměla v tašce těžké, nebo odborný. Určitě si své adresáty oba tisky najdou. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím Karla Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Ztotožňujeme se s klubem ODS.  

 

P. G r a b e i n  P r o ch á z k a : 

 Také podpoříme oba návrhy. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím předsedu návrhového výboru. 

 

P. B r o ž : 

 U prvního návrhu jsem zaznamenal dvě změny, a to v čl. 2 a 3. 

 Část 2 usnesení se změnila: bere na vědomí usnesení rady hl. m. Prahy, kterým bylo 

schváleno zrušení memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje veřejných systémů sdílených kol 

na území hl. m. Prahy uzavřeného dne 22. 9. 2018 mezi společnosti Lime Network s. r. o. se 

sídlem atd. z důvodu nespokojenosti se spoluprací definovanou tímto memorandem a v 

souladu s ustanovením čl. 6, odst. 6.2 tohoto memoranda. 

 S tím se ztotožňuje předkladatel David Skála. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Navrhuji tuto změnu, jak ji přečetl Vladan Brož.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Opět Vladan Brož 

 

P.  B r o ž : 

 Část 3. Ukládá projednat možnosti postihu a odtahu špatně zaparkovaných sdílených 

koloběžek a požádat hl. m. Prahu, resp. Městskou policii hl. m. Prahy jako orgán hl. m. Prahy, 

o důslednou kontrolu a řešení přestupků osob, které elektrické koloběžky, kola a další sdílené 

prostředky používají. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předkladatel se s tím ztotožňuje?  

 (P. Skála: Ano.) 

 Hlasujme nyní o tisku č. 6, o návrhu Davida Skály, jak byl nyní upraven. Pro 24, 

proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno. 

 

 Nyní přistoupíme k bodu č. 7. 

 

P.  B r o ž : 

 Jsou tam rovněž pozměňovací návrhy. Bylo tam změněno to, co bylo již čteno. V 

tomto případě se jedná rovněž o čl. 2, že zastupitelstvo bere na vědomí usnesení rady hl. m. 

Prahy – to, co jsem četl před chvílí – a ukládá – bod č. 3 byl rovněž změněn – požádat hl. m. 

Prahu o vyhodnocení a posouzení spolupráce s dalšími účastníky memoranda o spolupráci v 

oblasti rozvoje veřejných systémů sdílených kol na území hl. m. Prahy a případné 

bezodkladné vypovězení memoranda vůči společnostem, které soustavně a dlouhodobě 

porušují a nedodržují stanovená pravidla, případně pak úpravu ustanovení memoranda tak, 

aby podmínky provozu byly řádně popsány a vymahatelné. Odpovídá starosta Pavel Čižinský.  

 Ostatní body se přečíslovávají.  

 U bod č. 5, nově č. 6, kde se mluví o trestním oznámení: ukládá připojit se k trestnímu 

oznámení MČ Praha 2 vůči společnosti Lime. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím hlasovat o tomto tisku. Pro 11, zdrželo se 8, nehlasovalo 5. Usnesení nebylo 

přijato.  

 

 Nyní pojďme k bodu č. 9 – krátkodobé pronájmy. Jedná se o zprávu místostarosty 

Pavla Nazarského. Dávám mu slovo. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vážené zastupitelky a zastupitelé, předkládám materiál, kde zhodnocuji téměř roční 

snahu vyřešit aspoň dílčím způsobem některé aspekty krátkodobých ubytování. Je obsáhlý, 

nebudu ho číst, předpokládám, že jste s ním seznámeni. Očekávám spíše diskusi nad tímto 

bodem.  

 

P  Č i ž i n s k ý : 

 Otevírám rozpravu k tomuto spíše informačnímu bodu. Slovo má Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Děkuji panu místostarostovi, že tímto způsobem plní moji interpelaci z předchozího 

jednání zastupitelstva, ale dost dobře nevím, jak se v materiálu orientovat. 

 Podle soupisu pod usnesením je řečeno, že posledním bodem je důvodová zpráva, ale 

posledním bodem je stanovisko ombudsmana. Důvodová zpráva tam chybí. 

 Druhá věc. Je tam stanovisko ombudsmana, které podle mých informací bylo určeno 

přesně určeným adresátům. Nebylo svolení k tomu, aby byl uvolněn, protože je to ještě 

pracovní materiál, který probíhá připomínkovým řízením. 

 Dále je tam zápis z nějaké porady, kde je uvedena spousta lidí, co tam říkali. Nevím, 

jestli podle GDPR tito lidé dali souhlas s tím, aby byl zápis z jednání zveřejněn. 

 Velmi mi tam chybí vyjádření vaší půlroční činnosti. Je tam uvedeno, že jste se někde 

zúčastnil nějakého jednání, jsou tam pozměňovací návrhy k zákonu o změně místních 
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poplatků, které byly Piráty předloženy, ale Parlament na ně nebral žádný zřetel. Novela 

zákona už prošla, je u pana prezidenta, byly přehlasovány i připomínky Senátu. Chtěl bych 

vědět, co jste vy jako funkcionář pověřený bojem proti AIRBNB konkrétního udělal. 

 Jediné, co tady vidím na spodní části liché stránky: jaké cesty hledá samospráva na 

MČ Praha 1. Podle mých informací jste si svolal několik orgánů státní správy a diktoval jste 

jim, co mají dělat. Chtěl bych vás upozornit, že samospráva nemá do výkonu státní správy 

zasahovat, natož jim diktovat podmínky, které mají splnit, zvláště když ony mají své procesní 

postupy nařízené svým nadřízeným právě proto, že je to státní správa.  

 Bez ohledu na to, že tady nic takového není, hlavně za půl roku jsem nezaznamenal, že 

by k nějaké změně v situaci kolem AIRBNB došlo.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Bronislava Sitár má slovo a avizovala prezentaci. 

 

P.  S i t á r  B a b o r á k o v á : 

 Ráda bych se vyjádřila ke sdílenému ubytování a s reakcí by následoval kolega Karel. 

 Prosím o prezentaci.  

 Když tady byly interpelace lidí, soucítila jsem s nimi, protože právě co se týká 

sdíleného ubytování, je to pro mne palčivé téma, kterým žiji asi šest let. Je to i důvod, proč 

tady sedím a dostala jsem se sem – cíle v politice byly takové.  

 Prosím o další slajd. Co slýchám na hřišti, ve školce, v práci a všude okolo, jsou různé 

hlášky lidí, kteří reagují tímto způsobem: chceme se v klidu vyspat, nemáme právo jak se 

bránit, děti ráno musí vstávat do školy a nemohou v noci spát. Nejsme proti turismu a 

sdíleném ubytování, ale potřebujeme pravidla. Chci nakojit a nebýt rušena, spánek je pro mne 

zásadní. Na moji babičku stále zvoní zmatení turisté, kteří nevědí, kde se mají ubytovat. 

Dohání mě to k šílenství, tady se nedá žít. Ničí nám to, co jsme společně za našetřené 

prostředky nechali opravit. Neustále řešíme přeplněné popelnice, zvratky, vajgly. Politici asi 

AIRBNB provozují, protože by s tím už dávno něco udělali, když s tím něco mohly udělat 

jiné země.  

 Prosím o další slajd. Tady je můj vlastní příběh. Všechny fotografie použité v 

prezentaci jsou mé, nejsou stažené nebo půjčené. Tady vidíte náš dvorní trakt v Soukenické 

ulici. 

 Prosím další slajd. Toto je pohled na náš dům a ten puntík je jeden byt AIRBNB.  

 Prosím o další slajd. Je to pohled z mého okna a puntíky jsou AIRBNB byty, výrazný 

zelený puntík je náš soused, který tam žije s dítětem a tmavě zelené puntíky jsou joga. Možná 

si dokážete představit, co to je, když v tom žijete. Když si člověk zlomí nohu, tak ten druhý to 

necítí, ale když v tom skutečně žijete, je to o něčem jiném. Takoví lidé mohou bojovat daleko 

silnějším způsobem než ti, kteří žijí pokojným životem, protože mají větší štěstí.  

 Poslední dobou ke mně chodí přátelé, scházíme se v xxxxxxx xxxxxx. Říkají mi, že se 

na to vykašlou a dokud tady AIRBNB „nezaříznem“, budou to pronajímat, protože přicházejí 

o 300 tisíc měsíčně. 

 Prosím o další slajd. Lidé k nám jezdí se opít, protože jsme prezentováni jako město, 

kde se dá levně opít, „pařit“, užívat si, rozlučky se svobodou apod. 

 Prosím o další. Tito byli ubytovaní u nás. Je to jakási hradní stráž. 

 Prosím dál. Takový „típek“ se u nás pohyboval. 

 Prosím další. Sněhurka a sedm trpaslíků. 

 Další. Tady přijeli „típci“, je to odpoledne, kdy ukládám děti ke spánku. Bohužel, 

nikdo se o ně nepostaral, tak se tam vyčůrali. Tito chlapci byli ubytováni v pouhých dvou 

bytech. Večer to bylo šílené. Jediné, jak se mohu bránit je, že na ně svítím laiserem. Teprve 
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když si všimnou, že jim svítím na okno, tak vylezou a mohu jim anglicky vynadat, že mi tam 

spí děti. Jinak mě nikdo neslyší a své vlastní děti si budím sama.  

 Prosím o další. Takto odkládají svá zavazadla, protože si koupí nová. My s manželem 

je odvážíme na sběrný dvůr, protože to nikdo jiný za nás neudělá. Tak vypadají naše 

popelnice. Vlevo je slečna, která uklízí byty AIRBNB a na kterou neustále se sousedy 

křičíme. Chudák holka za to nemůže, ale křičíme na ni, aby to hodila jinam. Jak to vypadá? S 

manželem dáme pytle do auta a odvážíme je na sběrný dvůr.  

