
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 1 
 

Stenografický záznam 

29. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA  MČ  PRAHA  1 

 
13. října                                                    Zapsala: Ing. Kopečková 

Obsahový rejstřík: 

 

Str. 2 – 15 Úvod a Program 

Str. 16 – 44 Stanovisko MČ Praha 1 k navrhovanému znění nové obecně závazné 

vyhlášky, nahrazující „Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2008 Sb.  

hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na 

veřejných prostranstvích“ 

Str. 44 – 45 Žádost o prominutí příslušenství pohledávky k dlužnému nájemnému 

a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v 

domě č. p. 7, k. p. Josefov, Dušní 13, Praha 1 

Str. 45 – 47  Záměr prodeje nemovité věci – pozemku par. č. 690 – zahrada, k. ú. 

Hradčany, obec Praha (Na Baště sv. Tomáše 230/7 Praha 1)  

Str. 47 -  55 Odnětí pozemku č. parc. 2313/7 NM, Praha 1- součást areálu 

Vrchlického sadů   

Str. 55 – 61 Volba člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 1  

Str. 61 – 67 Dotazy a interpelace z řad zastupitelů 

Str. 68 - 74 

 

Dotazy a interpelace občanů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 
 

P.  H e j m a : 

 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 1. Konstatuji, že jsme 

usnášení schopni v dostatečném počtu. Pozdní příchod mám hlášený pouze od pana 

zastupitele Martina Kotase. 

 Ještě se hlásí paní kolegyně Počarovská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Omlouval se také David Skála, že přijde pozdě. 

 

P.  H e j m a : 

 I když vznikne nenadálá příhoda, je třeba to hlásit paní kolegyni Valíčkové. Bereme na 

vědomí. Pan kolega Skála je též omluven, má nahlášený pozdní příchod.  

 Částečnou neúčast mám evidovanou od pana radního Grabeina Procházky, a to mezi 

14–15.30 hod.  

 Před zahájením procedurálních záležitostí zde mám milou povinnost. Vzhledem k 

tomu, že rezignoval zastupitel Martin Špaček na funkci zastupitele, vznikl tím mandát paní 

Mgr. Evě Holé, která by měla ještě před obligátními záležitostmi složit slavnostní slib a 

převzít osvědčení o vzniku mandátu. Dovolte, abychom to nyní provedli.  

 (Zastupitelé povstávají.) 

 Dámy a pánové, přistupme ke složení slibu naší nové kolegyně. Nejdříve slib přečtu a 

pak vás požádám, abyste vyslovila souhlas se slibem prohlášením, že slibujete. 

 Slib člena ZMČ. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 

svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu MČ Prahy 1 a jejích občanů a řídit se 

Ústavou a zákony České republiky. 

 

P.  H o l á : 

 Slibuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o podepsání slibu. (Potlesk) 

 Naší nové kolegyni bych chtěl popřát hodně štěstí. Těšíme se na spolupráci. Vítáme 

vás na palubě a věříme, že přispějete k dobrému průběhu všech zastupitelstev a že navážeme 

dobrou spolupráci. Ať se vám mezi námi daří.  

 Nyní dovolte, abych pokračoval v obligátních záležitostech. Prosím přistoupit k 

ověření zápisu z minulého zasedání, to je z 28. zasedání ZMČ ze dne 14.-15. 9. Je to 

dvoudenní zasedání, protože jsme tenkrát končili ve 3 hodiny po půlnoci. Ověřovateli byli pan 

místostarosta Burgr a paní zastupitelka Valerie Clare Talacková. Prosím o vaše případné 

námitky či připomínky. Neeviduji. Tím prohlašuji tento zápis za ověřený. 

 Ověřovateli dnešního zápisu navrhuji pana radního Bureše – přijímá, jeho náhradnicí 

paní zastupitelku Sitár Baborákovou – děkuji. Dalším ověřovatelem navrhuji pana zastupitele 

Davida Bodečka – děkuji, jeho náhradníkem pana zastupitele Pavla Nazarského – děkuji. 

 Mandátový a volební výbor bude fungovat v obligátním složení: předseda pan radní 

Caban, paní zastupitelka Nazarská, pan zastupitel Scholz. Návrhový výbor v čele s předsedou 

radním Burešem, dále pan zastupitel Brož a pan zastupitel Kračman. 

 K doplnění a ke změnám návrhu programu. V pondělí 11. 10. vám byl do kanceláří a 

schránek v informačním centru a zároveň v elektronické podobě na extranet vložen v rámci 

návrhu programu avizovaný materiál do bodu různé. Jedná se o bod 11 – odnětí pozemku č. 

parc. 2313/7, který je součástí areálu Vrchlického sadů. Předkládá pan radní Bureš. 

 Dále vám bylo na stůl dodáno doplnění materiálu k bodu 11, to je materiál předtím 

citovaný týkající se pozemku parc. č. 2313/7. 
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 Dále vám byla předložena informace k bodu 4 – inzerce v časopise Naše Praha, dále 

informace týkající se rozhodnutí stavebního úřadu ve věci Růžová 8, a to informace ke zřízení 

kontaktního místa pro problematiku krátkodobého ubytování. 

 To je vše k doplnění a k návrhu změn programu. Nyní otevírám rozpravu k návrhu 

programu. Prosím pana zastupitele Čižinského, který má zároveň technickou poznámku.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Naše nová zastupitelka není pouhou magistrou práv, ale doktorkou práv. To byla 

technické poznámka.  

 Pokud se týká programu, chtěl jsem navrhnout bod 10 – hrozba nevýhodného 

prodloužení nájmu Paláce Žofín a angažmá renomovaných poradenských firem do tohoto 

procesu. Poté, co jsem získal stenozáznam, kde se hovoří o tom, že společnosti by měly mimo 

jiné nastavit podmínky pro provozovatele do budoucna, koliduje to s názorem současného 

vedení Prahy 1, že současný nájemce má právo opce. Na březnovém zastupitelstvu to tvrdil 

jak Jan Votoček, tak Karel Grabein Procházka. Nesouhlasím s tím. Podle mého názoru 

stávající nájemce paláce Žofín nemá právo opce. Pokud si to současné vedení myslí, tak 

nevím, proč najímá nějakou renovovanou, nepochybně drahou společnost na to, aby připravila 

podmínky pro výběr, když podle názoru současného vedení žádný výběr možný není. I proto 

bych to rád projednal.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. V rámci svého přihlášení bych vás požádal o předřazení bodu 11 za bod 3.  

V tomto směru žádám o procedurální hlasování, až k němu přistoupíme. 

 Vzhledem k tomu, že body 5 a 6 se týkají apelu na hl. m. Prahu, což není bod, o 

kterém se domnívám, že by měl být projednáván na půdě tohoto zastupitelstva a měl by být 

přímo směřován na hl. m. Prahu, tak si myslím, že předkladatel Pavel Čižinský má 

dostatečnou možnost se domoci, aby tyto prosby byly na půdě hl. města brány v potaz, 

navrhuji tyto body vyřadit z programu dnešního jednání.  

 K bodu 4 – inzerce v časopise Naše Praha byla rozdána podrobná informace, kterou 

dostali všichni zastupitelé na stůl. Z tohoto důvodů požádám o prostudování této informace. 

Proto navrhuji bod 4 stáhnout s tím, že šéf oddělení vnějších vztahů, případně další 

kompetentní pracovníci jsou k dispozici, aby podrobně vysvětlili, co bude kohokoli zajímat.  

 Prosím pana kolegu Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Navázal bych na kolegu Čižinského. Chtěl jsem poprosit o stažení bodu 10 ohledně 

Žofína. Vysvětlím. Chtěli jsme se vyhnout tomu, abychom se v této záležitosti příliš obraceli 

do minulosti. Myslím, že dodatek č. 8 dává možnost i současnému nájemci jednat o 

budoucnosti tohoto paláce. Z toho důvodu jsme se obrátili na 5 nebo 6 renomovaných 

společností, které nám předložily své nabídky. Předložily především své reference, kde 

uvádějí, že mají zkušenosti s provozem a s přípravou výběrových řízení na takovéto objekty 

jako je Palác Žofín. Každý tento objekt je téměř jako originál, ať je to Palác Žofín, Pražský 

Hrad, Národní dům apod. 

 Dostali jsme nabídky, během týdne bude vybrána jedna renomovaná firma. Cílem je, 

aby nás provedla celým procesem, jak správně pronajmout Palác Žofín, aby stanovila kritéria 

a podmínky. Budu rád, když to projde na Praze 1 všemi potřebnými orgány, komisemi apod. 

Poté, když budeme mít podmínky a proces nastaven, budu rád, když o tom začneme 

diskutovat na jakékoli úrovni. Protože dnešní diskuse by byla spíše obecná, raději bych vedl 

diskusi nad konkrétním návrhem, který dostaneme od poradenské firmy. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo. Souhlasím s tím, co zaznělo od pana starosty k bodům 5 a 6. Víme, že 

tyto věci jsou na půdě Magistrátu a dají se řešit jinde.  

 Dovolil bych si předložit návrh na vyřazení bodu 8 z toho důvodu, že jde o opakované 

řešení těchto otázek. Je to o tom, že pokud by zde byla nějaká snaha o komunikaci, můžeme 

se o tom bavit pracovně. Situace je zřejmá, strom je zaléván, přepracování projektu již bylo 

zadáno. Dovolím si poznamenat, že pokud by věc nebyla zneužita k politickému boji, místo 

by bylo před dokončením. Na cestě by byly vzrostlé stromy. Celá věc se opakovaně diskutuje 

a navíc přidávat k tomuto bodu školku svědčí o tom, že předkladatel nechce věc vůbec řešit, 

ale bezmyšlenkovitě proti všemu bojuje. 

 Co se týká školky, buďme rádi, že rekonstrukce byla zahájena. Tím, že se šlo do 

hloubky, byly zjištěny tak neuvěřitelné věci, že dům bude teprve nyní staticky zajištěn, 

odizolován. Zjistilo se, že tam do základů nevedou nosné stěny, že končí někde na schodišti a 

vůbec nejsou spojeny se základy. Byly odhaleny studny, díky kterým byl celý dům vlhký, a 

jistě si uvědomujeme, že školka nemůže trpět touto vlhkostí. Toto jsou technické věci. Kdyby 

pan Čižinský nalezl, kde je úřad a kde se o tom můžeme normálně jako lidé bavit, mohli 

bychom si tyto věci odpustit. Tisk je nadbytečný a navrhuji jeho vyřazení.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Navrhuji vyřazení bodu 7 z programu z toho důvodu, že už probíhají konkrétní kroky. 

Předložila jsem na stůl informaci pro zastupitele o zřízení kontaktního místa pro problematiku 

krátkodobého ubytování. V současné době už máme dva podněty, a to zřízení linky, co se 

týká e-mailu, telefonní číslo atd. Všechno máte uvedeno před sebou na stole.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní místostarostku Špačkovou. 

 

P.  Š p a č k o v á : 

 Připojila bych se ke kol. Burešovi, protože bych se ráda ohradila proti lživým 

informacím ze strany Praha 1 sobě ohledně rekonstrukce mateřské školky v Řásnovce 2.  

 Pod bodem poškození zeleně jste zařadili i to, kdo vyhrál výběrové řízení. Myslím, že 

při výběrovém řízení jsme měli i zástupce opozice, takže všechno bylo v pořádku. Máte tam 

lživou informaci o tom, že děti musí chodit jinam.  

 Upozornila bych vás, že předtím proběhla schůzka rodičů budoucích dětí, které budou 

chodit do této školky, ne tříleté, a s těmi jsme se dohodli o odložení nástupu těchto dětí už při 

zápisu, že budou chodit do školky od ledna. Děti, které dosáhly tří let a stejně by odešly, 

chodí samozřejmě buď do Platýza, Národní, nebo do Řásnovky 5.  

 Co se týká poškození zeleně, není to tak, jak to paní Talacková tvrdí, že to bylo kvůli 

jeskyni, ale je to kvůli výstavbě anglických dvorků, které musely být postaveny, aby zabránily 

vzlínání vlhkosti do zdi. Tady se dělaly výkopy, dostaly se do vzdálenosti cca 2 metry od 

kmene stromů, půdorysně byla výkopem zasažena přibližně pětina výseče kruhu. Na 

poškození kořenů kaštanů dohlížela arboristka, čili zahradní architektka. Při poškození byly 

začištěny řezem, kořeny postříkány fungicidem a následně byly ošetřeny stromovým 

balzámem a po realizaci anglických dvorků bude výkop zasypán zeminou a kořeny zavlaženy.  
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P.  H e j m a : 

 Děkuji. S technickou poznámkou prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Rád bych se dozvěděl, co všechno bylo nebo nebylo pomazáno fungicidem v rámci 

tohoto bodu. Držme se jednacího řádu, který říká, že vyřazujeme nebo zařazujeme body do 

programu. Dostáváme se do zbytečných detailů, které nepatří k debatě o programu.  

 

P.  H e j m a : 

 Bylo řečeno, že je možné přijít na radnici a vše se dozvědět. Není problém se toto 

dozvědět.  

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Všechny mé body jsou navrženy k vyřazení, stručně zareaguji.  

 Pokud jde o Petra Hejmu k Intercontinentalu, že město umožní v rámci územního 

řízení pro elektropřípojku pozemky, to je apelem na hl. město, je to apel netypický. Pokud by 

Praha 1 svým usnesením se stavbou nesouhlasila, tak třeba jakým způsobem bojuje za 

předzahrádky pana Bauera, a tady se zabývá tím, že se zastaví kus náměstí, tak si myslím, že 

občané to sledují.  