 S manželem jsme uklízeli dvorní trakt a toto je „bordel“ za tři dny, protože hází vajgly 

z okna atd. Když v bytech AIRBNB dochází k destrukcím, tak to jsou obaly od sprchových 

koutů. Vymění je, hodí to na dvůr a my s manželem je odvážíme na sběrný dvůr.  

 Takto vypadá vnitroblok průjezdu, který jsme za společné peníze městské části a 

Magistrátu nechali opravit a oni o ně štípají vajgly. Tak vypadá fasáda, která nikoho nezajímá, 

protože ty, kteří provozují sdílené ubytování, zajímají jen „střeva“ domu a byty, ale ne vnější 

plášť. Jak vidíte nahoře tu šedou skvrnu, tak na můj popud to nechali opravit, protože pod tím 

se nachází průjezd a padalo to dolů a my tam chodíme a odvážíme děti. Toto jsou mé dvě děti. 

 Chtěla bych vás upozornit, že toto jsme našli, když jsem je odváděla do školky, toto 

když jsme se vraceli domů. 

 Klidně a nerušeně žít ve vlastním bytu je základem pro spokojený život a dosavadní 

provozování sdíleného ubytování je neslučitelné s rodinným a komunitním životem v našem 

městě. Chtěla bych na všechny apelovat, domnívám se, že jsme pořád málo progresivní. 

Chtěla bych se zeptat: ruku na srdce – co jsme udělali, co ještě chceme udělat, co je možné 

udělat a co ještě konkrétně uděláme? Jsem ochotna se za to bít. 

 Ráda bych předala slovo Karlovi. (Potlesk) 

 

P.  G r a b e i n  P r o ch á z k a : 

 Problém sdíleného ubytování už trvá více než deset let. Výsledek snažení jste viděli na 

minulých slajdech. Pokud chceme pomoct rezidentům, těm, kteří zde bydlíme a kteří se s 

tímto problémem neustále setkáváme, tak pomoc není v tom, jestli se budou vybírat vyšší 

poplatky, jestli bude spokojenější stát, že bude mít více na daních apod., ale že musíme 

přijmout takový zákon, který pomůže těm, kteří zde bydlíme a kteří chceme s tímto 

problémem něco dělat.  

 Je řada měst, která již tuto odvahu měla a která se k tomu nějak postavila. Jeden z 

příkladů je např. Amsterodam, známá je pozice Berlína, který úplně zakázal sdílené 

ubytování, potom se k tomu částečně vrátil, Japonsko, které chtělo zvýšit počet turistů, začalo 

nějakou formu sdíleného ubytování preferovat, ale zavedli licenci. Licence např. v Tokiu 

způsobila, že z trhu zmizelo 85 % nabídek. 

 Myslíme si, že licence je jediný možný způsob, jak upravit současný stav. Je k tomu 

samozřejmě třeba politické vůle a politické odvahy, aby Parlament zákon přijal a aby přijal 

licenci jako takovou. Licence mohou mít několik podob, je to k diskusi. Jedna z nejtvrdších 

byla např. přijata ve Vancouveru, kde kromě toho, že tam řekli, že ubytování může být 

maximálně pět dnů v měsíci a 60 dnů v roce, tak dali povinnost pronajimateli v bytě bydlet, 

což nejvíce splňuje myšlenku sdíleného ubytování.  

 Je možná i měkčí licence, kde je to třeba bez podmínky, aby tam bydlel ten, kdo 

pronajímá, ale kde je třeba např. souhlasu SVJ. 

 O pravidlech k diskusi by se mohla vést diskuse, ale naším cílem je dostat tuto 

problematiku do Parlamentu, aby se napříč politickým spektrem jednotlivé politické strany 

vyjádřily k tomu, jestli by byly schopny nějaký zákon s touto licencí podpořit. Je to problém, 

který se většinou týká Prahy a některých měst, ale určitě ne celého území České republiky. 

Zvláště poslancům, kteří nejsou z Prahy, to může být jedno. Pokud by se ale vyvinul společný 
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tlak na to, aby se k tomu politické strany zastoupené v Parlamentu přihlásily nebo 

nepřihlásily, ale aby jednoznačně řekly, jaký je jejich vztah k tomu, jsme připraveni na toto 

téma udělat v Parlament seminář, kde bychom odprezentovali základní věci. Myslíme si, že je 

to jediná možnost, jak s tímto problémem po 10 nebo 11 letech pohnout. Děkuji za pozornost. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Také děkuji. Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Od začátku jsem držel linii, že naše zastupitelstvu odsouhlasilo, že je to nejspíše 

nelegální. Očekával jsem v tomto směru velkou pomoc od magistrátní komise. Tam bylo i 

díky zástupcům ODS a ANO prohlasováno, že to nemůžeme zakázat, regulovat atd. Rozhodli 

se s paní předsedkyní Hanou Marvanovou, že se bude postupovat tím směrem, že se to bude 

legalizovat a potom snad omezovat vyhláškou.  

 V souhlase s tím jsem hledal spojence dál, našel jsem Adama Zábranského, kterého 

tíží podobně jako nás na Praze 1 z hlediska udržitelného rozvoje ten stav, kdy vznikají 

nelegální nezkolaudované hotely. Teď dojíždíme sousedské soužití, které ve většině domů 

provozovaných na principech AIRBNB neplatí, tam sousedi nejsou, jsou to nelegální hotely. 

Proto jsem tam dal stanovisko ombudsmana. Ne proto, že řeší jeden konkrétní případ, ale že 

jsou tam doloženy zákony, o které on opírá svá tvrzení. 

 Dále jsem chtěl říct další věc. Vybírat poplatky nestačí. V pozměňovacím návrhu 

našeho pirátského poslance Michálka byly odkazy na další zákony a normy, které je třeba 

upravit – ve stavebním zákonu, v živnostenském zákonu atd. ODS to třeba nepodpořila, 

vládní ANO vůbec ne, pozměňovací návrhy neprošly.  

 Boj vedu po dvou liniích. Adam Zábranský se snaží rozstřelit stanovisko ministra. 

Byla tam nějaká žaloba proti pronajímání, shodil to potom Magistrát s odkazem na judikát, 

Adam Zábranský se snaží rozstřelit ten judikát podobně jako Praha 2. Oběma držím palce. 

 Vydal jsem se tou cestou, že to jsou provozovny, které legalizovat, protože nám to 

dává možnost volat k odpovědnosti provozovatele.  

 Bylo mi podsunuto, že nemohu úkolovat Úřad. Úřad jsem neúkoloval, poprosil jsem 

ho, zda by našel nějakou zákonnou cestou, jak by bylo možno postihovat provozovatele 

krátkodobých ubytování, pokud je to provozovna. Reaguji na příspěvek paní zastupitelky 

Baborákové. Bylo to tak, že to nikam nevedlo. Bydlím v domě, kde je 15 krátkodobě 

pronajímaných bytů a je nás tam pět rodin. Nikam to nevede, zavoláte policii, která sice 

zakročí, ale za tři dny tam máte jiné hosty. To člověka vede k apatii a uvažuje, že se odtud 

odstěhuje.  

 Díky našemu panu Ručkovi, moc mu za to děkuji, se podařilo najít způsob, jak řešit 

aspoň ten nejpalčivější problém rušení nočního klidu v provozovnách krátkodobého 

ubytování – že je to provozovna, za to děkuji paní vedoucí živnostenského odboru 

Kunštátové, že razí názor, že provozování krátkodobého ubytování je živnost, že byt musí být 

ohlášen a označen jako provozovna. Postup je nastaven tak, že k odpovědnosti je volán 

provozovatel nebo ten, kdo ubytovává.  

 Je to velký posun, který se zdá jako maličkost, ale není to úplná maličkost. Občané to 

mohou využít, já už jsem to využil. U nás první pokuta provozovateli padla a přineslo to 

ovoce, které jsem si od toho sliboval, že si aspoň ubytovatel začne vybírat lépe hosty, poučí 

je, umravní je, protože nechce platit vyšší pokuty za opakovaný přestupek. 

 Věřím tomu, že se časem dobereme s naším úřadem podobného stanoviska třeba s 

nakládáním odpadů. Na listopad chystám velkou besedu s Ministerstvem pro místní rozvoj, s 

jednou organizací, která měla z grantů ministerstva vypracovat seznam všech povinností 
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provozovatelů AIRBNB – jednak k provozovatelům, jaké všechny povinnosti musí splnit, ale 

také k občanům, aby se v panelové diskusi vyjasnilo s úředníky a se zástupci neziskové 

organizace, co všechno by občané mohli také chtít a vymáhat po provozovatelích, aby 

dodržovali.  

 Domnívám se, že pokud se nám to povede rozběhnout tímto směrem, budeme se 

dostávat ke stále větším detailům a nakonec se na detailu z druhé strany ukáže, že provozovat 

hotelovou nebo ubytovací službu v bytovém domě nelze. Jsou to dva směry, o které se 

snažím.  

 Ten směr, aby náš úřad byl oporou občanů, když volají o pomoc, hlásí přeplněné 

popelnice atd., je jen napomoci těm nejpalčivějším problémům teď hned, protože soudy se 

táhnou dlouho. Tady jde o to, že to jsou přestupky. Jestliže bude vůle přestupky postihovat, 

tak věřím tomu, že se to hodně zlepší.  

 Otázkou zůstává, že bytům to jejich účel nevrátí, i když se umravní. 