 Pokud jde o maršmeloun, je to typický apel. Tady došlo k tomu, že se město v souladu 

se statutem zeptalo Prahy 1, zda souhlasí s tím, aby pozemky byly prodány. Praha 1 řekla, že 

nesouhlasíme, chceme, aby si město pozemky zatím nechalo, a pokud dojde k výstavbě, aby 

si místo peněz za pozemky vzala část bytů. To jsme řekli a ani nové vedení nechtělo toto 

usnesení rady z podzimu 2019 zrušit. Teď město intenzívně pracuje na tom, aby pozemky 

prodalo, tam také probíhá nějaká diskuse, a nové vedení nehájí zájem Prahy 1 z podzimu 

2019. Vzhledem k tomu, že bylo vydáno stavební povolení a nepochybně se obnoví tlak 

developerovi pozemky co nejrychleji a co nejlevněji prodat, domnívám se, že je zcela na 

místě, aby zastupitelstvo potvrdilo názor Prahy 1, že se pozemky nemají prodat za peníze, ale 

mají se vyměnit s developerem za část bytů. Je to tak obvyklé v cizině, když město dává 

pozemek, část bytů si nechá, nezíská peníze, které inflace užírá atd. Jde o to, abychom nařídili 

současnému starostovi, aby tento zájem také hájil. Tisk je vyjádřením Prahy 1 k tomu, co dělá 

Magistrát.  

 Pokud to chcete vyřadit, nezaštiťujte se tím, že je to netypické nebo zvláštní.  

 Ke Karlovi Grabeinovi Procházkovi.  

 

P.  H e j m a :  

 Pane kolego, chcete sloučit další možnost příspěvku? 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ano. Je tady nějaký rozpor mezi tím, co tvrdíte, že opce může být s jedním nájemcem, 

a na druhé straně najímáme poradenské a zřejmě drahé firmy na to, aby připravily výběrové 

řízení. Je to zvláštní a nepochybně to bude něco stát. Zajímal by mě finanční rámec tohoto 

podivného angažmá. Myslím, že bychom si to zasloužili nejen jako informaci, ale také to 

projednat.  

 K reakci na paní Sitár Baborákovou. Přihlásili jste se k precedentu Růžová 8, pana 

Městeckého, že zneužívání kolaudovaného bytu k ubytování je nelegální, takže je to 

protizákonné. Teď na to reagujete tím, že zřizujete kontaktní místo, kam si občané mohou 

stěžovat.  
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Znamená to, že když si někdo nestěžuje, tak vám to nevadí? Tak proč se k tomu 

precedentu hlásíte? Teď se řeklo, že to co na Praze 1 v řadě prostor funguje, je proti 

stavebnímu zákonu. Domnívám se, že je v zájmu obce i občanů, aby se byty z ubytování 

uvolnily k bydlení, aby se tomu městská část věnovala systematicky a zajistila, aby se tento 

právní názor, který my i vy sdílíme, aplikoval a prosadil v celé Praze 1. A vy tady máte, že 

když je někdo nespokojený, tak může volat na nějaké telefonní číslo a psát na nějakou  

e-mailovou adresu. To je výsměch toho, že tvrdíte, že se hlásíte k tomu a že to berete vážně.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím technicky – pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Abych byl naprosto spravedlivý, tak to, co jsem říkal paní Špačkové, že jde do 

přílišného detailu, tak to také říkám Pavlovi Čižinskému. Můj apel směřuje na to, abychom 

tyto body schválili a bavili se o nich v řádné rozpravě. Není důvod je vyřazovat, protože je 

vidět, že diskuse je plodná a je k tomu potřeba. Prosím, pojďme je schválit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Udělal jsem si dvě poznámky k tomu, co tady zaznělo. Jedna je k bodu 10 k Žofínu. 

Teď tady slyším, že se začíná diskutovat o opci. Mám za to, že se tady na zastupitelstvu řeklo, 

že opce to v žádném případě není. Nevím, co tady kolega Čižinský prezentuje, nepřečetl jsem 

si stenozáznam. I na komisi obecního majetku se jasně řeklo, že to opce není.  

 Naopak podpořím zařazení tohoto bodu do programu, jsem naopak rád, že bude 

výběrové řízení na Žofín. Řeklo se, že bude ideální, když se udělá výběrové řízení na tento 

objekt pět let dopředu. Pokud se nemýlím, smlouva nám končí koncem r. 2024 a je ideální čas 

realizovat výběrové řízení. Tuto věc podporuji, stejně tak jako zařazení tohoto bodu.  

 K bodu č. 4 – inzerce v časopise Naše Praha. Tento bod tady vůbec nemusel být, 

kdyby bylo to, na co jsem zastupitelstvo upozorňoval již třikrát – kdyby byla redakční rada, 

která je zřízena, ale personálně tam absentují lidé zhruba dva roky. Apeluji na kolegy z 

koalice, aby se touto záležitostí zabývali. 

 Paní místostarostka řekla něco k Řásnovce. Myslím, že jsem byl u vyhodnocení 

výběrového řízení, které dělala externí advokátní kancelář. Opět apeluji na koalici. Kdyby 

byly zápisy z rady k dispozici – teď jsem se dozvěděl, že nejsou k dispozici opozičním 

zastupitelům, nevím, jestli to tak je – opozičním zastupitelům i veřejnosti, tak tuto záležitost 

tady neřešíme, protože v zápisech z rady je podrobný popis, jak bylo toto výběrové řízení 

vyhodnocováno. Děkuji. 

 

P.  H e j m a :  

 Prosím pana kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Také bych se chtěla vyjádřit na stažení tisku 4 – inzerce v časopise Naše Praha. Mezi 

informace zastupitelstvu byl předložen komentář k tomu od vedoucího pana Bidla. Myslím, 

že toto by mělo zaznít v rámci projednávání bodu. Prosím koaliční zastupitele, abyste tento 

bod nevyřazovali, aby mohla diskuse v krátkosti proběhnout. Respektujeme vaše hlasování, 

ale nechte diskusi proběhnout, protože jsou obavy nás i veřejnosti, že způsob, kterým se tento 

časopis distribuuje, je správně zaměřen na občany Prahy 1.  
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 Chtěla bych se vyjádřit k bodu 9 – volba Kontrolního výboru. Byl tady uveden šum, že 

tam není uvedeno jméno. Tisk je předložen ve stejné formě, jako jsme to tady měli dřív na 

jiných schůzích zastupitelstva. Chybí tam jméno kolegyně zastupitelky Evy Holé.  

 

P.  H e j m a : 

 Na základě požadavku, který vznikl na minulém zasedání, zajistili jsme možnost 

nechat se otestovat. Mrzí mě, že nikdo ze zastupitelů tuto možnost nevyužil. Bylo to 

především pro ty, kteří nejsou očkováni. Předpokládáme, že zbytek zastupitelů má certifikát o 

prodělaném očkování a že nemá potřebu nechat se testovat. Testovací servis byl pro vás k 

dispozici, je to hrazeno ze zdravotního pojištění. Chci se zeptat, zda mohu poslat zdravotníky 

domů? Nepředpokládám, že by se někdo z vás ještě chtěl nechat testovat. Nikoho nevidím, 

můžeme propustit zdravotníky.  

 Prosím paní Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Chtěla bych jen říct, že se kol. Grabein nechat otestovat a je negativní. 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme pokračovat v rozpravě. Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Naváži na kolegu Skálu. Ukazuje se, že schválení jednací řád ne úplně funguje. Je 

vidět, že i ze strany koaličních zástupců je zde touha po tom diskutovat věci, které jsou 

navrženy v programu. Proto prosím schválit všechny body, nemáme jich moc. Předpokládám, 

že tady nebudeme do noci. Není důvod, proč je přímo nediskutovat a nevyjadřovat se k nim v 

diskusi o programu. 

 Neopomenu Žofín. Přimlouvám se, aby byly všechny body včetně tohoto zařazeny do 

programu, a to z toho důvodu, že tisková zpráva ze strany radnice MČ Praha 1 byla jistě 

vyvolána tímto bodem. Proč je třeba k tomuto bodu diskutovat, je zde zmínka o opci. Myslím, 

že jsme si na mimořádném zasedání někdy v zimě tohoto roku jasně řekli, že žádná opce tam 

neexistuje. Věta v tiskové zprávě, že se může se současným nájemcem jednat o prodloužení 

smlouvy, tam nemusela být, jednat se může kdykoli a o čemkoli, ale žádná opce to není. 

Prosím, nezaměňujme si pojmy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Na jedné straně jsem rád, že se při odůvodnění z vyřazení z programu dovídáme 

nějaké informace, ale na druhé straně mě to z vaší strany připadá trochu jako zbabělost, 

protože nechcete o těchto věcech mluvit před zastupiteli a před veřejností. Říkáte – pojďte si k 

nám do kanceláře něco poslechnout, ale to je jako za komunismu, pojďte si to vyřídit k nám 

na výbor, ale veřejně se nic nebude říkat. Nezlobte se, ale zastupitelstvo je svátek demokracie, 

ne nějaká úředničina. Nebojte se nás, nebojte se veřejnosti.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím kolegu Nazarského. 
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P.  N a z a r s k ý : 

 Děkuji za slovo. Podepisuji se ke svému předřečníkovi Petru Kučerovi. Také si 

myslím, že není třeba někam chodit. Když je zastupitelstvo a chceme to projednat zde, tak 

nevidím důvod, proč bychom se neměli dožadovat nějakého přijetí. 

 K mateřské škole Řásnovka. Naplnily se mé obavy a já jsem varoval, když jsem 

rozebíral nesmyslnost investice a promítal jsem zde řezy budov, jak to bude pracné a nákladné 

a bůh ví, jak to tam dopadne se statikou. Měly se tam bourat nějaké nosné zdi a už je to tady. 

Je to velmi smutné. Na jednu stranu je úsměvné, když nás tady paní radní Špačková a myslím, 

že pan radní Bureš přesvědčovali, že se tam objevily nějaké věci. Samozřejmě, že se objevily, 

ale ty se objevit nemusely. Je to jen kličkování. Myslím si, že je to velký průšvih. 

 Apeluji, aby byly zařazeny všechny body opozice. Těžko můžete předpokládat, že my 

půjdeme za vámi na radnici se dožadovat, abyste nám něco milostivě o projektech řekli, když 

s námi jednáte tímto způsobem. Děkuji za pozornost. 

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si stručně reagovat. V první řadě bych se chtěl ohradit vůči nařčení pana 

kolegy Kučery. Nikdo nemůže nikoho z této koalice podezírat, že by měl tendence k nějakým 

komunistickým praktikám. Naopak, velmi slavíme vítězství pravice, což se potvrdilo o 

víkendu. Myslím si, že kontaktů s veřejností bylo tolik, že projevila vůli nás všechny 

podpořit. Prosím, abychom si nechali takové invektivy někam jinam a zamysleli se spíše nad 

sebou.  

 Pokud jde o Anenský trojúhelník a o další tisky, které navrhujeme vyřadit. Není to 

proto, že o tom nechceme diskutovat, ale nechceme trávit drahocenný čas všech, kteří tady 

sedí, především našich kolegů z technického zabezpečení, paní Kopečkové a dalších, 

abychom neustále dokola diskutovali o tomtéž.  

 Pokud nám pan kolega Čižinský předkládá v tisku Anenský trojúhelník úkol, abychom 

se konečně hnuli a začali měnit projekt, tak je to nehoráznost a absolutní nevědomost. Toto se 

děje od prvního okamžiku. Kdy jsme souhlasili s tím, že strom na místě necháme, tak 

samozřejmě musely všechny technické profese začít měnit projekt a všechny komplikace a 

složitosti musely vyřešit, což se v současné době dokončuje. Dokončila se první fáze a 

samozřejmě, že se přistoupí k realizaci toho všeho, co půjde při zachování stromu na místě 

zrealizovat, včetně nového stromu, vodního prvku a dalších věcí. 

 Znovu o tom tady hovořit mi připadá jako v rámci  nějaké exhibice a snažit se 

veřejnost obalamutit, že nic neděláme a že tam schválně necháváme tu ohradu. Proto 

podporuji vyřazení tohoto tisku. 

 Pokud jde o Milosrdné – totéž. Podporujeme to, co požadovala Praha 1, snažili jsme se 

s hl. městem dojednat, aby ono dojednalo v rámci smlouvy s investorem kompenzaci místo 

peněz byty. Pane kolego, sám víte, že jste trávil hodiny na různých zasedáních, včetně 

zasedání na příslušných majetkových výborech, kde vám to i vaši spolustraníci vysvětlovali. 

Nerozumím tomu, co po nás požadujete. My jsme nic nezměnili, pokud dostaneme byty, tak 

hurá, ale hlavní město se musí asi pohybovat v rámci možného. Poraďte se doma a zkuste si 

to tam vyřešit. Prosím, nechme toto zastupitelstvo jednat o věcech, které jsou i nepříjemné – 

toho se nebojíme, ale neopakujme tady stále totéž v rámci nějaké exhibice.  

 Pokud jde o Žofín, byl bych rád, aby tady skutečně zaznělo, že poradce vybíráme ne 

proto, aby připravil nějaké výběrové řízení, ale aby nám hlavně zanalyzoval tento objekt a 

všechny nás, kteří tady sedíme a ty, kteří se o to zajímají, uvedl do obrazu, jaký dům potenciál 

má, abychom věděli, jaké zlaté vejce máme, jaké příjmy s přihlédnutím k aktuální tržní situaci 

z toho můžeme očekávat, jaké náklady apod. Je třeba, abychom měli materiál, na který se 

podíváme, a pak se rozhodneme, co dál. 
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 Pokud jde o opci, nazývejme to právem jednat o prodloužení nájemní smlouvy. Právo 

je ve smlouvě jasně ukotveno. Nepodsouvejme tady nějaké informace, které mohou být 

zkreslené a mást veřejnost. 

 To všechno jsou důvody, proč tisky vyřazujeme. Kdyby byl tisk, který by měl 

normální náplň, tak se o tom bavme. To, že se o tom chceme bavit na půdě radnice, není nic 

špatného, klidně k tomu můžeme veřejnost přizvat.  

 Prosím paní kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Chtěla bych stručně reagovat na pana kolegu Čižinského. Se vší pokorou bych ho 

chtěla požádat, aby si materiál přečetl. Snažila jsem se tam stručně popsat postup. To je první 

věc. 

 Dále bych vám chtěla říct, že nesedíte na tom místě, kdy běháte po úřadu a zařizujete 

konkrétní kroky a nejednáte s lidmi konkrétně, jak jim pomoci. Za pomoc se nestydím. Jestli 

vy tady říkáte, že pomoc je směšná, tak já ji za směšnou nepovažuji. Myslím si, že lidé jsou za 

ni vděčni. Podněty nejdou nasypat na jednu kopu a řešit podle jednoho vzorce. Musí se 

posuzovat jeden od druhého, dům od domu, člověk od člověka. To má nějaký postup a nejde 

to řešit tak, jak říkáte vy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 K Davidovi Skálovi. Tady jako vždycky porušujeme jednací řád, ale já jsem s tím 

nezačal. Reaguji na to, když koalice zkouší zdůvodňovat nezdůvodnitelné, proč to 

neprojednávat.  

 K Davidu Bodečkovi a k Vladanu Brožovi. Také souhlasím, že nájemce Žofína nemá 

opci. Dne 2. března jsem byl na zastupitelstvu, kde Jan Votoček a Grabein Procházka řekli, že 

to opce je. Ocituji to – Jan Votoček: 

 Rovněž otázka byla o tom, zda to, co obsahuje dodatek 7.2a je nebo není opce. 

Všeobecně na to od několika právníků je, že to opce je, že se ale bude jednat o změně 

podmínek smlouvy. Není to automatická opce za dosavadních podmínek.  

 Teď se bavíme o tom, zda tady na Žofíně je opce nebo ne, jestli má někdo ve smlouvě 

napsáno, že může při ukončení smlouvy žádat o to, aby mohl pokračovat. Obchodně to beru 

jako formu opce, ne automaticky, ale že má možnost požádat, aby mohl pokračovat dál.  

 Podle mne z toho vyplývá, že není možné jednat s jiným než se současným nájemcem.  

 Teď se dozvídáme, že se najímá nějaká renomovaná firma, aby připravila výběrové 

řízení. Byl bych rád, kdyby se tady veřejně řeklo, že to opce není, budeme jednat s jinými, 

vyhlásíme soutěž atd. Petr Hejma to relativizuje, že nejde o přípravu, co bude do budoucna, že 

jde o to nějak to tady zmapovat, co tady všechno je atd. Připadá mi, že to tady strašně smrdí a 

že se chystá něco podivného. Rozhodně bych byl rád, aby se to tady projednalo.  

 Vyzývám Jana Votočka a Grabeina Procházku: řekněte, jak smlouvu chápete, že lze 

jednat s jinými uchazeči, např. s Obecním domem nebo pouze se současným nájemcem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 
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P.  V o t o č e k : 

 Očekávat, že by nám opozice pogratulovala k vítězství pravice v parlamentních 

volbách, je asi přílišné, ale to, že nám tady Mgr. Kučera předkládá, že se jich bojíme, to už je 

trochu směšné. Chci se vyjádřit jen k Žofínu. Naplnili jsme dodatek č. 8 smlouvy se 

společnosti NKL, kde je řečeno – pět let před vypršením termínu začít jednat. Začali jsme 

jednat, jednání zatím není ukončeno. Rozhodně jsme se nedostali ke všeobecně 

konsensuálnímu závěru. Je naprosto nepravdivou informací pana Mgr. Čižinského, který nám 

neustále říkal – dosud to bylo třikrát – že jsme si najali externí firmu, aby nám vyhlásila 

výběrové řízení. To vůbec není pravda. Najali jsme firmu, která má posoudit skutečný 

potenciál nájemního vztahu budovy Žofín. Tam o nějakém výběrovém řízení nepadlo ani 

slovo.  

 Samozřejmě, výběrové řízení bude vyhlášeno, bylo připraveno již dvakrát k 

projednání, ale vždy se to stáhlo, protože termíny a problematika se neustále měnily. To je 

výsledek jednání. Samozřejmě, že to směřuje k veřejnému výběrovému řízení. Výběrové 

řízení by mělo být vyhlášeno pravděpodobně ještě do konce roku s tím, že až asi do r. 2025 

platí stávající nájemní smlouva. Tady nejde o to, že jsme něco vyhlásili. Bude to veřejné 

výběrové řízení, do kterého se může přihlásit kdokoli, dokonce i ten váš Obecní dům.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Odchylujeme se od jednacího řádu, ale budu reagovat na pana Nazarského. Je dobře, 

že se to dělá takto, ta školka. Přece mi nechcete říkat, že by se to oprášilo za nějaký milion a 

pak by se za rok zase přemýšlelo, proč stěny praskají, proč jsou zase vlhké. Bohudík, že se šlo 

do základů, že se věci odhalily. Odhalilo se, že se to historicky stavělo v nějaké akci Z, takže 

třeba stropní překlady jsou ve dvou místnostech ve třech různých provedeních, podle toho, co 

kdo přivezl na autě, jestli někdo přivezl železo, na to navazovaly nějaké hurdisky a na to zase 

navazovalo něco dalšího. Neděláme to proto, aby se u toho někdo vyfotografoval, a zase se to 

dělalo znovu, aby děti dětí, které tam dnes chodí, tam mohly chodit. Barák bude výborný, asi 

jako Truhlářská. To, že tady říkáte, že se kvůli tomu něco odhalilo, tak je to dobře, že se šlo 

do základů. Barák se houpal, byl stále vlhký a teď bude školka nádherná. Přestaňte využívat 

každou věc k nějakému politickému boji a zamyslete se nad tím lidsky. Nejsme tady jako za 

ministra Čepičky, že budeme natírat trávu na zeleno, že bychom školku hezky vymalovali, 

dali jim tam hezké hračky a řekli, že máme školku. Ne, barák bude stabilizován na mnoha 

desítek let, bude udělaný pořádně a opraveny chyby, které kdysi dávno vznikaly v nějaké akci 

Z. Stavělo se to tehdy takovým způsobem, že se tatínkové o víkendu sešli a to, co někde 

ukradli – pardon – se přidalo na stavbu. Barák bude nádherný, bude tak hezký jako je 

Truhlářská. Myslím, že to je důkaz toho, že se dají dělat pěkné věci, které tady budou dávno 

potom, co už tady nebudeme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím držet se jednacího řádu. Pan zastupitel Vích.  

 

P.  V í c h : 

 Pane starosto, myslím si, že se vám jednací řád nějakým způsobem zvrhnul. S 

opakovaným upozorňováním Davida Skály i díky tomu, co jste sám říkal, že se to nedodržuje, 

tady došlo k tomu, že se projednávají body, a přitom se máme bavit o tom, jestli budou nebo 

nebudou na programu. Díky této zvláštní situaci mi nezbývá, než v tom pokračovat. Proto se 

budu vyjadřovat k Anenskému trojúhelníku.  
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 Přišel mi dopis od majitele hotelu Mozart, bývalý Smetana. Apeluje na to, že je třeba s 

parčíkem něco udělat. Teď se to vyjme z programu projednávání, a přitom to jsou zajímavé a 

podstatné věci. Dozvěděl jsem se, že majitel hotelu Mozart byl iniciátorem tzv. revitalizace 

Anenského trojúhelníku. Došlo tam k tomu, že v rozporu s regulačním plánem, kde je park, se 

najednou mluví o náměstí a o zádlažbě. Celé je to nelegální, je to problém. Na komisi 

územního rozvoje se to od jara nedalo, i když jsem na to opakovaně upozorňoval, a teď se to 

znovu vyjme z projednání. Dnes jsem kolem toho šel, mám to vyfotografované, je to 

vybagrované, jsou tam betonové panely, chodí se po silnici za ohradou, celý Anenský 

trojúhelník je hrozná ostuda. Je to vaše ostuda. Od jara jsme na to upozorňovali, 

demonstrovalo se tady, psaly se petice, jsou tam podepsány tisíce lidí. Jediné, co se tady děje 

je, že se bod opakovaně vyjme z projednávání. Protestuji proti tomu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Také si dovolím trochu porušit jednací řád. Musím zareagovat na předřečníky, co se 

týká Žofína. Znovu opakuji: opce to být nemůže. Podívejte se na záměr, který visel v r. 2010. 

Už jsme tady řešili několikrát. 

 Není možné prodloužit – nemyslím to proti současnému správci Žofína – nájemní 

smlouvu, protože jsme zde již v loňském roce řekli, že dodatek č. 8 z r. 2010 změnil obsah 

smlouvy. Nemám nic proti tomu, aby správce nadále pokračoval, ale s novou smlouvou na 

základě výběrového řízení.  

 K tomu, o čem se tady vede diskuse. Na komisi obecního majetku tato záležitost tam 

byla několikrát řešena, a to, co se dovídám od kolegů z koalice, je podle mne trochu v rozporu 

s tím, o čem diskuse v komisi byla vedena. Proto znovu apeluji na koalici – toto je ožehavé 

téma. Ne aby se stalo, že toto předložíte do rady, aniž by to bylo projednáno v komisi 

obecního majetku. Teď se poprvé dovídám o nějaké firmě. Jeden zastupitel říká, že firma má 

na starosti výběrové řízení, a starosta říká, že firma má zpacifikovat celý prostor. Mám za to, 

že má smysl být členem majetkové komise, a tam se informace budu dozvídat, když se tato 

komise dva nebo tři roky touto problematikou zabývala. Poslední dobou se to neděje. Prosím, 

zda by toto mohlo být napraveno. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Nemám slov, nebudu se už vyjadřovat, nemám na to náladu ani nervy.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Neodpustím si, že domluvil kolega Bureš a jsou přihlášeni pouze opoziční zastupitelé 

– tak odteď budeme dodržovat jednací řád.  

 (P. Hejma: Jsem tolerantní i nadále.) 

 K Janu Votočkovi. Nedozvěděli jsme se názor ohledně opce. Řekl, že firma je už 

najata. Nepostřehl jsem, jestli to už bylo na radě. Řeknu, co se obávám.  
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Je zřejmě, že si myslíte, že má pokračovat stávající nájemce, což si netroufáte dát mu 

to bez výběrového řízení, tak si musíte najmout někoho hodně renomovaného, abyste tohoto 

účelu dosáhli. To je závažné. Chtěl bych vědět, co přesně plánujete. Na normální připravený 

záměr si žádnou renomovanou poradenskou firmu neberete. Domnívám se, že Žofín je o 

politickém rozhodnutí, jaký typ akcí tady má být, případně jak často Praha 1 to má využívat, 

kolik externích pronájmů a kolik vlastní využívání. O tom to je. Nevím, jestli je třeba k tomu 

najímat Deloitte, už vůbec nevím, za jaké peníze. Pouští se tady nějaké informace, a není 

jasné, co Deloitte nebo podobná firma má dělat. 

 K paní Baborákové. Dostal jsem váš text na stůl až dnes. Je správné, že pomáháte 

lidem, když trpí sousedstvím AIRBNB, ale tady by měla být vyšší ambice, pokud se hlásíte k 

precedentu v Růžové. Uvést užívání bytového fondu do souladu se stavebním zákonem. 

Chlubíte se precedentem, a teď říkáte, že jde o to, když někdo nemůže spát. To je příliš málo.  

 K Petrovi Hejmovi k Anenskému trojúhelníku bych poznamenal, že špatně čte. 

Neříkám, že nic neděláte, říkám, že neděláte to hlavní, co dělat máte – bod 4. zajistit 

participaci občanů na konečné podobě Anenského trojúhelníku. To jste neudělali. Za drahé 

peníze stejnému architektovi, který to už projektoval, zadáte, aby to nějak změnil, ať tam 

zkusí strom zachovat. Mám obavu, že čekáte, až strom uschne. To by bylo naprosto skandální.  

 Pokud jde o maršmeloun, hl. m. Praha se zatím nedohodla, ale zamlčujete, že se 

dohadovat nemusí. Jednak smlouva hl. m. Prahy s developerem je neplatná, a i kdyby platná 

byla, k prodeji pozemku má dojít až po kolaudaci domu. Teď se o ničem jednat nemusí. 

Pokud přesto jednají i navzdory přání Prahy 1, aby se tady bydlelo, je vhodné podpořit tento 

návrh Prahy 1 usnesením zastupitelstva. Když nestačí rada, tak je lepší, aby řeklo 

zastupitelstvo. Kdybyste to myslel vážně, nenavrhoval byste tento bod vyřadit.  

 K Richardu Burešovi. Že v Řásnovce byly nějaké statické problémy, slyším poprvé. 

Pokud to tak je, je dobře, že se to zjistilo. Je absurdní tvrdit, že ve všech domech musíme 

stavět solné jeskyně, protože náhodně při jejich stavbě můžeme zjistit, že tam jsou statické 

problémy. Solná jeskyně je absurdní projekt, který jsme tady dlouho často kritizovali. Projekt 

je navíc skryt do názvu půdní vestavba k mateřské školce, o solné jeskyni se ani název 

nezmiňuje, spíše se to zatajuje. Je to klasický projekt za Lomeckého, za vás to bylo 

připraveno, následně jsme to zastavili, po našem pádu opět jste to oprášili, navíc to realizuje 

firma patřící Tomáši Hrdličkovi, s pověstí pražského kmotra napojeného na ODS. Rád bych 

slyšel, jak tam má provoz probíhat, jestli to bude provozovat školka, nebo jestli to bude 

externí provozovatel, jak se tam bude chodit. Opravdu by mě to zajímalo.  

 Jestli tam jsou problémy se statikou, je dobře, že to víme, nepochybně to něco bude 

stát, ale tímto nelze zdůvodnit tento absurdní projekt stavby solné jeskyně v mateřské školce.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická – pan kolega Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Vzhledem k tomu, že k diskusi o programu jsou dvě minuty a že jde o neustálé 

zneužívání jednacího řádu panem Čižinským a některými ostatními, prosím, abyste toto 

zastupitelstvo vedl řádně a aby k tomu nadále nedocházelo.  

 Jen doplním. Pan Čižinský nemusí tady dělat politickou agitku, má zástupce v komisi 

majetku. Co se týká Žofína, požadavek na výběrové řízení je z komise majetku, kde máte 

zástupce.  