 Další kapitolou jsou nezkolaudované hotely, o kterých jsem se zmínil. Je jich obrovská 

spousta. Je to věc, kterou momentálně řeší pracovní skupina proti krátkodobým pronájmům, 

která se u mne schází, a hledáme všemožné cesty. Teď se zabýváme tím, jakým způsobem se 

to v zákonu pokusit zmapovat. Pokud nebudeme chtít, aby to nahlásili sami občané, bude 

velmi těžké to relevantně zjistit. Když se projdete kteroukoli pražskou ulicí a budete se dívat 

na zvonky, tak vidíte, že tam nikdo nebydlí. Vaše prezentace to jasně ukázala. Tam problémy 

se sousedstvím nejsou, ale z hlediska udržitelného rozvoje je to problém fatální, protože vede 

k tomu, že se zrychluje tempo, kdy se z MČ Praha 1 stává skansen. Říkám, že čím víc turistů 

se tady může ubytovat, tím více jich přijede. Řešit krátkodobé ubytování je velmi zásadní z 

hlediska udržitelného rozvoje. 

 Jedno se ohromně povedlo – došlo k posunu v jednání této problematiky na úrovni 

Magistrátu, ale i na úrovni Senátu a Parlamentu, lidé na to začínají slyšet, že je to problém.  

Když jsem se toho úkolu zhostil, tak nikdo z lidí, kteří to nezažili, nechápali, o co nám jde.  

 Myslím si, že jsou nastoupeny dvě možné cesty. Jsou to provozovny a tím pádem 

budeme vyžadovat dodržování norem a předpisů, jsou to ale i různé stavební normy, časem se 

můžeme nořit do stále větších detailů – třeba když někdo změní dispozici bytu a udělá z 

jednoho velkého tři malé, tak kde tam jsou toalety? Tam z hlediska stavebního úřadu by bylo 

zajímavé podrobovat to nějaké prověrce. Věřím tomu, že toto je jedna z cest – opřít se o to, co 

chce ministerstvo, legalizovat. Jsem rád, že ve spolupráci s naším živnostenským úřadem 

zájem je, aby provozovny byly hlášeny. Věřím tomu, že toho dosáhneme v nejbližší době – 

pokud budou občané aktivní a budou to hlásit. Tady došlo k celkové apatii, že to nikam 

nevede. Řediteli Městské policii panu Stejskalovi v tomto velmi věřím a děkuji mu za 

provedené kroky, protože skutečně došlo k zásahům do bytů poté, co jsme dali ve známost, že 

tato možnost tady je. Byl bych rád, aby se občané přestali bát toho využívat, protože policie je 

tady proto, aby jim pomohla. Tím, že úřady budou vymáhat dodržování norem, občanům 

pomáhají. Věřím tomu, že se po dvou letech tápání slepou uličkou něco najde.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane místostarosto, před chvílí jste ve své řeči použil obratu, že hlavní je jednat 

rychle. Všechny materiály, které jsou ve vašem předkladu datované, jsou před koncem 

května. Pak tady proběhla celé sezóna AIRBNB, Bróňa (pozn. paní Sitár Baboráková) vám 

ukázala, jaký je skutečný stav, a připadá mi, že za tu dobu jste toho udělal hrozně málo.  
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 Dovolte mi jednu otázku. Když jste s Městskou policií nastavili systém, že budou na 

rušení nočního klidu chodit, tak kolik bylo uděleno pokut a v jaké výši? Děkuji. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Slovo má Petr Kučera, potom Petr Scholz.  

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji, zříkám se ho. 

 

P.  S c h o l z : 

 K tisku bych chtěl říct, že důvodová zpráva je lehce neobsáhlá. Předložil jste to, 

protože to chtěl dr. Votoček. Stačilo by udělat „výcuc“ z přílohy č. 1. 

 Hodně jste mluvil o návrhu poslance Michálka. Účastnil jste se sám jednání o tomto 

návrhu? Pro mimopražské poslance je toto téma nezajímavé. Aniž bych vás chtěl úkolovat, je 

hodně na vás, abyste přesvědčil těch 200 poslanců, že je to problém i jinde než v Praze a i pro 

ně by to mohl být do budoucna větší problém třeba v Krumlově apod. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tomáš Vích. 

 

P.  V í c h : 

 Děkuji Pavlovi (pozn. panu Nazarskému) za obsáhlý materiál. Je to samozřejmě velký 

problém. Nezávidím mu, že situaci musí řešit, Naráží stále na bariéru neporozumění, nechuti, 

nezájmu chytit to za pevný konec. Problém se rozplývá pod rukama a pak to skončí u policie, 

která zakročí. 

 Podstatný problém, který tady také Pavel zmínil, je v tom, že v momentu, kdy tam 

budou hotely, trvale bydlící se tam už nevrátí. Vím, že když se dům kolauduje za nějakým 

účelem a má to v kolaudačním výměru a najednou neschopností vymáhat to, k čemu je dům 

zkolaudovaný, zmizí 2/3 obyvatel Prahy 1, tak to není sranda, je to vážný problém. Vím, že je 

to k diskusi, že tak dlouho se plní nádoba nápady, myšlenkami a snahami, až to všichni 

začnou chápat, až to přeteče, a pak to najednou jde řešit. Teď plníme nádobu spousty 

moudrých vět, které to naplňují. Přihlásil bych se k tomu myšlenkou nevzdávat a vymáhat to, 

aby byty byly používány jako byty ne jako nebyty. Byt není provozovna, je určen k trvalému 

bydlení a ubytování není trvalé bydlení, je to provozovna. Říkám to již řadu let, protože o 

těchto základních principech je třeba mluvit tak dlouho, až se stanou normální na stavebních 

úřadech i na živnostenských úřadech, že to uchopí tak, že to opravdu jde. Pak nebudou mít 

problém napsat obsílku s pruhem, zaslat ji tomu člověku, který provozuje byt jako nebyt a 

začít to reálně vymáhat. Na vymáhání jsme ještě nenašli schopnost.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý: 

 Pan Stejskal mi říkal nějaká čísla. Doznalo to nějaký posun? Mohl byste nám to říct, 

jestli to není tajné? 

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Pane řediteli, byl jste vyvolán. 
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P.  S t e j s k a l : 

 Musím říct, že tady asi není chyba na úřadu, už vůbec ne na panu Nazarském. Máme 

my problém trochu právní, co panu Ručkovi z údajů můžeme dát. Mělo by se to vyřešit asi 

během dvou dnů. Máme shromážděny přestupky, které jsme za léto udělali. Jakmile si 

budeme jisti, že toto můžeme legálně předávat správnímu orgánu, pan Ručka to od nás 

dostane. Policie mu už nějaké případy dala. Policie je na tom s předáváním údajů Úřadu jinak 

než my, posunuje se to dál. Základní parametr je ale v tom, že ten přípis, který vydal úřad k 

AIRBNB, začnou občané naplňovat. Znamená to, že nás budou na věci volat, my tam budeme 

intenzivně jezdit, dokumentovat a předávat. Překvapilo mě, jak málo proti dřívějším rokům je 

volání a stížností na rušení nočního klidu v domech nejen s AIRBNB, ale i z běžných bytů, 

protože i náš stálý nájemník, který tam nic nepronajímá, umí udělat pořádný bugr. Doufám, že 

tato věc začne fungovat od listopadu a měla by v následující době přinést konkrétní výsledky. 

Půjde to ve správním řízení ve vztahu k pronajímateli bytu. Není to otázka jednoho týdne, je 

to otázka klasického procesu. Správní řízení odhaduji na 2 – 3 měsíce, je-li vlastník bytu 

vůbec v České republice. Určitě se to brzy posune jinam, než jsme zvyklí a určitě to bude mít 

svou účinnost.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji, pane řediteli. Slovo má Valerie Talacková.  

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Všichni máme nějaké poslance, udělejme skupinu poslanců. Možná by paní 

poslankyně Černochová šla do toho s námi. Máme magistrátní komisi a nejsem si jista, zda se 

má s kým bavit na jiné úrovni.  

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 Pavel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mám zástupce mezi Piráty, deleguji to tam. Snaží se, komunikují to tam. Od toho mám 

poslance, aby to ve Sněmovně zvedli a komunikovali s ostatními kluby. Jestli by to 

nedokázali oni, nedovedu si dost dobře představit, abych jako místostarosta malé městské 

části je tam úkoloval a přesvědčoval. Je to i jiné co se týká pozměňovacích návrhů apod., my 

to tady můžeme ještě formulovat v rovině úvah, přání nebo směrů, kam chceme, aby se to 

ubíralo, a předpokládáme, že nám potom někdo pomůže vyprecizovat znění nebo to, co je 

potřeba. Není to tak, že jako místostarosta tam budu někomu radit nebo přemlouvat. 

 Magistrátní komise z mého pohledu selhala. Sliboval jsem si, že půjdou tou cestou, 

rozstřelí judikát, že se nemůže ubytovávat v bytech, nemohou se provozovat tyto služby. Paní 

Hana Marvanová i v tomto směru na začátku vystupovala, pak se najednou zalekla, něco jí 

tam magistrátní úředníci z živnostenského a stavebního vyprávěli. Mohlo by to skončit 

vyhláškou o hl. m. Praze, ale hledám řešení teď, aby nám začalo hned něco přinášet. Vidím to 

v postihu provozovatelů.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nikdo další nereagoval na dotaz ohledně poslanců, tím diskuse končí. Prosím hlasovat 

o vzetí na vědomí zprávy 1. místostarosty. 
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P.  B r o ž : 

 Doplnění k upřesnění. Vznikla tady nejasnost, co se týká příloh. Doplnili jsme, že 

zastupitelstvo bere na vědomí předloženou zprávu o postupu řešení krátkodobého ubytování 

dle příloh číslo 1 – 7 tohoto usnesení.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji za upřesnění. Můžeme hlasovat. Pro 16, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 7. 