 

P.  H e j m a : 

 Tady došlo k mírnému zneužití technické poznámky, dáme si na to všichni už pozor.  

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 
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P.  K u č e r a : 

 Drazí kolegové, pane dr. Votočku, je to jednoduché. Jestli se nás nebojíte, věci dáte 

normálně do projednání a jako lidé za námi přijdete, domluvíme se, abychom se tady 

nezdržovali do noci. K tomu, abyste se nás nebáli, je také třeba dělat nějaké kroky. Můžete 

nás vždycky jen odpálkovat, ale to není vůbec hezké. Co si myslí občan, když tady má 

jednotnou frontu odpálkovačů? Nemá to žádný smysl.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Je to moc hezké, že nás zvete na schůzky, ale je třeba, aby se o těchto věcech 

diskutovalo před občany. Uvedu příklad stavby v Řásnovce. Tam byl výkop i za stromem, 

zřejmě kvůli nějaké kanalizaci. Nevím, zda je to nutné, třeba je to nutné, ale je třeba, aby se to 

všem ukázalo, nejen na nějaké schůzce na úřadu. Jsou interpelace, ale ani na ty řádně 

neodpovídáte, jako pan Bureš odpověděl, že je to složité a že mám raději přijít na schůzi.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 K tomu, proč jsem navrhoval vyřazení bodu 10. Diskusi jsem se chtěl vyhnout, je 

obecná, není to diskuse o tom, co jsem tady říkal, že chceme připravit veškeré podmínky, 

kritéria, dát to do komise majetku a postupovat standardním způsobem.  

 K opci se nevyjadřuji, víte, jaké jsou různé výklady pojmu opce atd. Za opci to 

nepovažuji. Říkal jsem, proč poradce vybíráme, a těším se na diskusi nad konkrétními věcmi. 

Proběhne to určitě standardním způsobem. Znamená to, že budete mít možnost se k tomu 

všichni vyjádřit a budu za to rád. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem pogratulovat panu Votočkovi k výsledku voleb, stejně tak i sám sobě, 

možná ne panu Grabeinovi Procházkovi, ale myslím si, že to sem nepatří.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Chtěl bych krátce zareagovat na některé své předřečníky, jednak na pana Čižinského. 

Pane Čižinský, zbavte se obavy, asi jste se špatně vyspal, že čekáme, až strom na nábřeží 

uschne. Vyspěte se příště déle. 

 K bodu 4. Podporuji jeho stažení. To, že někdo mluví v nějaké desinformační kampani 

– přečtěte si pořádně materiál, ať každý zváží, co čte za noviny.  

 K tisku č. 7. Pane Čižinský, nastudujte si to pořádně a pak si poslechněte ze záznamu, 

co mluvíte.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Holou. 
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P.  H o l á : 

 Chtěla bych podpořit, aby tisk č. 7 ke krátkodobému ubytování se projednal. Pavel má 

v tisku také otázku personálního zajištění problematiky na stavebním úřadu. Je to něco, co 

jsme řešili na výboru a nedostala jsem na to uspokojivou odpověď. Myslím, že není nic 

kontroverzního to tady věcně projednat. Byla bych ráda, kdybychom to tady na zastupitelstvu 

projednali.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Především se mi velmi nelíbí, že je nám jako opozici zde podsouváno nějaké 

diletantství. Máme právo se také o vás domnívat, že jste naprostí diletanti. To k tomu patří, s 

tím se smiřte, že musíte jednat i s diletanty a dávat své argumenty. Také se smiřujeme s tím, 

že musíme poslouchat vaše diletantské argumenty a názory. 

 Vrátím se ještě k Řásnovce. Je zajímavé, že v projektu nikde nebyla ani zmínka o tom, 

že je tam nějaká prasklá zeď nebo že by byla nějak poškozena statika. Nikde nic takového tam 

v projektu v zadání prací nebylo. Mám skoro obavu, zda k narušení statiky nedošlo právě až 

vaší nesmyslnou megalomanskou činností v podzemí školky. Může se tomu smát paní 

magistra, jak chce, je si svou pozicí sebejistá, ale je to smutné. Myslím si, že občané, kteří nás 

poslouchají, si o tom dokáží udělat svůj obrázek. Když jsem byl radní, pořád jsme přemýšleli, 

jak zachovat provoz školky, že se to musí zvládnout během prázdnin, že to bude probíhat po 

etapách. Bylo mi stále sdělováno, že míst je nedostatek a že musíme uvažovat o rozšíření 

kapacity mateřské školky. Logicky se to plánovalo tak, aby děti mohly chodit během stavby 

do školky. Teď je to půl roku zavřené, možná to bude i celý rok zavřené. Možná nejsou ani 

tato místa nutná, když se vešly do jiných školek. Nevím tedy, proč se tam začaly přidělávat 

nové třídy. Je to velmi podivné.  

 Prosím paní Mgr. Špačkovou, aby reagovala až poté, co bude hlasovat o zařazení 

bodu. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Vích. 

 

P.  V í c h :  

 Budu také ještě reagovat na Řásnovku. Když jsme v r. 2018-2019 přišli do vedení 

radnice, s Pavlem Nazarským jsme se na projekt zevrubně dívali, protože jsme chtěli dobré 

projekty podržet, dát jim život a pokračovat v nich. Zde jsme usoudili, že to není dobrý 

projekt, že investice není ekonomická proto, že suterén, který tam byl nebo ještě je, měl 

světlou výšku 2 metry. V momentu, kdy potřebujete celý dům včetně základů podhrabat a 

prohloubit, předpokládám – když teď říká pan Bureš, že dům visí ve vzduchu – že ho už 

podhrabali a základy už tam nejsou, což bylo zřejmé od začátku, že když má dům suterén 

hluboký 2 metry a když ho prohloubí na 3, tak se dostanou pod základovou spáru. Trvá to 

dlouho, je to drahé, zvláště podzemní metry nejsou levné. Vyšlo to myslím na 50 mil., ale 

přitom se investice v rámci mateřské školky nevrátí. To je důvod, když je spousta jinde 

nevyužitých prostor, tak proč budeme budovat černý suterén pro děti, které potřebují světlo a 

vzduch.  

 Toto jsem chtěl říct, protože tuším, že se to na pořad nedostane. Pane starosto, 

upozorňuji na to, že se vám nepodařilo udržet jednací řád, už hodinu jednáme o něčem, o čem 

bychom jednat neměli. Nechápu, že si necháte celé zastupitelstvo tak rozvrátit. Je to hloupé. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych především poděkovat panu Skálovi, ale hlásil jsem se kvůli něčemu jinému 

– kvůli požadavku paní dr. Holé. Tento materiál tady vůbec nemůže být. Nemůžeme o něm na 

půdě zastupitelstva jednat, protože je to jasné a nepřípustné vlamování se samosprávy do věcí, 

které spadají pod státní správu. Můžeme si o tom povídat kdekoli, ale není možné to 

projednávat na zastupitelstvu s takto navrženým usnesením.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ohrazuji se proti tomuto tvrzení, není to pravda. Meritem tohoto tisku je, aby Praha 1 

zajistila podání podnětů stavebního úřadu, aby konal, aby zamezil užívání kolaudovaných 

bytů k poskytování ubytování. Podmět může dávat každý, i MČ Praha 1 v rámci samostatné 

působnosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu k návrhu programu. Technická poznámka kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, prosím vás, abyste ctil jednací řád. Někteří tady budou zase sedět do tří 

hodin. Bylo by dobré jednací řád dodržovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Hodinová rozprava k programu skončila, myslím, že to není nic nestandardního. 

Naopak bych byl nařčen, že nejsem demokrat a že nenechám vyjádřit zastupitele. Tak jsem se 

o to snažil. 

 Prosím přistoupit k procedurálním návrhům. Nejprve nechám hlasovat o návrzích, 

které padly z mé strany. Návrh na předřazení bodu 11 za bod 3, to znamená jako 4. bod. 

Prosím hlasovat. Pro 17, proti 3, nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat. 

 Dále hlasujme o vyřazení bodu 4. Pro 13, proti 11, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento 

návrh byl schválen. 

 Hlasujme nyní o návrhu vyřadit bod pod poř. č. 5. Pro 13, proti 11, zdržel se 0, 

nehlasoval 0. Tento návrh byl schválen. 

 Poslední můj návrh je na vyřazení bodu s poř. č. 6. Pro 13, proti 11, zdržel se 0, 

nehlasoval 0. Tento návrh byl přijat.  

 Nyní prosím hlasovat o procedurálním návrhu, který byl vznesen od pana Grabeina 

Procházky na vyřazení bodu 10. Pro 13, proti 11, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento návrh byl 

též přijat. 

 Nyní hlasujme o návrhu pana radního Bureše na vyřazení bodu č. 8. Pro 13, proti 11, 

zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento návrh byl též přijat. 

 Poslední pozměňovací návrh paní kolegyně Sitár Baborákové je na vyřazení bodu č. 7. 

Pro 13, proti 11, zdržel se 0, nehlasoval 0. Tento návrh byl též schválen. 

 Nyní hlasujme o návrhu programu jako celku. Pro 13, proti 5, zdrželo se 6, 

nehlasoval 0. Program byl schválen, můžeme podle něho nyní jednat. 
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 Dámy a pánové, předkládám vám pod poř. č. 

1, tisk 1951 

stanovisko MČ Praha 1 k navrhovanému znění nové obecně závazné vyhlášky, 

nahrazující „Obecně závaznou vyhlášku č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje 

požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích“ 

 Jedná se o iniciativu, která vzešla z hl. m. Prahy na základě apelu MČ Praha 1 s tím, že 

je záměrem nahradit stávající platnou obecně závaznou vyhlášku, která byla vydána v r. 2008 

a následně byla dvakrát novelizována v r. 2010 a 2013. Jednalo se o vyhlášku č. 12/2008. 

Tato vyhláška se snažila řešit v té době vznikající problém, kdy docházelo ke shromažďování 

osob, které vykazovaly závadové chování na určitých vybraných místech. V té době ještě 

nebyl takový rozmach alkoholového turismu, pub-crawling a podobné neřesti, které jsme 

začali vnímat v pozdějších dobách. Vyhláška v té době měla svůj význam, taxativně 

vymezovala jednotlivá prostranství, jednotlivé ulice, které byly v té době označovány za ty, 

kde byla největší intenzita rušení nočního klidu.  

 Tím, jak se věc vyvíjela, začal se z centra města stávat party-town, na ulicích se začaly 

shromažďovat velké skupiny, které byly pod jednotlivými druhy alko-turismu prováděny 

naším centrem. Jednalo se především o pub-crawling, kdy za noc skupiny až sto osob se 

přesouvaly od podniku k podniku, osoby po cestě konzumovaly alkohol, měly ho v 

nejrůznějších nádobách. Když se pohybovaly v místech, které nebyly taxativně vymezeny, 

bylo velmi složité to nějak postihovat. 

 Z toho důvodu je navrhováno za naši stranu, aby došlo k plošnému zákazu mezi 22. – 

6. hod.. Pro nás je to nepříjemný akt, protože se jedná o restrikci. Bylo by úžasné, kdyby se to 

podařilo regulovat jiným způsobem. V tomto směru nemáme bohužel jiný nástroj. Když se 

podíváme na zkušenosti jiných měst, tak řada evropských měst k tomu již dávno přistoupila. 

V těchto městech máme jednoznačně kvalifikovány jednotlivé druhy závadového chování – 

opilost, výtržnictví, pití alkoholu na ulici a další typy závadového chování. Myslíme si, že je 

třeba vyslat jasný a tvrdý signál, že konzumovat alkohol se má jen v místech k tomu 

určených, to znamená v provozovnách a na zahrádkách, kde si provozovatel dokáže 

zabezpečit dodržování veřejného pořádku. 

 V tomto směru jsme uvažovali nějakým způsobem ošetřit předsunutý prodej alkoholu 

před jednotlivými provozovnami. Předpokládám, že pan kol. Bureš se k tomu vyjádří. Ctíme 

to, že každý se rád zastaví před svou oblíbenou hospodou a dá si před hospodou třeba pivo. 

Bohužel, nepodařilo se nám najít ustanovení v rámci platné legislativy, jak bychom toto 

předsunuté místo prodeje mohli kvalifikovat. Bude se na tom pracovat a myslíme si, že by to 

chtělo ošetřit.  

 Z toho důvodu jsme nakonec ustoupili od připomínky, kdy se ve vyhlášce mělo 

původně objevit, že se zakazuje konzumovat i v určitém okruhu jednotlivých provozoven, 

abychom zabránili vzniku velkých hroznů, které působí nepořádek a rušení klidu v 

konkrétních místech. Jsou to provozovny, které můžeme vidět ve Valentinské ulici i na 

dalších místech. V současné době nechci být přímo adresný.  

 Samozřejmě, že by na to měl navázat i zákaz prodeje alkoholu ve večerkách, protože v 

řadě evropských metropolí k tomu už přistoupili. To je další věc, která nás trápí, protože 

nejjednodušší je koupit si ve večerce alkohol, vzít si ho na ulici a tam ho ve skupině 

konzumovat. Je to samozřejmě pro konzumenty levnější než jít do řádného podniku. 

 V tomto směru jsme se historicky zamýšleli nad omezením otevírací doby některých 

provozoven. Víme, že v tomto směru to může být nefér i vůči provozovnám, protože hluk 

vesměs vzniká přímo na ulicích od konzumentů, kteří ani nekonzumovali v provozovnách. 
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Vzhledem k tomu, že je to věc i nadále otevřená, je zapotřebí se i tímto zabývat, ale to 

není meritem tohoto předkladu. Tady se předkládá především to, abychom si odsouhlasili, že 

mezi 22. – 6. hodinou ranní bychom nechtěli, aby se nám na ulici pil alkohol. Navíc je to 

podpořeno stanoviskem jednotlivých složek Policie ČR a dalších. Včera v tomto směru 

probíhala velká koordinační schůzka v rámci řešení protidrogové problematiky a dalších 

souvisejících jevů, které jsou v ulicích, za účasti všech složek policie i národního koordinátora 

protidrogové problematiky i koordinátora na úrovni hl. m. Prahy, živnostenských úřadů a  

podobných souvisejících profesí, které u toho máme. Ty to též podporují, protože by to mohlo 

být nástrojem, jak proti alko-turismu můžeme bojovat.  

 Těším se na vaše názory. Jednáme na základě výzvy náměstka primátora hl. m. Prahy 

Petra Hlubučka, který nás v průběhu srpna vyzval k připomínkám. V tomto směru splňujeme i 

to, co je nám uloženo. Na dnešním zastupitelstvu bychom vydali stanovisko, které okamžitě 

budeme distribuovat na hl. m. Prahu. 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji za slovo. Asi si všichni uvědomujeme, že z politického pohledu jde o složitou 

problematickou věc. Když se historicky obdobné vyhlášky navrhovaly, ODS se většinou 

zdržovala, protože jsme říkali, že tento typ restrikcí je na hraně. Bohužel, aktuální stav 

vyžaduje už rázné kroky k ochraně rezidentů a k ochraně veřejného pořádku. To si asi 

uvědomujeme všichni.  

 Bohužel, další významné je, že vůbec nezačal fungovat institut nočního starosty. 

Máme naprostý nedostatek strážníků. Víte, že nenaplněnost tabulek byla vyřešena jejich 

snížením, což byl velký faul vůči Praze 1. Dlouhodobé nenaplnění tabulek bylo vyřešeno tím, 

že tabulky byly sníženy místo toho, aby byly doplněny strážníky. Čím dál tím častěji z úst 

představitelů hl. města zaznívá myšlenka, že máme 30 tisíc obyvatel, takže máme dostatek 

strážníků a že jich máme víc než ostatní městské části. Víme ale, že se zde denně pohybuje 

kolem 350 tisíc lidí, a tomu by měl odpovídat počet, který neodpovídá. To svědčí o rezignaci 

na snahu pořádek nějakým způsobem zlepšit a to nás vede k tomu, aby se situace řešila. 

Musíme ji nějak řešit.  

 Musíme přistoupit k nepopulárním krokům, které – doufejme – urychleně pomohou k 

veřejnému pořádku. 

 V radě jsem navrhoval – rada se k tomu připojila – vyřazení písm. e) v § 2, který 

zakazoval požívání alkoholu v okruhu 100 metrů od provozoven. Bod byl provázán s tou 

myšlenkou, že nově bude v zákonu a ve správním řádu ustanoveno předsunuté místo 

konzumace, aby ve správním řízení bylo povoleno, evidováno a nastaveny takové podmínky, 

aby pultíky a další místa, kde se konzumuje, zůstaly. Protože je to legislativně poměrně 

složitější, vyřadilo písm. e), protože by při jeho ponechání nebylo možné dát si pivo např.  

U Rotundy nebo ve Vodičkové vedle úřadu. Znamená to, že by to likvidovalo místní podniky. 

 Věřím, že schválení vyhlášky pomůže řešit problém teď, ale hlavně že nastartuje 

změny legislativní a personální vedoucí ke zlepšení, že třeba za dva roky by vyhláška nebyla 

potřeba. Tím, že k tomu teď přistupujeme, řešíme dvouletou nečinnost, která se hlavně 

projevuje v našich ulicích Prahy 1. Všichni víme, že po covidu se sice nevrátil ten počet, ale 

obrovsky se snížila kvalita lidí, kteří přijíždějí a pohybují se po ulicích Prahy 1.  

 Dovolím si k tomu říci, že hl. m. Praha ruší předzahrádky a vyřazuje je z tržního řádu, 

tedy možnost, aby měly otevřeno i po 22. hodině. Musím konstatovat, že to je ta špatná cesta.  
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Kdo se v ulicích pohybuje a snaží se problém řešit, tak zjišťuje, že ve většině to nejsou 

ty provozovny, které jsou zdrojem hluku a narušování veřejného pořádku, ale je to ten 

parasitismus na nich, kdy si lidé nakupují levné pití po večerkách a sdružují se v blízkosti 

podniků, jako by to dávalo renomé, že tam jako jsou, ale pijí z lahví a dělají nepořádek na 

ulicích. 

 To tato vyhláška bude moci řešit a věřím, že i na Magistrátu, kde bude jistě 

kontroverzně přijímána, nastartuje myšlenku, že situace je vážná, překročila všechny hranice,  

že bohužel musíme přistoupit i k takto nepopulárním krokům. Kdyby fungovala Městská 

policie a kdyby se připravovaly související legislativní změny, nemuseli bychom k tomu 

přistupovat, protože politicky je to svazování volnosti.  

 Z toho důvodu budeme podporovat vyhlášku, ale doufám, že se proces spustí a že 

vyhláška tady déle než dva roky nebude a budou nastaveny takové podmínky, které umožní 

Městské policii, která bude existovat a hlavně bude konat, situaci řešit jiným způsobem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych si vyjasnit některé parametry. Především parametr časový. Jestli správně 

chápu, bylo na to 60 dnů a přišlo to 9. 8. 2021. Už jste prošvihli termín, v jakém se měly 

připomínky k této vyhlášce na Magistrát poslat. Mohu se zeptat zřejmě gesčního člena rady 

starosty Hejmy, proč termín prošvihl? Proč o tom jednala komise pro bezpečnost až někdy v 

září, proč o tom nejednala dříve? Kdy jí to dal? Proč to nedal už na zářijové zastupitelstvo, ale 

až na toto zastupitelstvo? Požádal bych o vysvětlení.   

 Ať požádáme o cokoli, tak už jen zmeškáním termínu vážným způsobem snižujeme 

šanci, že naše připomínky v takto důležité věci budou akceptovány. Přijde mi to 

neodpustitelně diletantské.  

 (P. Hejma: Hlavně od vás to zní tak správně.) 

 Budu ještě pokračovat. Dále bych se zeptal, co znamená bod 1 usnesení, kde se píše, 

že je nezbytné přijmout opatření v podobě legislativního nástroje, který může přinést snížení 

nadužívání alkoholických nápojů atd. Nechápu, o co má jít. Chceme-li změnit zákony, bylo 

by dobré, abychom řekli, jaký účel má zákon splňovat. Máme něco schvalovat, ale nevím, o 

jaký typ nástroje a jakého obsahu by měl být.  

 Spíše formalitou je, že nemůžeme schválit v bodu 2 znění nové vyhlášky, schvalujeme 

připomínky k návrhu vyhlášky, kterou může podle zákona schválit pouze hl. m. Praha.  

 Obecně k vyhlášce bych řekl to, že jestli jsem chápal správně, že jedním z účelů, proč 

to hl. m. Praha znovu otevřelo, konkrétně Petr Hlubuček, bylo zpřehlednění právní úpravy, 

aby občané věděli, kde se smí a kde se nesmí pít. Tady se obávám, že naše návrhy k tomu 

neposlouží, že bude výčet ulic, kde to nebude možné, asi širší než byl. Ujasněme si, že tento 

účel naše připomínky nepochybně nenaplní. 

 Další obecná poznámka. Zaznělo zde myslím od obou předřečníků, že se alkohol má 

pít zejména v nočních hodinách pouze na místech k tomu určených, kde mají být i 

předzahrádky. Účelem této vyhlášky je snižovat hluk a zajišťovat veřejný pořádek. Je pravda, 

že k narušování veřejného pořádku dochází i při pití alkoholu. Potom je pravda, že když je to 

na nějakém organizovaném místě, v nějaké hospodě nebo na nějaké předzahrádce, je tam 

nějaký dohled provozovatele. To ale není pravda celá. Druhou polovinou pravdy je, že když 

se člověk opije, odejde z hospody nebo z předzahrádky a může se dopouštět nepěkné činnosti 

jinde. Tím, že se člověk může opít někde, kde je nějaký provozovatel a ne sám na lavičce v 

parku, není pravda. Přístup Prahy 1 neřeší to, že se lidé mohou opít na předzahrádkách, a 

následně po odchodu rušit noční klid a dělat nepořádek. 
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P.  H e j m a : 

 Dovolím si reagovat jako předkladatel, abych vypořádal všechny vznesené námitky a 

připomínky. Pane kolego, chtěl bych vás požádat, abyste se zdržel hodnocení, jestli je někdo 

diletant nebo nikoli, to si může dovolit mistr ke svému žákovi, což v tomto případě to tak 

není. Prosím, abyste k tomu přistupoval konstruktivně. Toto je ukázka tisku, kde můžeme 

společně udělat něco dobrého, můžeme získat nástroj, který nám pomůže řešit tíživou situaci 

v některých lokalitách na základě podnětů občanů. Teď se můžete předvést, jak umíte 

konstruktivně spolupracovat. Vaše první věty jsou, že je všechno špatně, že jsme diletanti, že 

jsme nic neudělali a nezvládli. Dokážete si asi spočítat, že když dostaneme výzvu od pana 

náměstka někdy v polovině srpna, což bylo o prázdninách, abychom zajistili připomínky a 

naše zastupitelstvo bylo v polovině září, tak před předložením zastupitelstvu bude třeba, aby 

se to projednalo nejdříve na odborných platformách, to znamená příslušnými složkami policií, 

aby se to následně dostalo do naší komise bezpečnosti, abychom na to přijali usnesení rady a 

pak to postoupili vám. To jistě chápete, že nešlo v polovině září mít toto tak zpracováno. 

 Samozřejmě, že jsme se domluvili s hl. městem, že počkají na naše vyjádření. Je to 

domluveno, že v průběhu tohoto týdne očekávají naše připomínky. Nic se nezkazilo, naopak 

na to čekají. Požádal bych vás, abyste to nechal na nás, jakým způsobem to na hl. městě 

projednáme. Víme v tomto směru, že jsou připraveni ke spolupráci a tak k tomu přistupujeme. 

Věřím, že i vy a vaše strana v zastupitelstvu tomu pomůže.  

 Je zbytečné, když tady šíříte poplašné zprávy, že se něco pokazilo a že se snížily 

nějaké šance. Je to nesmysl. Máme možnost to do 15. 10. podat, proto to je v ukládací části. 

 Jediné, co je oprávněné z toho, co jste říkal, je to, že máme chybu v navrhovaném 

znění bodu 2, ale už máme připravený opravený návrh usnesení, kde schvalujeme připomínky 

k navrhovanému znění nové obecně závazné vyhlášky atd., stejně tak, jak jsme to přijali na 

radě. Máte tam usnesení rady, podle kterého je to textováno. Omlouvám se, že tam došlo k 

písařské chybě a neopravilo se to v návrhu usnesení pro zastupitele. Na radě jsme to již 

opravili. V tomto směru můžeme být naprosto v klidu a dnes to můžeme projednat.  

 Pokud jde o návrh plošného zákazu, vychází z toho, aby bylo v průběhu noci jasné, že 

od 22 hod. do 6 hod. chceme, aby se nikde nekonzumoval alkohol na veřejnosti, zvláště s 

úpravou otevřené lahve, což bylo také důležité, aby tam bylo ukotveno.  

 Pokud jde o denní provoz, stále bude platit, že ve vybraných lokalitách to bude 

taxativně vymezeno v příloze vyhlášky.  

 Prosím dalšího přihlášeného kol. Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Jsem rád, že vítězství pravice oslavujeme restrikcí.  

 Myslím, že jsem častým frekventantem popíjení v ulicích po večerech, takže o tom 

něco vím. Myslím, že náš problém je nedostatek Městské policie. Není to, že lidé pijí v 

ulicích. Myslím, že půjdeme řešením, které ničemu nepomůže. Už teď je jasně definovaný 

problém, což je hluk v noci. Před třemi týdny jsem si s panem Scholzem otevřel na rohu ulice 

láhev, každý jsme si dali panáka a šli jsme se zpátky bavit na akci. Měl bych být za toto 

pokutován? Tomu nerozumím. Budu omezovat lidi, nemohu si se svou holkou jít sednout na 

lavičku ve 22.30 hod. večer a otevřít si láhev vína, protože nejsme schopni zařídit hlídání 

nočního hluku? Je to neštěstí, trestáme lidi za to, že nejsme schopni vyřešit vlastní problém.  

 Problém je jasně definovaný. V Dlouhé lidé chodí a řvou. Posilme Městskou policii v 

Dlouhé a v problematických oblastech a nedělejme problematické řešení, které ve finále 

nikomu nepomůže. Je to vylévání dítěte s vaničkou. 
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 Myslím si, že k tomu přistupujeme špatně. Měli bychom apelovat na hl. město, že není 

možné, aby na Praze 1, která funguje jako průtokáč pro celé město i pro tisíce turistů, byl 

stejný počet policistů jako v Kobylisích. Je to úplná hloupost. Využijme tohoto tisku jako apel 

na hl. město.  

 Chápu, že tam byly ulice dány z nějakého důvodu, myslím, že dávají smysl, držme se 

této logiky. Myslím, že v Dlouhé to smysl naprosto dává. Chtěl jsem se zmínit o pub-crawl. 

Ten funguje tak, že se sebere parta ožralých turistů a jde z hospody do hospody. Nic 

nekonzumují, jen jdou a řvou. Je to jiný typ pub-crawlu, byl jsem na něm, jdete z hospody do 

hospody. Mezi tím nepijete, jen řvete. Ti postiženi nebudou, ale budou postiženi ti, kteří si 

otevřou láhev se svým barákem se sousedem, protože nechtějí rušit manželku s dětmi u sebe 

doma. Nerozumím tomu. Vracíme se k tomu, že po 22. hodině se smí pít jen v hospodě, a 

nemohu si sám vyjít na ulici? Nerozumím tomu, proč k tomu přistupujeme, resp. rozumím  

tomu, proč k tomu přistupujeme, ale připadá mi to nešťastné.  

 Využijme toho, že tuto vyhlášku okomentujeme tak, že zachováme ulice, které tam 

byly dosud – mám pocit, že byly dobře vybrány, a využijme ji k apelu na hl. město, aby nám 

dalo více městských strážníků. To je to, co tady chybí.  