Usnesení bylo schváleno.  

 

 Přistoupíme k bodu č. 10 – zpráva o jednání o Nemocnici Na Františku.  

 Tisk je stručný, omezuje se jen na to, co je aktuálně nejspornější v jednání s hl. m. 

Prahou. Jsou to jednání o řešení vztahu k nemovitému majetku. Je tam jedno usnesení naší 

Komise pro zdravotnictví a právní analýza, kterou si nechal zpracovat Magistrát.  

 Můžeme otevřít rozpravu. Slovo má Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo a děkuji také za to, jak je nám po kapkách nastiňován nějaký záměr, 

který se z toho začíná pomalu vyjevovat. Vzpomeňme si na předvolební období a na toho, kdo 

začal bojovat tenkrát s tvrzením „Zachraňme nemocnici“. Obávám se, jestli teď není ten 

pravý čas začít zachraňovat nemocnici.  

 Byli jsme součástí koalice, která ponechávala vždy majetek v rámci městské části. 

Odpovídal jsem na vaší stránce tomu, kdo tam citoval zákon o hl. m. Praze, čí je majetek. Ti, 

co si pamatují, moc dobře vědí, že nemocnici získala Praha 1 a ne hl. město. Nebylo to 

jednoduché, trvalo to dlouho a jen proto, že tak zněl zákon, se v posledním kroku, když bylo 

vše podepsané, napsal tento majetek na hl. m. Prahu a byl zpětně svěřen Praze 1. Magistrát 

neudělal pro získání nemocnice nic. To je exkurs pro vás, kdo tvrdí, že stejně je to Prahy a ta 

nám to jen svěřila. Je to tak jen procesně, protože to jinak nešlo, získala to Praha 1.  

 To, že se hledal provozovatel, bylo také vysvětleno. Myslím, že i teď, když vidíte, jak 

běží peníze v nemocnici, chápete, že to bylo potřeba.  

 Vždycky ale bylo ponechání majetku v rukách Prahy 1. Teď se začínám plést a ne 

chápat, co za tím vším je. Tady se píše, že chcete vložit majetek do zapsaného ústavu. Pokud 

by toto mělo někdy projít, tak nás zavřou všechny. Velmi se divím, že taková věta se může v 

jakémkoli materiálu objevit, protože to je na kriminál. Víte, že kdyby nemocnice měla 

jakýkoli závazek vůči komukoli, u zapsaného ústavu okamžitě nastupuje likvidátor, byť by 

pohledávka byla za milion korun, prodává nemocnici. Udělá aukci v 7 hodin ráno v Ostravě, 

jak se to běžně dělá, a o nemocnici jsme přišli.  

 Věřím, že je to nějaký omyl, že vůbec je někdo schopen na toto téma diskutovat a 

zařazovat ho do nějakých materiálů, že by tímto způsobem chtěl s nemocnicí naložit. Pak 

musí občané Prahy 1 okamžitě vyjít do ulic a poprvé zachraňovat nemocnici. Byl by to 

opravdový tunel a věřím, že je to jen chyba a ne záměr. Chtěl jsem říct, že pevně věřím, že je 

to jen omyl z vaší strany. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tomáš Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Pane starosto, přiznám se, že už si začínám zvykat, že jakmile zastupitelstvo dostane 

bod, který se týká Nemocnice Na Františku, dostaneme naprosto bezobsažný materiál. Tento 

materiál i bod se jmenuje Zpráva – jednání o Nemocnici Na Františku.  
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V celém dokumentu chybí jakákoli zpráva o probíhajících jednáních, jak postupujete, 

s kým jednáte, zda se splnil harmonogram daný hl. m. Prahou, co se z něj splnilo, co nesplnilo 

atd.  

 Díval jsem se na důvodovou zprávu. Jmenuje se „Aktuální stav jednání o vyřešení 

vztahů k nemovitému majetku“. Jsou zde pouze nějaké vaše dojmy – první dva odstavce 

důvodové zprávy. První část těchto dvou odstavců obsahuje lživé informace. Nevím o tom, že 

by se někdy nemocnice privatizovala. V minulém zastupitelstvu jsem byl chvíli členem, nikdy 

jsme to tady neprobírali, byl to pouze váš předvolební boj. Mám pocit, že to byl falešný 

volební program založený na lži a na podvodu na petentech, kteří podepisovali petici na 

zachování Nemocnice Na Františku. 

 Minulá reprezentace nikdy neuvažovala o tom, aby přišla o tuto nemocnici, aby se jí 

zbavila, zvlášť nemovitého majetku, který má ve správě. Tím by přišla o jakoukoli kontrolu 

této nemocnice. Jak již říkal přede mnou kol. Bureš, když se dá nemocnici nemovitý majetek 

do vínku při zakládání ústavu, jakékoli hospodaření této nemocnice, jak je nastavené, bude 

vždy mínusové a vždy se můžeme bát, že se některý z věřitelů může přihlásit v případě 

rychlého nevypořádání jeho pohledávek, a my se dostaneme do exekuce. Nemocnice by 

mohla přijít do jiných rukou za jiných podmínek, než by si občan Prahy 1 přál.  

 První část důvodové zprávy je o tom, že se chtěla nemocnice privatizovat, což není 

pravda, a že vy jste ten zachránce-Mesiáš, který chce prověřit funkčnost a zachovat tuto 

nemocnici pro obyvatele Prahy 1. 

 Hned v druhé části důvodové zprávy jeden z bodů je odsvěření nemovitého majetku ze 

správy MČ Praha 1, což je v příkrém rozporu s tím, co píšete předtím.  

 Dále je tam zřízení zapsaného ústavu, což je ten princip, který jsme tady s kolegou 

předtím jmenovali. Proto si myslím, že tento materiál je naprosto nehlasovatelný i z toho 

důvodu, že obsahuje naprosto lživá tvrzení.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček, potom se hlásí zástupce tajemníka Zdeněk Kovářík. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bohužel, musím jen opakovat, že zřízení samostatného ústavu, do kterého vloží hl. m. 

dosud neurčený finanční kapitál a městská část Praha 1 své nemovitosti, je velice riskantní. 

Možná, že je to záměr, aby se podařilo zlikvidovat Nemocnici Na Františku, prodat to jako 

hotel nebo něco takového. Dovést tento zapsaný ústav k bankrotu je poměrně jednoduché a 

touto cestou o veškeré nemovitosti přijdeme. Vyplývá to i z materiálu advokátní kanceláře 

Havel a partners, která ze všech variant, jak naložit s majetkem – a v tuto chvíli se jedná i o 

movitý majetek – měli bychom to asi koupit, ale připadá nám to zbytečné, protože 

příspěvková organizace veškeré své vybavení získala pro svého zřizovatele. Jestliže je jeho 

zřizovatelem Praha 1, které svůj majetek svěřilo hl. město, tak si to hl. město stáhne a městské 

části nedá nic. 

 Existuje ještě jedno doporučení téže kanceláře, které je jen o týden mladší, a divím se, 

že v materiálu není také předložené. To zase řeší otázku, jak převést kódy výkonů smlouvy s 

pojišťovnami z Nemocnice Na Františku na Metropolitní Nemocnici Na Františku tak, aby s 

tím nemusely pojišťovny souhlasit.  

 Výsledek bude ten, že pokud touto cestou vynucování podle metodiky, která je sice 

pojišťovnou schválena, ale pro prodej jednotlivých ordinací praktických lékařů nebo 

specialistů, rozhodně je velice sporné, jestli se dá stáhnout na celou nemocnici. Jestliže se toto 

udělá takovým způsobem, výsledek bude jen to, že bude zdravotní pojišťovna skřípat zuby, 
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tak má Metropolitní Nemocnice Na Františku „utrum“ v jakýchkoli dalších vyjednáváních, 

která budou nezbytně třeba.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nyní prosím pana Ing. Kováříka. 

 

P.  K o v á ř í k : 

 Omlouvám se, že si dovolím k tomuto bodu něco říct, ale domnívám se, že je možná 

špatně vnímáno to, co máte před sebou. Před sebou máte souhrn toho, nikoli stanovisko a 

postoj městské části. Stanovisko a postoj městské části máte v odpovědích na interpelace, 

které městské část k tomuto dává. Případně se domnívám, že by možná stálo zato postoj 

městské části dopracovat v usnesení Komise pro zdravotnictví. Říkám dopracovat, protože 

některé body jsou nekompletní a některé věci nejsou dotaženy tak, aby to bylo ucelené 

stanovisko.  

 To, že Praha 1 z variant uváděných v bodech a) až e) většinu z nich nikdy 

neprojednávala, nikdy nenavrhovala a nikdy projednávat a navrhovat nebude, je zřejmé. 

Zrovna tak je zřejmé, že Praha 1 nikdy v minulosti neprivatizovala nemocnici. Je zcela zřejmé 

– byl jsem toho účastník, že Praha 1 si vydupala nabytí této nemocnice na hl. m. Praze. 

Podotýkám, že jsem byl ten, který se tomu do poslední chvíle bránil, neboť jsem 

předpokládal, co bude v dalších letech následovat. Nemýlil jsem se, stálo to finanční 

prostředky. Jiná možnost asi nebyla, protože to byl historicky církevní majetek. Kdyby si to 

Praha 1 nevydupala, tak to skončilo stejně jako Nemocnice Pod Petřínem u církve. Otázka je, 

jestli by to dnes nebylo na jinou diskusi.  