 Pokud máme předcházet tomu, že bude dál docházet k vylidňování města, máme se 

snažit, aby se místní obyvatelé tady měli co nejpříjemněji, aby nebyli pod restrikcemi, které 

nejsou vynucené. A toto je jedna z nich. Děkuji vám. 

 

P.  H e j m a : 

 Plně to chápu, nikdo z toho nemáme radost, protože každá restrikce je nešťastná. 

Potřebujeme dostat do rukou policie nástroj, kterým budou moci postihovat. Nesouhlasím s 

tím, že pub-crawl nekonzumuje alkohol na ulici, díval jsem se na to z okna dostatečně dlouho 

a těch skupin procházelo Náprstkovou několik do nocí. My, co tady přímo v centru bydlíme a 

jsme v tomto směru přímo účastníky nočních pitek, to vidíme. Mají v ruce půllitry a z hospod 

si to nosí. Mohou vypít kolik chtějí a ještě to dopíjejí po cestě, než dorazí do další hospody. 

Kdyby tento nástroj v podobě vyhlášky byl, policie proti nim může zakročit.  

 Naprosto souhlasím s tím, že policistů máme málo, řeší se to s hl. městem, v tomto 

směru nám neumí navýšit počet strážníků, zkoušíme domlouvat nějaké personální dotace do 

vybraných lokalit ve vybraných hodinách a časech atd. To je věc, která je známa, tento apel 

jsme vznášeli několikrát.  

 Vyhláška jako taková se má dotknout věcí, které lidí, kteří tady žijí, skutečně trápí. 

Myslím, že když si soused půjde dát se sousedem panáka na ulici, protože je manželky 

vyhodí, tak je za to určitě policista persekvovat nebude. Nebudou u toho řvát, postojí si před 

barákem a půjdou zpátky. Myslím si, že toto je nástroj na skupiny řvoucích zahraničních 

návštěvníků Prahy, kteří sem nejezdí za památkami, ale za levným alkoholem.  

 Slovo má pan kolega Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Dlouhodobě se vyjadřuji proti tomu, abychom vytloukali klín klínem a zaváděli 

restriktivní vyhlášku. Vyjadřoval jsem se stejně i k předchozí vyhlášce proti všem podivným 

nápadům dr. Solila. Řeknu totéž, co říká David Skála. Jestliže vím, že vyhlášku nebude 

policie schopna vymáhat a že ji zase bude uplatňovat vůči vybraným skupinám, jako to dělala 

dosud vůči lidem bez domova, tak to je špatná vyhláška, tak to fungovat nemá. Vyhláškou 

suplujeme neschopnost Městské policie řešit primární problémy, hluk, pub-crawl. Policie se 

bojí větší skupiny cizinců. Co to je? To je špatně. 

 Takovou vyhlášku určitě nepodpořím. Viděl jsem, že tam máte některé absurdní body, 

jako je plošný zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství přes noc. To je něco, co 

vám žádný legislativec na hl. městě neschválí a hodí to do koše. 
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 Nevím, proč tady z toho děláme takovou show. My tady nezpracováváme návrh 

vyhlášky, to je tady nějaké politikum.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Chtěla bych nejprve vyjádřit politování nad tím, že tato věc nebyla řešena na našem 

výboru proti vylidňování. Myslím, že je to naše téma a když na to bylo 60 dnů, řešit jsme to 

mohli. Proto bych k tomu měla doplňující dotazy. 

 Jako rezidentka Dlouhé tuto myšlenku vítám, ale mám dotaz k § 2, odst. 2, k 

paušálnímu zákazu pití alkoholu na veřejných prostranstvích. Je k tomu nějaké legislativní 

stanovisko, nebo jste to předjednávali s Magistrátem? Byť bych to vítala, tak judikatura 

Ústavního soudu říká, že zákazy musí být konkrétní a odůvodněné, že plošný zákaz není 

možný. Na to jsem se chtěla zeptat, aby to nebylo jen plácnutí do vody, kdy Magistrát řekne, 

že to není možné a tím to bude k ničemu. To byl jeden dotaz. 

 Druhá věc. Chybí mi tam informace o možnosti to vymáhat. Jak říkali kolegové, mám 

za to, že legislativa umožňuje do určité míry už tyto fenomény postihovat teď, a neděje se to. 

V materiálu nenajdeme žádná čísla, ani zhodnocení toho, proč to není dosud vymáháno, proč 

lidé v Dlouhé a v okolních ulicích trpí. Nejsou tam žádná čísla, o kolik strážníků je třeba 

navýšit jejich počet. Také v návrhu tisku mi chybí jakýkoli bod, který by apeloval na hl. 

město, aby nějakým způsobem Praze 1 v tomto ohledu personální zajištění Městské policie 

dodala. Otázka také je, zda je to jen otázka Městské policie, jestli to není otázka České 

republiky, aby v tomto pomohla. Postrádám tam informace, jak se to bude prakticky vymáhat.  

 

P.  H e j m a : 

 V tomto směru se vyjadřujeme k návrhu obecně závazné vyhlášky, což je rutinní úkon, 

kde si máme říct, jak bychom si to ideálně představovali. Samozřejmě, že to pak projde 

legislativou na hl. městě a bude se to nějakým způsobem vyvíjet.  

 Návrh zpracovávali právníci, v tomto směru se musíme spoléhat na to, že mají právní 

vědomí a že nám zpracují předklad, který má šanci uspět. Samozřejmě, že můžeme narazit na 

nějaké ústavní bariéry, ale jsme tady od toho, abychom vydefinovali ideální stav a pak 

následně dojednali finální podobu. Toto je start, vyhláška se bude teprve tvořit, bude se o ní 

jednat a předpokládám, že bude příležitost se k tomu vyjádřit. Požádal bych zpracovatele 

tisku, zda by nám dal vyjádření k přípravě ve spolupráci s právní kanceláří. 

 Vyhláška byla konzultována na všech možných platformách včetně Policie ČR od 

odborníků. Nikdo se nad tím nepozastavil. Dedukuji z toho, že by to mohlo mít šanci. Víme, 

že i v jiných evropských metropolích tyto plošné zákazy v určitých regionech jsou a funguje 

to. Když to funguje jinde v Evropě, mělo by to fungovat i u nás.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Na úvod drobná poznámka. Z úst pana starosty zazníval termín závadové chování. Měl 

jsem dojem, že tento termín je spojen s předchozím normalizačním režimem do r. 1989, kdy 

se tento termín zavedl v reakci na chování příslušníků undergroundu a podobných lidí. 

Bohužel, tento termín přešel až do naší doby a běžné ho používáme. To bylo jen na okraj. 

 Pokud se týká materiálu, považuji ho za velmi nepřehledný, ať se jedná o usnesení, 

které zde bylo komentované. Také se jedná o to, že připomínky jsou až na konci materiálu. 

Pokud bychom rozhodovali o usnesení, rozhodovali bychom o navrhovaném znění, které nám 

posílá Magistrát. Zpracovatel materiálu si nedal práci s tím, abychom tisku dobře porozuměli.  
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 Pokud se týká časové souslednosti, o tom již byla řeč. Termín jsme prošvihli, nemusí 

to být považováno za fatální, ale když jsme měli v mezidobí zastupitelstvo, bylo by dobré to 

vyřídit promptně. Během příspěvků jsme se dozvěděli např. o tom, že to nebylo ve výboru 

paní Sitár Baborákové, což považuji za špatné. Pokud to považujeme pouze za bezpečnostní 

věc, budiž, ale pokud tady máme výbor zřízený k tomu, že má dohlížet na negativní jevy 

spojené s turismem a na poklidný sousedský život a máme návrh do zastupitelstva, tak se 

domnívám, že by to v tomto výboru projednáno být mělo.  

 Pokud se týká vyhlášky samotné, bylo tady zmíněno, připojil bych se ke kol. Skálovi 

co se týká kritiky přísnosti vyhlášky. Pokud se týká jejího konkrétního znění, nepochopil 

jsem, že zákaz ve vybraných lokalitách by se neměl týkat pouze předzahrádek, které jsou 

uvedeny v tržním řádu. Musíme si uvědomit, že ne všechny předzahrádky, které vidíme na 

ulici a které mají řádné povolení, jsou uvedeny v tržním řádu. To považuji za nedostatečné. 

Myslím si, že i na Magistrátu nepanuje jednotný názor v tom, jaké předzahrádky jsou tím 

myšleny. Pokud by došlo ke schválení takto navržené vyhlášky, mohli by se pokutovat lidé, 

kteří konzumují přes den v legálně zřízené předzahrádce v ulicích, které Praha 1 navrhuje. 

Myslím si, že to je paskvil a není to účelem této vyhlášky.  

 Ještě se vyjádřím k potřebě vyhlášky. Z úst pana kol. Bureše zde zaznívají slova o 

tom, že je třeba v současné situaci přijmout rázné kroky, ale druhým dechem dodává, že je 

zde nedostatek strážníků. To je to jádro pudla. Je nedostatek strážníků, kteří jsou schopni 

vymáhat právo. Potýkáme se ne s tím, že bychom neměli nástroje, ale že zde mluvíme o 

nedostatku vymahatelnosti práva. To změnou vyhlášky nebo čímkoli jiným k tomu 

nepřispějeme. Domnívám se, jak říkal kol. Skála i jiní předřečníci, že pokud budeme apelovat 

na hl. město, aby posílilo strážníky, pokud budeme apelovat na náměstka Hlubučka, aby 

posílil přítomnost městských strážníků na území naší městské části, tak to je přesně šance, 

jakým způsobem můžeme využití tuto vyhlášku.  

 Slova o tom, abychom se bavili o tom, aby tady byla takto přísná vyhláška třeba na 

dva roky – nevím, jestli městská část navrhuje, aby platila dva roky, a potom už bude klid, tak 

to přece není pravda. Problém je v tom, že strážníci neobcházejí. Jsem pro to, aby se  

zpřesnila formulace tzv. otevřené lahve, jak říkal pan starosta. Pokud to nedokáží strážníci v 

tuto chvíli vymáhat, i když jsou zde nálezy Ústavního soudu, co lze považovat za konzumaci 

alkoholu, tak v tomto zpřesnění to chápu. Situace se ale nezmění v okamžiku, kdy není 

dostatečné množství strážníků, kteří by mohli právo vymáhat. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Neměl jsem možnost reagovat na pana radního Votočka, že jsme negratulovali k 

úspěšnému výsledku voleb, tak samozřejmě gratuluji. Zase jsme neslyšeli poděkování, že 

jsme velkou měrou k tomu pomohli. 

 K této záležitosti. Pan starosta tady řekl, že policista nebude persekvovat toho, kdo 

bude v klidu a bude porušovat tuto vyhlášku. Myslím, že to není v pořádku, že povinností 

strážníka je, aby dohlížel na dodržování této vyhlášky, pokud projde. 

 Bylo tady řečeno, že tato záležitost nebyla projednána v příslušném výboru. Chci se 

zeptat, jestli se na tuto záležitost dotazovala státní správa? Tím mám na mysli živnostenský 

odbor. Je to pro mne podstatné, protože jsou tam věci, ke kterým by se měl živnostenský 

odbor vyjádřit.  
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 Znamená to, že pokud máme zimní období, vánoce, přijedou sem turisté na vánoční 

trhy, tak po 22. hodině, když budou procházet ulicí, si nebudou moci z batohu vytáhnout a 

vypít štamprli slivovice. Je to tak, že po přijetí této vyhlášky to nebude povoleno? To je dotaz 

na předkladatele. 

 Souhlasím s tím, co tady zaznělo od předřečníků, že vyhláška je nám k ničemu, pokud 

nemáme jistotu, že bude dohlíženo na to, aby byla dodržována.  

 Je tady stále omílána ulice Dlouhá. Není to zdaleka jen tato ulice, vybavuji si Karolíny 

Světlé, neustále nám to chodí do našich mailů, některým zastupitelům Národní. Podívejte se, 

co se teď tady děje. Souhlasím s předřečníky – pojďme diskutovat s hl. městem Prahou, aby 

došlo k nápravě. Zastupuji stranu, která je teď ve vedení hl. m. Prahy a čekám na výzvu i od 

vás, pane starosto: pojďme přesvědčit hl. m. Prahu, aby toto bylo napraveno. A kdy jindy než 

teď, za rok jsou volby, a hlavně teď se připravuje rozpočet na příští rok 2022. Teď je potřeba, 

abychom zasáhli do tohoto rozpočtu. 

 Poslední otázka v rámci mého výstupu. Pan starosta řekl, že tato záležitost byla 

prodiskutována – nevím, jestli řekl s policií nebo s Městskou policií – ono je to jedno, zajímá 

mě konkrétně s kým, protože toto vyjádření tady chybí. Dovolil jsem si požádat o stanovisko 

jednoho strážníka Městské policie, jestli by se na to mohl podívat a okomentovat to. Měl k 

tomu několik výhrad. Přiznám se, že jsem si je nezapisoval, připravil jsem si jen dotaz, jestli 

máme konkrétní osobu na Městskou policii, která k tomu dala „fajfku“, že je to v pořádku. 

Pokud máme tuto osobu, budu to prezentovat strážníkovi Městské policie, který se na to 

podíval, že je to za Městskou policii v pořádku. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Začnu koncem. Strážníků je na Praze 1 přes 200, takže to může být co strážník, to 

názor. Na druhou stranu by měli lépe komunikovat se svým vedením. Hlavně je to věc, která 

je podpořena ze strany České republiky. Zrovna na zmiňovaném včerejším sezení bylo téměř 

20 osob, mohu předložit prezenční listinu. Byli tam ředitelé Policie ČR, obvodního ředitelství 

i cizinecké policie za hl. m. Prahu, za vládu, za protidrogovou oblast atd. Bylo tam dostatek 

odborníků, kteří by asi strážníkovi vyvrátili některou argumentaci, kterou má on.  

 V tomto směru souhlasím s tím, že potřebujeme posílit, ale vypadá to, jako 

kdybychom nic nedělali. Zhruba před třemi týdny jsme na tomto místě podepsali ještě ve 

spolupráci s Prahou 2 a 5 deklaraci, kde jedním z jejích bodů bylo, že vyzýváme hl. město, 

aby zintenzívnilo činnost právě v problematických místech. Týká se to nejen počtu strážníků, 

ale zároveň i různých opatření atd. Toto už proběhlo, v tomto směru můžeme maximálně 

posílit tuto aktivitu s tím, že zastupitelstvo tomu vyjádří podporu. Toto jsme už předali na hl. 

město a už to běží. Samozřejmě musíme k tomu využít nástroje, které máme. Když tam máme 

koaliční partnery, kteří jsou v koalici, tak musíme i na naše lidi tlačit, aby nám v tomto směru 

pomohli. Více strážníků věc jen neřeší, ale oni potřebují dostat do rukou i nástroj. Když tam 

vidí někoho, kdo tam stojí s alkoholem, musí ho postihnout. Myslím, že je potřeba se na 

vyhlášku dívat tak, že sousedé, kteří stojí před svým domem a budou si dávat štamprličku a 

nebudou u toho řvát, vyvádět, demolovat auta apod., těžko mohou být postiženi, protože 

nikdo na ně strážníka nezavolá. Strážník nedokáže být na všech místech najednou, přijede na 

místo, kde je stížnost a kde dochází k nějakému rušení veřejného pořádku. V tomto směru se 

to sousedů tiše popíjejících štamprličku týkat nebude, ani našich přátel třeba z moravských 

krajů, kteří přijedou a z baťůžku si štamprličku vytáhnou také. Nikdo je za to nezavře. 

Musíme mít účinný nástroj, který se rozletí po celém světě, že vedle zemí a metropolí, kde to 

už mají zavedeno, jsme i my v tom dostatečně tvrdí a budeme to exekuovat. Potřebujeme jen, 

abychom získali respekt. Sebevíce strážníků, kteří nemají respekt, je nanic.  

 



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 
 

Potřebujeme, aby měli respekt, aby si z nich nedělali srandu, aby se to nestalo součástí 

zážitkové turistiky, kdy si různé platformy sdělují zážitky – přijeďte sem, je to prča a když 

budete mít štěstí, tak na vás přijedou měšťáci, kteří s vámi nic nezmůžou. Dělají si srandu z 

toho, že tam přijede hlídka, kde je strážník ještě se strážnicí, třeba ne dostatečného vzrůstu a 

fyzické kondice, takže těch 80 lidí, kteří okolo nich stojí, se jim jen řehtají. To nám 

nepomůže, když nám přidají 20 strážníků navíc. Máme jich teď řádově 230, měli bychom jich 

mít zhruba o 80 víc. Ale i plošné škrty, kdy se nařídily úspory ze strany hl. města, postihly i 

tuto oblast. Když toto sdělíte řediteli Šustrovi, podlomí se mu nohy. Řekne, že máme podobný 

stav jako Praha 4, která má 140 tisíc obyvatel. Nevidí, že máme tady konkrétní lokální 

problémy. Kdybychom celou Dlouhou obsadili stovkou strážníků, tak nevím, jestli by to bylo 

řešení, protože by byl zase plný facebook, že je tady policejní stát a že perzekuujeme lidi, 

kteří se chtějí svobodně bavit. V tomto směru musíme najít nějaký balanc mezi liberálním a 

konzervativním viděním této věci. 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Slova pana starosty byla zajímavá v mnoha ohledech. Zaujalo mě, že strážník bude u 

vybraných občanů ignorovat doporučení. 

 (P. Hejma: To jsem neřekl.) 

 Nepřímo to tak vyznělo. Vrátím se k jiné věci. Stavím se za to, že vymahatelnost je 

velký problém, že bychom se nad tím měli zamyslet. Jestliže se tady pokoušíme definovat 

konzumaci alkoholu otevřenou lahví apod., domnívám se, že podobnou péči bychom měli 

věnovat i definování toho, co je to vzbuzovat veřejné pohoršení. To je to, o co nám v podstatě 

jde. V noci nám jde o rušení nočního klidu, ve dne se domnívám, že není zločin někde jít a 

křičet. V noci to vzbuzuje veřejné pohoršení. Kdyby nás to nepohoršovalo, nechá nás to 

chladnými a nic proti tomu nemusíme dělat. Myslím si, že je to podstata toho problému. Jde o 

to lépe to vydefinovat. 

 Zareaguji na to, co zde zaznělo z mnoha úst o sousedském naprosto nevinném 

popíjení. V tom případě nevím, jestli je to právně možné, protože by se někdo mohl odvolat, 

že zvýhodňujeme určité obyvatele. Myslím si, že by bylo řešením doplnit § 3, kde jsou 

výjimky ze zákazu a přidat bod 4, že tento zákaz se nevztahuje na občana Prahy 1, potažmo 

na občana, který má místo bydliště v té městské části, kde konzumuje. Dávám ke zvážení, zda 

by toto byl zajímavý kompromis. Jinak si myslím, že zákaz sám o sobě je nadbytečný, že stačí 

dodržovat noční klid a vydefinovat veřejné pohoršení.  

 

P.   H e j m a : 

 Pane kolego, váš nápad se mi líbí, jen nevím, jak bychom s ním pochodili. Rozumím 

tomu. Dovolujeme sousedům, aby si dali štamprličku před barákem, ale nesmí u toho řvát.  

 Druhá věc, kterou jste říkal, se dá kvalifikovat jako opilost a výtržnictví. To už je 

nějak popsané v příslušných paragrafech. To je velmi časté, že v různých metropolích za to 

postihy jsou. V Berlíně je dokonce možné vězení, v Bruselu také vězení, v Lisabonu vězení a 

v Reykjavíku vězení až do vystřízlivění, ve Stockholmu totéž. Našly by se případy, kdy si s 

tím uměli poradit. Neobjevujeme tady nic nového, naopak i ve starších demokraciích k těmto 

nástrojům sáhli. Je potom umění s tímto nástrojem nějak naložit.  

 Pan zastupitel Scholz má technickou poznámku. 

 

P.  S c h o l z : 

 Myslím si, že to, co navrhuje kol. Nazarský není úplně ústavní.  
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P.  H e j m a : 

 Zneužíváte technickou, přihlaste se do diskuse, názor nás určitě bude zajímat.  

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Mám radost, že z obou stran stolů slyším podobný druh argumentace. Znamená to, že 

jádro pudla je v tom, že nemáme dostatek strážníků. Máme jich 230 na 350 tisíc lidí, kteří tu 

za den projdou, což zhruba vychází jeden strážník na 2 tisíce lidí v ulicích. To je ta základní 

informace, na kterou je dobré se soustředit. 

 Protože bylo spousta řečeno, s čímž z 90 % souhlasím, tak hledám spíše nějaký způsob 

argumentace, jak panu nám. Hlubučkovi odůvodnit, že tato vyhláška je bezzubá a ne, jak se 

píše v poslední větě odůvodnění, že nebude platit, že máme bezzubé vyhlášky.  

 Z důvodové zprávy souhlasím s první větou, kterou přečtu: 

 MČ Praha 1 dlouhodobě usiluje o zklidnění ulic Prahy 1, ve kterých především v 

nočních hodinách dochází k opakovanému porušování nočního klidu a obecně závazných 

vyhlášek.  

 Myslím si, že věta je velmi přesná, že obecně závazné vyhlášky máme, a přesto tady 

dochází k porušování nočního klidu. Myslím si, že jádro pudla celého toho bezzubého 

paskvilu je naznačen ve třetí větě důvodové zprávy, kde je napsáno: Cílem bylo vytipovat a 

realizovat možnosti legislativních změn. Tady myslím, že někomu pozornějšímu začíná blikat 

červené světélko, že v okamžiku, kdy máme hodně obecně závazných vyhlášek, tak vytvářet 

další legislativní změnu, možná míříme mimo terč.  

 Další citace. Tyto změny by jednak měly zjednodušit získání obecného povědomí o 

platnosti jednotlivých zákonných povinností návštěvníků Prahy 1 a jednak by měly posílit 

akceschopnost především Městské policie. 

 Novými vyhláškami budeme posilovat asi počet strážníků v ulicích. 

 Byli bychom schopni potom říct nějaké doporučení na Magistrát, že vyhlášky nás 

nezachrání, ale že je třeba posílit na dvojnásobek množství strážníků? 

 Na závěr k modelu otevřené lahve. Svého času jsem pravidelně jezdil do USA, které 

jsou někdy velmi legislativně formální. V New Yorku běžně vidíte bezdomovce, kteří popíjejí 

na ulici a mají to v papírovém pytlíku. Vypadá to komicky, protože všichni vědí, že v tom 

papírovém pytlíku, ze kterého usrkávají, mají nějaký alkohol. Nevím, jestli strážníci budou 

zjišťovat, co v lahvi máte. Myslím si, že o institutu otevřené lahve můžeme na základě 

zahraničních zkušeností říci, že nefunguje a že je směšný.  

 Budu hlasovat proti této vyhlášce. Kdyby se v diskusi ještě podařilo najít kvalitní 

definici toho, co Praha 1 potřebuje, asi bych se k tomu přidal.  

 

P.  H e j m a : 

 Vnímám vaši kritiku směrem k vedení hl. města. Ten bezzubý paskvil, jak říkáte, nám 

předložili k připomínkování. Tím, že tam máte svého primátora, není to úplně taktické, ale na 

druhou stranu to bereme na vědomí. Myslím, že v tomto směru je zapotřebí si říct, že přestože 

máme dost vyhlášek, tak právě z toho důvodu, že stávající vyhláška č. 12/2008 tím, že tam 

byla vyjmenována taxativně pouze některá místa, byla nepřehledná. Je snaha zjednodušit to 

tím, že se vydá nová vyhláška, která tuto nahradí. Nekumulujeme nějaké další vyhlášky.  

 Naopak tady byl názor, že když se plošně vymezí zákaz,  je to zjednodušení věci. 

Naopak je tam snaha určit třeba nějaké místo, kde je to povoleno. Navrhovali jsme, že by to 

třeba mohlo být povoleno na nábř. Ludvíka Svobody. Z toho důvodu by to mohlo být 

relevantní a z toho bezzubého paskvilu – jak říkáte – třeba vytvoříme nástroj, který policie 

bude účinně využívat.  

 Prosím pana radního Bureše. 
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P.  V í c h (?) : 

 Musím reagovat. Vy jste to vůbec nepochopil. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, musíte se přihlásit do diskuse. 

 

P.  V í c h (?) : 

 Vy byste se taky měl vždycky přihlásit do diskuse a hned nereagovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Jsem předkladatel, sluší se reagovat, protože je spousta připomínek. Máte možnost se 

přihlásit. Prosím kolega Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Zareaguji na Davida, že mluvil s jedním strážníkem. Kromě vedení jsem mluvil asi s 

30 strážníky. Říkali, že jim to pomůže, a to je pro mne důležité. Proto jsem říkal, že byť 

nerad, tak to tak beru. V úvodu jsem přece říkal, že jsme byli proti každé vyhlášce, ale teď 

nám nic jiného nezbývá kvůli naprostému selhání hl. města. Noční starosta, nedostatek 

Městské policie. Je hezké, že Praha sobě teď říká, že je třeba apelovat na hl. město. Vy jste hl. 

město Praha, bratr pana Čižinského je šedou eminencí, která řídí celou Prahu. Vy tady říkáte, 

že máme oslovovat hl. m. Prahu? Ten chudák Hřib je tam druhý. Noční starosta byl váš. Šli 

jste do voleb s tím, že problém tady existuje, že máte kouzelný proutek a že ho za měsíc 

vyřešíte, že tady máte člověka, který to všechno vyřídí. Výsledek je nula. Musí se to nějak 

řešit. Také jsem doufal, že se to stane. Jasně jsem říkal, že jako ODS velmi neradi, se 

zaťatými zuby a proti vlastnímu přesvědčení budeme nyní pro. Věřil jsem, že to vyřešíte, ale 

vidíme, že to nejde řešit. Roky návrhy nedostaly nikdy náš hlas, my ale musíme udělat něco 

pro naše rezidenty, protože situace je neúnosná. Bylo zde řečeno, že by se měla více snažit 

Policie ČR, ale každý zastupitel ví, že veřejný pořádek je v kompetenci Městské policie. 

Policie ČR řeší kriminalitu, trestné činy. Každý ví, že číslo 106 je potřeba k úplnému výkonu 

toho, o co žádáme Městskou policii, aby konala.  

 Právě požadavek na plošnost vychází z potřeby Městské policie. Vždycky jsme byli 

proti. Oni si o to řekli, aby mohli konat.  

 Berte to i takto. Pokud to nyní pošleme na hl. město, výsledkem třeba bude, že řeknou 

ne a rozjede se kompromis. To, že nám poslali vyhlášku, že vyřeší náš problém s hlukem, 

která ale byla úplně o ničem, tak se do ní dávaly první věty, a třeba Magistrát, který vy 

ovládáte, řekne toto ne, že místo toho navýší počet. Argument, že máme stejně strážníků jako 

na Praze 4, ale my tady máme téměř více než dvakrát tolik lidí, kteří se tady pohybují po 

ulicích. 

 Nejprve to vypadalo tak, aby se každý mohl projít s otevřenou lahví a dát si tady „do 

nosu“. To snad ne, je tady dost podniků. Není cílem, aby si sem každý mohl takto přijet.  

 Teď jeden paradox. Kdo tady navrhoval omezení otevírací doby všech podniků? Pustil 

jsem si záznamy, pan kolega zrovna přichází a sedá si. Cituji jeho slova: Chcete tady z toho 

dělat policejní stát, požadujete více strážníků, to je všechno nesmysl, musíme to řešit formou 

vyhlášky a regulací otevírací doby. 