 Žádnou z variant, které tady vzbuzují oprávněnou „diskusi“, Praha 1 nikdy nenavrhla a 

neprojednala – ani zapsaný ústav a tím méně odsvěření nemovitého majetku. Praha 1 

opakovaně ve svých interpelacích a vyjádřeních stále drží stejnou pozici: zachovat nemovitý 

majetek ve svěření MČ Praha 1 a vztah k provozovateli, pokud by provozovatelem neměla být 

příspěvková organizace MČ Praha 1, ale příspěvková organizace hl. m. Prahy, řešit smluvním 

vztahem. Dokonce se domnívám, že smluvní vztah je dokonce z velké části předdefinován 

vztahem nájemním, svázáním užití nájemného čistě ve prospěch vlastního majetku 

nemocnice.  

 Možná bychom si ušetřili spoustu problémů, kdybychom tuto definici vztahů měli 

někde schválenou usnesením ZMČ, a těm, kteří pracují v jednáních, bychom ušetřili spoustu 

problémů. Vím, že to dělá problém pro změnu městskému zastupitelstvu, jako nám to dělalo 

tehdy, když jsem tam byl členem i členem rady. V městském zastupitelstvu ne každý je z 

Prahy 1 a ne každému se bude chtít pro takový materiál v městském zastupitelstvu hlasovat. V 

tom případě nám nezbývá než nemocnici dále provozovat jako naši příspěvkovou organizaci a 

dojednat si s městem příslušné částky na dotační politiku.  

 Omlouvám se, že jsem takto vstoupil do politiky Prahy 1. Možná to hodnotím z toho 

pohledu, že nejsem jeden z vás, zastupitelů, ale proto, protože toto je ucelený stav, který 

bychom si měli nahlas říct. Pokud chceme zkusit cokoli jiného, nebudeme schopni to úředně 

zpracovat. Uvědomme si, že všechno má své lhůty a postupy.  

 Ještě jednou se omlouvám, že jsem toto řekl nahlas. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Přihlášen je Petr Scholz. 
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P.  S c h o l z : 

 Je to trochu zvláštní situace, když nám za starostu Prahy 1 odpovídá místostarosta 

Prahy 4 za ODS, ale to je „jen tak“. Nerozčilujte se, myslel jsem to jako vtip. 

 Abych tomu rozuměl, co se týká variant a) až e), pokud zprávu vezmeme na vědomí. 

Je jasné, jak to budeme řešit, nebo se může stát, že to nakonec budeme řešit úplně jinak? Je to 

těch pět variant, ze kterých bude zastupitelstvo vybírat? Nestojí za zvážení, zda zůstat u 

současného modelu, kdy požádáme hl. m. Prahu o finanční příspěvek na provozování 

nemocnice? Stálo by možná za to, aby tam tento bod jako variantní řešení minimálně byl. 

Nemyslím si, že je to něco strašlivého.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nechápal jsem to tak, že by pan zástupce tajemníka mluvil za mne, byl to jeho vstup. 

 Řeknu, že je to zpráva o tom, jak probíhají jednání. U jednání jsou nejméně dvě 

strany. Fakticky je stran více, protože každá ze stran v zastupitelstvu může mít své názory. 

Toto je zpráva o tom ne jak bych si to já představoval, ale co na stůl někdo z účastníků reálně 

klade. Nejsou to žádné varianty. Neříkám, že je všechno přijatelné, je to o tom, co zde je. Je to 

současně zpráva o tom, jak se postupuje k tomu, aby se dospělo k 1. 1. k převodu Nemocnice 

Na Františku. Je varianta, že se nedohodneme, že spadne meteorit a nebude nic – to jsou další 

možné varianty. Teď se jedná o to, že je tady nějaký základní záměr, který je podle mého 

názoru správný: logičtějším provozovatelem je hl. město, nemocnice má celopražský význam, 

bude silnější, už se to projevuje ve spolupráci s dalšími subjekty, lepší vyjednávací pozice s 

pojišťovnami – to všechno se už projevuje. Zbývá pouze dořešit možná malou, ale přesto 

zásadní otázku vztahu k nemovitému majetku.  

 Protože tato otázka je aktuálně nejspornější a nejurgentnější, tak proto jsem zprávu 

omezil na tuto otázku. Myslím, že s výjimkou Jana Votočka nikdo nezmiňuje, že by mu další 

informace chyběly. Mohu je dodat i mimo jednání zastupitelstva. Teď jsem považoval za 

podstatné, aby zde mohla být projednána tato nejpalčivější otázka. 

 K tomu, co říkal Jan Votoček ohledně převodu smluv k pojišťovnám. Druhou analýzu 

jsem sem nedal, protože jsem to omezil na nemovitý majetek. Pokud jde o převod smluv, tam 

je to právní analýza a může nastat situace, kdy se nedohodneme. Potom nastupuje možnost si 

umět něco vynutit. Myslím, že se s pojišťovnou dohodneme. Pokud pacienti mají právo na to, 

aby jejich poskytovatel péče převedl svou praxi na někoho jiného a jejich smlouvy byly 

zachovány, tak pokud k tomu nedojde, uplatníme to. Nemyslím si, že by to nutně znamenalo 

něco, co nedělá každý, kdo převádí ordinaci atd.  

 Jsem rád, že zde diskutujeme. Snažíme se o to, abychom v jednání dospěli k tomu, že 

záměr, který byl už rozpracován před prázdninami a pokračuje, se na této otázce nezadrhl. 

Varianty řešení, které v nějaké formě právníci kladou na stůl, jsou zde obsaženy.  

 Richard Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Zaznělo toho tady hodně, zazněly zmínky, že je to kouskováno, že byl jakýsi 

harmonogram, který jsme si sami museli získat na radě a vy jste ho dal následně do nějaké 

informace. Harmonogram není dodržován, kouskování neříká, jaký je záměr. Objevují se tam 

různé věci. Trochu se bojím vzetí na vědomí vaší kusé informace, že dává glejt, že můžete 

nějak rozhodnout. Rozhodnout by mělo toto zastupitelstvo nad jasně daným tiskem, ve kterém 

bude řečeno: posoudili jsme varianty a máme možnosti a), b), c). Souhlasí s tím 

zastupitelstvo? Vylučuje třeba b)? Říká, že je možné jednat podle a), c)? 
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 Toto je zase informace. Chápu reakce na to, že to bylo tímto zastupitelstvem uloženo, 

požádali jsme o to. Znovu se ale vracím k tomu, že se tady předvolebně zachraňovala 

nemocnice, ale z kusých informací se bojím, abychom ji skutečně nemuseli zachraňovat.  

 Bojím se vzít to i na vědomí. Není to tak trochu zpráva o jednání, protože tam jsou 

některé věci, které to neobsahuje. Co víme z různých magistrátních orgánů, ne vše, co jste si 

řekli, je tady zapsáno, což mi trochu vadí. Lidé buď neříkají pravdu, nebo to tam není, ale je 

to vždycky plné něčeho, ale nikde není napsáno: toto je ten cíl a vidíme světlo na konci 

tunelu. Je to pokus-omyl, což si nemocnice nezaslouží. Zmínil jste správně smlouvu s 

pojišťovnou. Myslím si, že s jakoukoli nově vzniklou organizací byť městskou, prázdnou, 

nikdo podepisovat smlouvy chtít nebude. Na to jsem upozorňoval minule při vaší informaci, 

že tam vidím problém ukončení k 31. 12. a start od 1. 1., protože cokoli nového smlouvu s 

pojišťovnami mít nebude. 

 Myslím si, že to není to, co očekává nejen opozice, ale i ostatní zastupitelé, aby měli 

ucelenou informaci. Jsme to my, kdo budou rozhodovat hlavně o schválení jakékoli varianty, 

protože vy nemůžete rozhodnout. Trochu se bojím, že vezmeme na vědomí zprávu o tom, jak 

jednáte, a že by to znělo jako, že vám dáváme nějaký glejt, že tak jednat můžete. Tomu tak to 

není a právně ani být nemůže. Bojím se, že tentokrát to ani na vědomí nevezmeme.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane starosto, mám pocit, že s námi nehrajete čistou hru. Tady nám dáváte variantu a) 

až e) s tím, že nic není rozhodnuto, že to jsou varianty k jednání, a přitom za poslední dva dny 

jsem si v monitoringu přečetl asi osm článků, které jednoznačně říkají, že se nemocnice 

vkládá do zapsaného ústavu. Neříkáte nám úplnou pravdu.  

 Navíc si myslím, že vás jednáním v tomto směru zastupitelstvo nepověřilo a podle 

zákona o hl.  m. Praze jsou veškeré vaše dohody neplatné.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud mě zastupitelstvo pověřilo, abych průběžně informoval o jednáních s hl. 

městem, tak nechápu, že jednání nesmím vést. To mi není jasné. Myslím, že jedna věc je 

jednání, něco vyjednat a následně to předložit zastupitelstvu. Neustálé zpochybňování 

samotné možnosti, aby gesční radní vyjednával, mi připadá absurdní.  

 Pokud by někdo z opozice už měl chuť o variantách hlasovat, promiňte, ale jednotlivé 

varianty jsou právní instituty, které mohou být ve hře, mohou se zásadně lišit. Připadá mi 

velice troufalé říct, že by tady někdo chtěl hlasovat, že jedině možná je varianta c), nebo že 

varianta b) je nepřípustná. O jednání referuji. Nevím, zda má cenu, abych říkal, že to co píši, 

tak je. Rozhodně odmítám, že by bylo něco rozhodnuto, tak to nebylo, ani mnou a domnívám 

se, že ani na druhé straně – vedou se jednání. Jednání vedu dle svého vědomí a svědomí a o 

nich v nějaké formě přiměřeně referuji zastupitelstvu, jak mi to bylo uloženo. Nevidím 

možnost, jak na invektivy a nějaké spiklenecké teorie o nějakých záměrech dále reagovat. 

 Pokud se nikdo nehlásí, končím rozpravu a hlasujme o vzetí na vědomí předložené 

zprávy o jednání o Nemocnici Na Františku.  Pro 13, proti 7, zdržel se 1, nehlasovali 2. 

Usnesení bylo schváleno. 
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 Poslední bod č. 12 je vizuální smog na Praze 1. Prosím předkladatele Vladimíra 

Maříka.  

 Ještě technická – Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pane starosto, použil jste výraz poslední bod tohoto zastupitelstva. Chci se zeptat, 

jestli budou interpelace členů zastupitelstva? Logicky jsme veškerý čas dali k dispozici 

interpelacím občanů.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Omlouvám se, vycházel jsem z posledního bodu programu, interpelace budou. Děkuji 

za upozornění. 

 Vladimír Mařík. 

 

P.  M a ř í k : 

 Vážení zastupitelé, většina z vás již delší dobu může sledovat zájem a tlak veřejnosti 

na snížení vizuálního smogu. Tento materiál doporučuje radě, aby se jak městská část Praha 1, 

tak hl. m. Praha zasadily o to, aby došlo ke snížení reklamy na území Prahy 1. Vzhledem k 

tomu, že většina stran se k tomuto tématu zavázala, doufám, že tento bod odstartuje boj proti 

vizuálnímu smogu v naší městské části a dojde tak k naplnění programového prohlášení 

koalice. Předem děkuji za podporu tohoto materiálu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se David Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Poprosil mě pan místostarosta Hejma, abych řekl, že předložil všem na stůl odpověď 

na interpelaci panu Maříkovi, ve které jsou dle něho všechny odpovědi k tomu, co dělá 

městská část ohledně vizuálního smogu. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu mluvit za nebytové prostory, které jsou ve svěřeném majetku naší městské části. 

 Jsme v kontaktu s hl. m. Prahou, paní radní Hanka Třeštíková připravuje do rady hl. 

m. Prahy návrh pravidel označování provozoven v Pražské památkové rezervaci a v 

kulturních památkách hl. m. Prahy. Myslím, že se tak stane zhruba do dvou týdnů. Pokud rada 

hl. m Prahy toto schválí, tak předpokládám, že v tomto usnesení budou seznámeny městské 

části přes jednotlivé starosty myslím Praha 1 – 8. 

 Podle informací, které mám k dispozici, součástí pravidel budou povinná označení 

provozoven, obecné zásady s odkazem na vývěsní štíty, firemní nápisy, menuboxy, nabídkové 

tabule a na to, co nás trápí na Praze 1 poslední dobou – bankomaty.  

 Pravidla by se mohla stát jakousi součástí nájemních smluv na Magistrátu. Pokud to 

převezmeme jako městská část, tuto záležitost bych uvítal. Pravidla budou také základem 

manuálu označování provozoven. Manuál mají teď k dispozici např. Brno a Ostrava, také 

jsem ho dostal k dispozici. Pokud se tím hl. m. Praha bude inspirovat, bude to jen dobře.  

 Na to by měla navázat grantová politika, kdy provozovatelé by dostali finance na 

úpravy označování provozoven. 
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 Pan kol. Mařík má pravdu, tato záležitost byla v programu některých politických stran 

a uskupení jak na Praze 1, tak i na Magistrátu. Máme za sebou rok volebního období a volební 

program je čtyřletý. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Pokud si vzpomínám, takový manuál existuje. Vydal ho památkový úřad nebo odbor 

památkové péče, kde jsou řečeny rozměry, jak to má být velké. Myslím, že stačí vynucovat to, 

co už existuje. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Další příspěvky do diskuse nevidím. Prosím hlasovat o předloženém tisku. Pro 12, 

proti 0, zdrželo se 5, nehlasovalo 6. Usnesení nebylo schváleno. 

 

 Tím jsme vyčerpali řádný program. Přistoupíme k interpelacím zastupitelů.  

 První Tomáš Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Má interpelace se jmenuje „Netransparentní jednání předsedy Komise obecního 

majetku MČ Praha 1“.  

 Dostal se mi do rukou mail pana radního Bodečka adresovaný předsedovi komise 

majetku panu Motlovi.  

 Ahoj, Martine, dovoluji si tě požádat o informaci, kdy a s kým jsi byl v kontaktu, a to 

v souvislosti s nájemcem nebytového prostoru Dušní 1 (zámečnictví Koula), a dále tě žádám, 

zda můžeš potvrdit tvé údajné vyjádření směrem ke stávajícímu nájemci uvedeného 

nebytového prostoru, a to že na tento prostor mám již někoho „svého“.  

 Chci tě upozornit, že jsi předseda poradního orgánu rady a prakticky nejsi pověřen k 

jakýmkoli jednáním. Vzhledem k tomu, že jsme byli v minulosti vícekrát upozorněni na tvá 

setkání s nájemníky s dotazem, z jaké funkce a na základě jakého pověření s nimi 

komunikuješ, si tě dovoluji požádat, abys na komisi si nechal vždy předem schválit tvá 

jednání, a to pokud budeš komunikovat jménem komise. O výsledcích schůzek je nezbytné, 

abys podával komisi zpětnou vazbu.  

 Děkuji. Mgr. David Bodeček, radní pro oblast majetku a bytovou politiku.  

 Mé otázky zní. Pane radní Bodečku, je tento mail autentický? Psal jste ho? 

 V případě, že jste byl již vícekrát upozorněn na podezřelé chování předsedy komise 

majetku, sdělte mi, prosím, kterých prostor a kterých rozhodnutí MČ Praha 1 se tato 

upozornění týkala. 

 Pane starosto, jestliže jste se setkali s v mailu popisovaným chováním pana Motla, 

budete tuto situaci nějak řešit? V případě, že ano, tak jak? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Prosím Davida Bodečka o stručnou reakci. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Martin Motl na to reagoval. 

 Co se týká první části, kterou jste tady řekl, tak řekl, že to není pravda. 
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 Co se týká druhé části, byl jsem některými lidmi upozorněn, že jako předseda komise 

Martin Motl jedná. Svůj postoj jsem napsal do e-mailu. Předpokládám, že to budeme řešit i v 

rámci této komise. Z mé strany to bylo upozornění na to, že je vždy dobré, aby o jakýchkoli 

jednáních a schůzkách zejména co se týká nemovitostí, protože je to velmi ožehavá záležitost, 

je to ochrana i pro Martina, věděli minimálně členové komise.  

 

P.  Č i ž i n s k ý: 

 Děkuji. Karel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Měl bych jednu krátkou a jednu delší interpelaci, které spojím do jedné. 

 První interpelace by byla na pana radního Kučeru. 

 Vážený pane radní, minulý týden jsem si všiml, že byl odstraněn vzrostlý listnatý 

košatý strom na ostrůvku kruhového objezdu mezi ulicemi Dušní a V Kolkovně – před 

Španělskou synagogou. Rád bych se vás zeptal, jaký byl důvod a kdy bude strom nahrazen. 

Ptal jsem se dnes vedoucího odboru, nebyl mi schopen odpovědět, informaci neměl. 

 Druhá interpelace je na vás, pane starosto. 

 Vážený pane starosto, vaše zastupitelka Valerie Talacková předložila Komisi obchodu 

a služeb na své řádné schůzi 24. září dokument Pravidla užívání veřejných prostranství na r. 

2020. Nehledě na to, že tento devatenáctistránkový dokument byl zaslán paní zastupitelkou po 

20. hodině den před konáním schůze a zařazen na program den následující v 15 hodin, což 

jsem považoval za absurdní z pohledu možného nastudování dokumentu, považuji tento 

dokument za zcela zavádějící, nevhodný a směřující ke „ztrátě kontroly městské části nad 

svými náměstími“.  

 Jen náhodně jsem potkal na chodbě úřadu radního Davida Skálu, kterému jsem vyčetl 

mnohé nedostatky dokumentu a sám jsem požádal o zařazení takto vážného tématu na schůzi 

výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace. Nechápu, proč se takto důležitý 

dokument nedostal na pořad jednání více komisí. 

 Tento dokument ve své současné verzi by rád zavedl pravidla užívání veřejných 

prostranství na Staroměstském náměstí, Václavském náměstí (ve správě MHMP), 

Hradčanském náměstí, náměstí Jana Palacha, náměstí Republiky, ulice Na Kampě, Ovocném 

trhu a tzv. Muzejní oázy – spojnici mezi Vinohrady a Novým Městem v oblasti Národního 

muzea. Pod dokumentem jsou podepsaní radní MHMP Hana Třeštíková, Petr Zeman, 

předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči a David Skála z Prahy 1 

– všichni jmenovaní jsou členem politického uskupení Praha sobě. Dokument dále jmenuje 

Institut plánování a rozvoje HMP, ovšem bez dalšího. 

 Tímto pracovním dokumentem, kdyby byl schválen dle předložení, by Praha 1 

přenechala správu zmíněných náměstí (kromě Václavského a Staroměstského) pod MHMP ve 

smyslu určení, které akce se tam budou konat. 

 Na včerejším výboru pro kultivaci památkové péče Prahy 1 členka Kristýna Drápalová 

nevystupovala jako člověk hájící zájmy Prahy 1, ale hájící čistě zájmy MHMP. Stále jsem 

poslouchal, že současný stav je pro aktéry nepřehledný, že by se to mělo změnit, že vlastně 

jen MHMP – zkrátím to: MHMP, MHMP a všechno jen MHMP.  

 Materiál z pera MHMP doporučuje nebo upřednostňuje např. ve svých obecných 

pravidlech akce, které mají celopražský dopad. Toto považuji za naprosto nevhodné např. z 

pohledu akcí komunitních. Ve farářských trzích definuje, že zboží musí pocházet z 90 % z 

ČR. Nevím tedy, jestli budeme moci koupit jahody, manga, banány, ale zřejmě spíše jen 

jablka, hrušky a brambory.  
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 Materiál používá pojmy, které nedefinuje, jako např. osvětová akce. Na Václavském 

nám. doporučuje např. ve výjimečných případech přenosy finálových utkání v horní části, 

která je dopravně mnohem víc frekventovaná než dolní část. Ve výstavách říká: Prioritu mají 

výstavy organizované MHMP či MČ Praha 1. Kdo má poslední slovo dle tohoto materiálu? 

Samozřejmě MHMP. 

 Na Hradčanském nám preferuje jen koncerty vážné hudby, zmiňuje preferované 

pořadatele: Česká filharmonie, Pražské jaro, FOK. Takže jiní si tam asi už nezahrají. Toto je 

naprosto diletantské. 

 Na nám. Jana Palacha doporučuje i sportovní akce. Asi před Rudolfinem. 

 Radním Davidu Skálovi musím přičíst k dobru, že se zúčastnil včerejšího zasedání 

výboru pro kultivaci a uznal, že materiál budí vášně a připustil zcela jinou koncepci. Zmíněný 

výbor důrazně protestoval proti takovémuto dokumentu a do zápisu jsem prosadil formulaci, 

že takovýto materiál bereme na vědomí, ale nebudeme z něj vycházet, ale MČ Praha 1 by si 

mohla vypracovat vlastní koncepci nezávislou na MHMP. 

 Pane starosto, prosím o odpověď, jaká je strategie hnutí Praha sobě ke zmíněným 

náměstím a prosím, ať vaše politické hnutí Praha sobě nezbavuje Prahu 1 správy svých 

náměstí a nedělá si tímto kampaň. Zastavme, prosím, Prahu sobě, ať nám nebere správu 

našich náměstí na Praze 1. 

 Můj pohled je čistě subsidiární, ne centralistický, který z předloženého dokumentu 

vyplývá.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Máme tady dvě technické. Tomáš Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Nedostal jsem od vás, pane starosto, odpověď na minulou otázku. Mohu se 

spolehnout, že ji dostanu písemně? 

 Byla to otázka: Pane starosto, jestliže jste se setkali s v mailu popisovaným chováním 

pana Motla, budete tuto situaci řešit? V případě, že ano, tak jak? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Odpovím písemně. 

 Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Krátce k tomu stromu. Řešilo se to dost intenzívně na facebooku. Jednalo se o 

havarijní kácení, když byla vichřice. Ulomením větve se zjistilo, že strom je napadený, 

nestabilní, takže ještě ten den „šel dolů“. Řešily to společně TSK s Prahou 1. Bude tam 

náhradní výsadba. Od TSK máme přislíbeno, že si můžeme říct, co tam chceme. Náhrada 

bude.  

 

P.  Č i ž i n s k ý :  

 David Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem jen zareagovat na interpelaci pana Ulma, ačkoli nebyla na mne. Myslím, že 

jsem jasně vysvětlil, co bylo záměrem konceptu. Byla to pracovní verze, rozhodně jsme se 

tam nevzdávali pravomocí vůči Magistrátu. Myslím si, že jsme si to už vyříkali.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Já odpovím písemně, teď ve 23.15 hod. nebudeme zdržovat. Poprosím Richarda 

Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Dnes jsme porušili jednací řád tolikrát, že si to dovolím dočíst, i kdyby to bylo přes pět 

minut. 

 Vážený pane starosto, obracím se na vás s několika otázkami, které vyplývají z vašeho 

téměř ročního působení ve funkci a především pak související s evidentními rozpory mezi 

sliby a realitou, mezi historickou praxí a vaším „revolučním“ přístupem k výkonu funkce, 

mezi dřívější autoritou zastupitelstva a nynější degradací tohoto orgánu. Dovolte mi citovat 

některá slova a úryvky z vašeho projevu v rámci ustavujícího jednání zastupitelstva. 

 Řekl jste mimo jiné: 

 Máme v programu skutečnou změnu, úřad chceme otevřít občanům i všem dalším 

lidem, kteří mají v Praze 1 své legitimní zájmy, chceme umožnit občanům skutečnou účast na 

správě obce, naše koalice chce politiku na Praze 1 dělat výrazně jinak, chceme být zde nejen 

pro naše voliče, ale i pro ty, kteří nás nevolili nebo i pro ty, kteří se třeba změny obávají. 

 Kromě výše uvedeného jste v rámci svého projevu pronesl i následující slova 

vyvolávající velkou naději, která doufám nebyla jen prázdnými slovy. Cituji: 

 Změna, kterou bychom rádi přinesli, nespočívá v tom, že jedno uskupení zvítězí a 

druhé prohraje. Změna, kterou bychom rádi přinesli, spočívá naopak v tom, že i ti, co prohráli 

- zejména oni, se stanou součástí oné nové, lepší správy obce. Proto bych rád nyní prohlásil, 

že budeme pečovat i o vše dobré, co dosavadní starosta, radní a zastupitelé vykonali. Nic z 

toho, co dosud na Praze 1 bylo, nebude z naší strany odmítnuto jen proto, že to není naše, že 

jsme to nevymysleli nebo neprosadili. 

 Viděli jsme dnes. 

 V rámci projevu jste neopomněl uvést následující slova: 

 Jako druhý okruh bych pojmenoval podíl na skutečné změně v celé Praze. Znamená to 

úzkou spolupráci s hl. m. Prahou. Naše koalice na Praze 1 je složena ze stejných subjektů jako 

na úrovni Magistrátu. Hlavní problém dosavadní politiky na Praze 1, tedy vymlouvání se na 

to, že to není v naší kompetenci, zmizel a nic nám nemůže zabránit v efektivní komunikaci 

mezi Prahou 1 a Magistrátem.  

 Vaše slova zněla velmi pozitivně a nadějně a i klub ODS vás proto podpořil. Bylo to 

asi poprvé v historii, kdy opoziční klub volil starostu. Po téměř celý rok od voleb se na nás ale 

obracejí občané a naši podporu vaší osoby nám na základě jejich zkušeností vyčítají. Mé první 

otázky jsou tak očekávatelné a logické: 

 Vážený pane starosto, začne někdy docházet k naplňování vašich slov o spolupráci, 

navazování na dobré projekty, péče o vše dobré a neodmítání, nebo se jednalo jen o předem 

napsaný a cílený projev, jehož obsah jste neměl v úmyslu nikdy naplňovat? 

 Co se stalo s avizovanou spoluprací stejných subjektů koalice na hl. m. Praze a koalice 

na Praze 1, když na mnoha komisích i ve vyjádřeních radních, ostatně i zde, slýcháme 

výmluvy na nesoulad s postojem druhé strany a neochotu vyhovět přání městské části ze 

strany Magistrátu? 

 To jsou jen základní otázky obecného charakteru, ale ještě důležitější pro občany a 

toto zastupitelstvo jsou ty další, které bych vám rád také položil. 

 Přestože velmi ctím vaše právní vzdělání i nabyté zkušenosti z téměř ročního výkonu 

volené funkce, dovolte nejprve malou poznámku. 
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 Nejvyšším orgánem městské části je zastupitelstvo, jehož členové jsou voleni ve 

volbách do zastupitelstev obcí přímo občany. Zastupitelstvo je také jediný orgán obce nebo 

městské části, který výslovně zmiňuje Ústava České republiky, z níž vyplývá, že 

zastupitelstvo představuje nejvyšší samosprávný orgán. Všechny ostatní orgány městské části 

jsou od zastupitelstva odvozeny, tedy z jeho řad voleny. 

 Funkce starosty obce pak má z hlediska práva dvě polohy. První, legislativní, je 

poměrně jasná – starosta je „pouze“ prvním mezi rovnými a až na ojedinělé výjimky nemůže 

sám rozhodovat nic. Druhá, odrážející se v právním vědomí občanů, naopak přirozeně 

přisuzuje starostovi velmi významnou roli. U řady lidí je pevně zakořeněn názor, že starosta 

mnoho věci rozhoduje sám a jeho podpis a souhlas jsou nejdůležitější. Tomu občas podléhají i 

členové zastupitelstev. Tak se často stává, že bez ohledu na pohled legislativní vítězí v praxi 

pohled laického právního vědomí. V pořádku však není, když si tuto roli starosta přisvojuje 

sám a v pořádku také není, když mu tuto roli svou lhostejností členové zastupitelstva sami 

přisoudí.  

 Nechci být lhostejným zastupitelem, a proto se ptám: 

 Proč nejsou zastupitelstvu předkládány k projednávání a rozhodování důležité 

záležitosti mající dopad na občany městské části? 

 Tato otázka se pak týká konkrétně dvou zásadních bodů: 

 1. stanovisko MČ Praha 1 k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o výši 

koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, 

 2. memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze na území hl. m. Prahy.  

 Dovolím si nyní uvést k oběma bodům krátký komentář. 

 Stanovisko MČ Praha 1 k návrhu obecně závazné vyhlášky o výši koeficientů pro 

výpočet daně z nemovitých věcí. 

 Tak jako u každého připomínkového řízení bylo samozřejmě i u tohoto uvedeno, že 

připomínky je možno vyjádřit jedním ze tří způsobů, tedy dopisem starosty, usnesením rady či 

usnesením zastupitelstva. 

 Formálně by tedy váš postup mohl být v pořádku, je ale zcela v rozporu s vašimi sliby 

a prohlášením o transparentnosti a otevřenosti. Proč takto důležitá věc mající dopad na reálné 

obyvatele městské části nebyla předložena zastupitelstvu a řádně projednána za přítomnosti 

těch, kterých se tato věc bytostně týká, tedy občanů Prahy 1? Očekával bych jasný a 

srozumitelný materiál, kde bude uvedeno, kolik činí výnos z daně dosud, na co je výnos 

používán, proč je navrhováno zvýšení, kolik získá MČ Praha 1 navíc a na co bude zvýšený 

výnos použit. Nic takového ostatně nebylo ani součásti tisku rady, na jehož základě jste bez 

vědomí zastupitelstva o maximálním možném navýšení daně rozhodli. Nikdo tak nemá 

možnost vědět, na základě jakých podkladů rada rozhodla, co ji k tomu vedlo a na co bude 

vyšší výnos použit. Pevně doufám, že ne na krytí výdajů spojených s množstvím poradců.  

 Druhá věc je memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze na území hl. m. 

Prahy. 

 Přímo v textu memoranda je v závěrečném ustanovení uvedeno: Na straně MČ Praha 1 

bylo uzavření tohoto memoranda schváleno usnesením ZMČ Praha 1 číslo ... ze dne ... 

 Je tedy zřejmé, že i zpracovatel návrhu, rada hl. m. Prahy předpokládala a požadovala, 

aby návrh memoranda byl zastupitelstvem dotčených městských částí projednán. Proč se tak 

nestalo a ani v jednom souvisejícím usnesení rady nebyl úkol předložit materiál zastupitelstvu 

k projednání a schválení? Proč jako starosta ignorujete nejen záměr zpracovatele návrhu 

memoranda, který logicky předpokládal, že takto závažný materiál bude zastupitelstvem 

řádně projednán, ale de facto ignorujete i právo zastupitelů být informován, k věci se vyjádřit, 

a především pak o věci rozhodovat? 
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 Mohl bych v otázkách pokračovat dál, ale nechám si něco i na další jednání 

zastupitelstva a také pro další zastupitele, kteří vidí věci obdobně. Otázek je dost a zcela jistě 

budou přibývat. Namátkou třeba vaše svévolná změna prezentace městské části – změna 

symbolů a barev v rozporu s grafickým manuálem, který byl schvalován zastupitelstvem, 

nedodržování termínů odpovědí na interpelace, nezveřejňování či spíše velmi zpožděné 

zveřejnění textů interpelací na webu a mnoho dalších.  

 Stejně tak věřím, že zastupitelstvo získá zpět svou pozici a budou mu předkládány 

podstatné věci k rozhodování. Vždyť porovnáme-li počet bodů v každém prvním povolebním 

roce, je ten váš bezkonkurenčně nejchudší na počet projednaných bodů. I to o něčem 

vypovídá. 

 Vážený pane starosto, vyzývám vás, jednejte tak, jak jste veřejně deklaroval a slíbil, 

tedy v zájmu MČ Prahy 1. I proto jsme vás volili. Přestaňte ignorovat zastupitelstvo a začněte 

naplňovat svá prohlášení a sliby. Občané Prahy 1 i členové tohoto zastupitelstva si to 

doopravdy zaslouží.  

 

P  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. David Bodeček má technickou. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Není to technická. Odpověděl bych na memorandum k bytové nouzi. Tam došlo k 

pochybení ze strany Magistrátu. Magistrát ve verzi, kterou odeslal na Úřad MČ Prahy 1, měl 

uvedeno zastupitelstvo, ale dohoda s městskými částmi byla taková, že pokud se to na 

Magistrátu neschvaluje na zastupitelstvu, ale v radě, je dostačující schvalování tohoto 

memoranda v radě. Pokud by to na Magistrátu schvalovalo zastupitelstvo, šlo by to i u nás do 

zastupitelstva.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Valerie Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Chtěla bych reagovat na pana Ulma, že jsem to rozeslala ve 20 hodin. 

Nepředpokládala jsem, že se tomu budeme věnovat na schůzi následující den. Věnovali jsme 

se tomu i na druhé schůzi a zítra se tomu budeme věnovat už potřetí. Jak pan Ulm 

poznamenal, je to důležitý materiál. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Karel Ulm. 

 

P.  U l m : 

 Paní zastupitelko, ano, ale ve chvíli, kdy ve 23 hodin přijdu domů a vidím 

devatenáctistránkový dokument z 20. hodiny, že je zařazen následující den jako řádný bod 

schůze, nemohu si to ověřit.  

 V interpelaci jsem zmínil genezi problému, směřovalo to pak jinam.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Zareaguji písemně, aby se to nezdržovalo. Poprosím Vladimíra Maříka. 
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P.  M a ř í k : 

 Vážená rado, ve svém prvním příspěvku bych chtěl navázat na pana Herese. První část 

řekl za mne, řekl to, co rozeslal pan kol. Votoček celému úřadu. S ohledem na tento mail bych 

chtěl požádat o další informace.  

 Za prvé. Co se děje s nebytovým prostorem v Dušní 1, bývalé zámečnictví?  

 Za druhé. Kdy bude v tomto prostoru opět otevřeno tak žádané a známé zámečnictví? 

 Za třetí. Koncem prosince 2018, tedy již za vaší koalice, došlo k přeprodeji této 

společnosti nájemci, který se stávajícím předmětem nájmu neměl žádné zkušenosti. Jaké bylo 

stanovisko městské části k tomuto přeprodeji? 

 Za čtvrté. Prosím o přehled schůzek, které měl předseda majetkové komise pan Motl v 

rámci své gesce a co s jednotlivými podnikateli a občany projednával? 

 Za páté. Existuje osoba, která jménem pana předsedy Motla s podnikateli komunikuje? 

 Předem velice děkuji za poskytnuté informace.  

 Druhá interpelace se týká následujícího. 

 Vážená rado, bohužel jsem nedostal odpověď na svoji interpelaci z minulého 

zastupitelstva. Dostal jsem odpověď na úplně něco jiného. Prosím tedy ještě jednou, zda je 

možné získat přehled veškeré reklamy na území Prahy 1, a to jak té, která je pronajatá 

městskou částí Praha 1, tak hl. m. Praha. Jedná se mi o přehled smluv (MČ Praha 1 a hl. m. 

Praha), které umožňují umístění reklamy na území Prahy 1. Děkuji. 

 Poslední interpelace. 

 Vážená rado, dovoluji se na vás obrátit s interpretací týkající se předvčerejšího 

příspěvku pana radního Bodečka na facebooku ve věci pronájmu bytu v Pařížské ulici paní 

xxxxxxxxx. V tomto článku prezentuje, že se v rámci hlasování u tohoto bodu zdržel. Mohu 

prosím vědět, kdo pro tento bod hlasoval a jak hlasovali jednotliví členové rady? Velice 

děkuji za vaši odpověď.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 David Bodeček chce stručně reagovat. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Co se týká bytu paní xxxxxxxxx, zdržel jsem se ze dvou důvodů. Jeden z důvodů byl, 

že jsme byli na společné kandidátce, druhý byl, že v březnu přišlo anonymní oznámení, že v 

souvislosti s touto bytovou jednotkou na mne bylo podáno trestní oznámení. Z tohoto důvodu 

jsem se o dva měsíce později zdržel tohoto hlasování.  

 Co se týká druhé záležitosti, týká se předsedy Komise obecního majetku. Pane kolego 

Maříku, jste člen této komise a budu velmi rád, když se o této záležitosti pobavíme na komisi.  

 Co se týká první záležitosti, nebytový prostor v Dušní 1 – omlouvám se, že tady 

nemám materiály - je železářství Koulových. V r. 2016 byl tento prostor vysoutěžen pro 

společnost, která je v současné době nájemníkem. V té společnosti tehdy byla Koulových 

dcera. Vysoutěžila ho z toho důvodu, že byla vlastníkem mobiliáře, který je v tomto prostoru. 

Tuto nebytovou jednotku získala i přesto, že v rámci vypsaného záměru nepodala nejvyšší 

nabídku. Tato společnost byla pravděpodobně dvakrát přeprodána. Myslím, že první byl pan 

Tretr, podruhé to byla myslím paní Sixtová. V současné době probíhají jednání a je pravda, že 

jsme dali před jedním nebo dvěma měsíci na radu tisk, kde byla žádost, aby došlo k rozšíření 

předmětu činnosti této nebytové jednotky ze zámečnictví snad na vinárnu. Na základě tohoto 

podnětu jsem navrhl nesouhlasit, a to s ohledem na záměr, který byl vypsán v r. 2016.  

 Znamená to, že teď se budeme bavit o tom, co s tím dál uděláme. Problém je v tom, že 

je tam mobiliář, který předpokládám nelze přemístit. Uvidíme, co s tím teď bude.  
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Odpověď bude písemná. Ještě prosím Petra Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Interpelaci na Davida Skálu jsem podal písemně a budu očekávat písemnou odpověď.  

 Ještě bych měl interpelaci na pana radního Bodečka ohledně Dušní 1. Proč nebyla 

dána rovnou výpověď, když došlo ke změně nájemce? Při přeprodávání společnosti se vědělo 

o změně užívání.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Nevím, jestli k přeprodeji nebyl souhlas. Nemám tady materiály ani smlouvu. O 

přeprodeji se na úřadu vědělo, mohu to zjistit a potom vám písemně odpovím.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Děkuji. Další přihlášky do interpelací nevidím.  

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji všem kolegům zastupitelům a zastupitelkám, děkuji úřadu a 

veřejnosti, která tady s nám vydržela až do 23.30 hod.  

Dnešní jednání zastupitelstva končím. 
 