 Kde se vzala změna, že mluvíte úplně opačně? Chtěli jste regulovat podnikatele, 

protože to je to zlo pro vás. Říkám obráceně, že podniky otevřené po 22. hodině se dají 

uhlídat. Nám přece vadí volné popíjení na ulici. Tady u Městské policie nejde o Hlubučka, jde 

o Hřiba, on je jejich velitel. Hlubuček je pouhý radní pro bezpečnost, ale šéfem Městské 

policie je vždy primátor. Je v tom problém, město nás v tom nechává utopit, nepomáhá nám.  
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Vždycky jsme byli proti regulaci, ať to jsou otevírací hodiny, omezení pití alkoholu, ale nám 

teď bohužel nic jiného nezbývá než to poslat na Magistrát a vyvolat nějakou reakci. Jestli 

reakcí bude ne, my to nevezmeme a místo toho vám navýšíme počet strážníků. Každý měsíc 

odesílané žádosti a prosby nepadají na úrodnou půdu – zase ta Praha 1 otravuje, pořád by po 

nás něco chtěla, ať už jdou někam. To jsou reálná slova a odpovědi. Když čekáte na odpověď 

týkající se nějakých věcí důležitých pro výkon bezpečnosti šest nebo osm měsíců, tak je to 

problém. Praha 1 tento problém má, mají ho občané, kteří tady žijí. V jejich zájmu musíme 

přistoupit k tomu, o čem bychom ještě před dvěma roky nehlasovali. Nikdy jsme pro to 

nezvedli ruku. Vyhláška tady byla několikrát, byli jsme v koalici s panem Solilem a ruku jsme 

pro to nezvedli. Díky covidu se ukázalo, že sem začali jezdit ještě méně vychovaní lidé, kteří 

nechodí do podniků, ale nakoupili si nejlevnější pití a utíkají. 

 Diskutoval jsem na ulici s partou kluků ze Švédska. Říkali, že pro ně víkendový pobyt 

letenka sem a zpátky i pití je levnější než když jít si dát v pátek na dvě hodiny panáka. V 

podniku ale nepijí, pijí na ulici. A to musíme řešit.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan kolega Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Nemám žádnou nutnost zastávat se pana Hřiba, ale problém je ředitel Městské policie 

pan Šuster, ne pan primátor.  

 

P.  H e j m a : 

 Jsou to spojené nádoby. Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Podporuji zákaz po 22. hodině. Zároveň si myslím, že by se to mělo vztahovat i k 

restauračním předzahrádkám. Nejsem si jistá, jestli potřebujeme dlouhý seznam ulic, kdy 

každý neví, o kterou ulici jde. Nově je tady Míšeňská ulice. Tam problém je, okupují chodník. 

Ptám se, zda se to nedá řešit jinak? Nově se tam také objevila ulice Průchodní, moc se o tom 

nediskutovalo. Je tam strom, kolem kterého je lavice, což je hezké místo na popíjení. Nejsem 

si vědoma toho, že by se toho dělo nějak moc. Proč potřebujeme zákaz i ve dne, není to také 

proto – jak řekl kolega Kučera, abychom to selektivně uplatnili na lidi bez přístřeší?  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si všechny dovzdělat, abychom věděli, jaké jsou reálné počty. V současné 

době disponuje obvodní ředitelství počtem 232 strážníků, z toho je jich 25 na noc, 35 na den. 

Střídají se ve čtyřech směnách, vždycky jsou v denní a noční směně a další odpočívají. Když 

si to podělíte počtem směn, vychází 25 strážníků na noc. Jestli si dokážete představit, těchto 

25 strážníků, kteří musí chodit po dvou, z toho někteří chodí pěšky, někteří jezdí. 156, tak to 

není mnoho. Znamená to, že je v tomto směru zapotřebí posílit jejich činnost. Apel jsme na hl. 

město udělali a na základě dnešní diskuse se budeme snažit všichni, kdo se k tomu nepřímo 

přihlásili, to znamená zástupci Pirátů a Prahy sobě, na své zástupce tlačit, aby to mělo nějaký 

úspěch. Zároveň jim musíme dát do ruky nějaký legislativní nástroj. To je to, na co se ptal pan 

Čižinský v bodu 1. To je to, co potřebujeme, aby mohli konečně tento jev postihnout. Vychází 

to ze společenské poptávky, protože si občané toto bezesporu přejí. Ti, co tady žijí, si to přejí 

a ocení to.  
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 Proč je to i přes den? Protože se některá místa stávají místem pro mejdany v 

odpoledních i podvečerních hodinách a my musíme v tomto směru udělat pořádek. Není to jen 

Míšeňská, podívejte se, jak vypadá Bartolomějská v podvečerních hodinách. Je to ostuda. Je 

to přesně to místo, které se stává výzvou. Je to přece špás dát si tam půllitr na policejní auto a 

odvolávat se na všechny možné demokratické hodnoty. Policista nemůže zasáhnout, protože 

když ho někdo mobilem natočí, bude lítat po sociálních sítích jako netvor, který tady 

postihuje naše základní svobody. V tomto směru potřebujeme dát jim do rukou účinný nástroj. 

I na základě deklarace, kterou jsme udělali se sousedními městskými částmi, budeme 

požadovat účinná opatření a posílení včetně personálního do těch míst, která jsou jasně 

vydefinována jako problematická. V tomto směru odpověď na to, co zde bylo několikrát 

zmiňováno.  

 Znovu se vracím k tomu, že je to podpořeno i názorem jednotlivých složek policií, je 

to podpořeno i odborným nástrojem.  

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych nejprve reagovat na závadové chování. To je výraz hyperkorektnosti toho, 

že když někdo něco nazve pravým jménem jako já, tak mě Pavlík příště cituje jako za zneužití 

psychiatrie. Každý se bojí něco říct, aby někoho neurazil. Všichni mají větší práva než ti 

strážníci.  

 Souhlasím plně s panem Skálou i s dalšími, že problém nespočívá na tom, abychom ho 

vyřešili my, že jsou tady strážníci. Proč máme podporovat 230 nebo 400 strážníků, kteří jsou 

slepí a nevidí. Když jim prstem ukážete, jak někdo močí na zeď, tak strážník řekne, že to 

nevidí. Samozřejmě, základ je u Hřiba. Hřib měl dávno vyhodit Šustra. To není záležitost 

naše. Všechny věci jsou v pravomoci hl. města a my jsme jen dostali vyhlášku, abychom se k 

ní vyjádřili. Nezavádíme represe, zavádí je touto vyhláškou hl. město. 

 K odkazu na legislativní nástroje. Nemáme v ruce žádný. Hl. město má pravomoc  

vydávat jak vyhlášku, tak nařízení, má zákonodárnou iniciativu, jestliže je třeba nějakým 

způsobem doplnit zákon o obecných vyhláškách. Všechno to je na hl. městě a my jsme dostali 

něco, abychom se k tomu mohli vyjádřit. Uvědomte si, že to všechno začalo tím, že se 

zakázalo kouřit v hospodách. Všichni kuřáci byli vyhnáni na ulici a tím začal hluk. Alkohol a 

pub-crawly se přidaly až následně. Městská policie funguje hůř než kdysi šedý mor. To 

všechno je ale v pravomoci hl. města, my jen zdvořile navrhujeme, aby se k restrikcím, které 

ono zavádí, přidaly některé konkrétní detaily.  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolte, abych mezi námi přivítal paní senátorku Miroslavu Němcovou, která přijala 

pozvání a na dnešní zasedání zastupitelstva přišla, aby nás pozdravila. Využívá svého práva 

vystoupit v průběhu jednání zastupitelstva. 

 Prosím, abyste přijala místo u stolečku pro hosty, bude nám potěšením. 

 Vypořádal bych ještě technickou poznámku pana zastupitele Čižinského.  

 

P.   Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem se ohradit proti tomu, aby tady někdo byl nazýván Pavlíkem. Myslím, že je 

to další pokles kultury. Je to na radního Votočka. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní senátorku, aby se ujala slova. 
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P.  N ě m c o v á : 

 Vážený pane starosto, paní místostarostko, členové rady a členové zastupitelstva, 

dovolte, abych vám poděkovala za vaši velkorysost a toleranci, že jste byli ochotni přerušit na 

chvíli vaše jednání a mohla jsem vás aspoň pozdravit tímto prvním osobním kontaktem. Chci 

podotknout, že kontaktů ne na tomto fóru, ale jinde, se odehrávala v minulosti celá řada, ale 

tímto přímým kontaktem se zvolenými zástupci městské části si vážím toho, že se mohu 

setkat. 

 Nepřicházím proto, abych vám radila, co máte dělat, protože od toho jste zvolenými 

zastupiteli městské části a je to váš úkol. Bezpochyby naleznete buď lepší, nebo horší, shodu 

v tom, co právě musíte řešit. Role, kterou nabízím a se kterou přicházím, je role vedlejšího 

partnera. Znamená to, že nastane-li jakákoli věc, o které cítíte, že má přesah vašich 

kompetencí a bude řešena zákonnou iniciativou na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu, tedy 

Parlamentu České republiky, v tu chvíli nastala ta správná chvíle, abychom se spolu spojili a 

věci probrali. Netýká se to výlučně legislativy a zákonných opatření. Myslím, že jako ti, kteří 

tady žijete, máte zde svůj domov, já jsem zde zvolena senátorka, ale pracovala jsem zde  

22 let. Ve chvíli, kdy jsem byla zvolena poslankyní, pohybovala jsem se mezi svou rodnou 

Vysočinou a Prahou. Domovy mám dva. Může vám to znít zvláštně, ale do lidského srdce se 

dva domovy dobře vejdou. Proto jsem měla možnost v uplynulých letech se setkávat s panem 

starostou i při řadě akcí, které mi otevřely i pohled na to, co se děje uvnitř této části Prahy. 

 Toto setkání je po roce, kdy jsem byla zvolena. Hledali jsme termín. Nesvádím nic na 

koronavirus, ale on leccos přibrzdil. Myslím si, že čas nebyl z mé strany zcela promarněný, 

měla jsem příležitost aspoň nějak omezeně fungovat. Ráda bych vás o tom informovala. 

Vybrala jsem si několik oblastí, které mě zajímaly. Např. to byla oblast sociální péče. Mělo to 

souvislost třeba s tím, že Senát dostal darem několik desítek tisíc respirátorů na jaře letošního 

roku. Jako senátoři jsme se rozhodli, že si je rozdělíme a dáme je ve svých senátních 

obvodech tam, kde to bude nejvíce zapotřebí. Jako senátorka za Prahu 1 a 7, kousek dvojky, 

kousek pětky, kousek šestky jsem se rozhodla vytipovat si ta zařízení, kde by mohla být nouze 

o respirátory. Na Praze 1 jsme v Dlouhé ulici našli Středisko sociálních služeb. Paní ředitelka 

Čelišová všechno zorganizovala, setkali jsme se. Podobně to proběhlo i na Praze 6 a na Praze 

7. To byla jedna věc. 

 Druhá věc, kterou bych nabídla a běží, setkáváte se s tím jako zastupitelé, že vám píší 

lidé, obracejí se na vás se svými problémy. Některé umíte vyřešit, protože jsou přímo ve vaší 

kompetenci, přednesete je na zastupitelstvu a bavíte se o nich, některé jsou osobního rázu a 

hledáte způsob, jak je řešit. Takových případů v minulosti i v tomto roce, kdy jsem 

senátorkou za tento senátní obvod, bylo několik. Z těch, které by vás mohly zajímat, to byla 

aktivita, která se týkala možné dostavby na Formanově nám., druhá byla revitalizace kolem 

Náplavky. Ještě před tím, než jsem byla senátorkou, chodili za mnou aktivisté a obyvatelé, 

kteří se báli o to, jak bude vypadat Petřín, co se tam všechno chystá a nechystá. 

 Tím chci jen říci, že jsou věci, které řešíte vy a které se dostávají i ke mně, ale nechci 

si usurpovat vaše rozhodovací pravomoci, nenáleží mi to. Byla bych ráda, kdybychom tuto 

rovinu mezi sebou drželi - vaše kompetence a moje kompetence. Mým úkolem je spíše 

nabídnout spolupráci ve chvíli, kdy budete mít pocit, že vám mohu při vaší práci nějak 

pomoci. 

 Chci poděkovat za všechny podněty, které jsem dostávala od paní místostarostky 

Špačkové, za to, že mě minulý týden provedla Domem dětí a mládeže v Truhlářské ulici. Byl 

to pro mne zážitek nejen proto, že jste dali peníze a síly pro děti a mladé talenty, ale i z 

hlediska památkářského dům vypadá skoro jako zázrak. Celé zázemí, vnitřní dvůr – to bylo 

ohromující setkání, i povídání s panem architektem, který to všechno měl na starosti. 
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 Tím jsem chtěla říci, že každý můžete být pyšný, že žijete v této části, i když platíte 

daň z vysoké turistiky, šílené dopravy, problematiky krátkodobého ubytovávání, ale je to 

komplex, který jde ruku v ruce. Něco je za něco. Kdyby byla šance najít nějakou lidskou 

interakci a shodu mezi vámi a mnou, byla bych vám za to velmi vděčná.  

 Vím, že jste projednávali vyhlášku, která se týkala právě toho, co jsem popsala jako 

daň za nadměrný turismus. Každý chce být v Praze 1 a užít si té atmosféry. 

 Nebudu vás zdržovat. Měla jsem na srdci říci vám, že pokud budete mít zájem – 

neříkám, že se budu vměšovat do vašich věcí a budu řešit spory v zastupitelstvu – případně 

koncepční věci, u kterých byste cítili, že by bylo dobré mezi sebou probírat a setkat se, tak 

tato cesta je vždy otevřená. 

 Pane starosto, moc vám děkuji za to, že jste mi dali tento prostor. Všem také děkuji a 

přeji vám, aby se vám i vašim rodinám dařilo dobře, ať je za námi covidová éra a můžeme 

naplno dělat to, co chceme. Děkuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Vážená paní senátorko, děkujeme za vaše slova, jste senátorka nás všech. Budeme rádi 

za spolupráci, děkujeme za nabídku ke spolupráci a velmi rádi využijeme propojení s horní 

komorou. Jste i na našem dvorku, takže si vzájemně můžeme v tomto směru prospět. 

Děkujeme za vaši návštěvu a vážíme si toho.  

 Máme dvě technické poznámky. Přihlásil se pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Mohli bychom reagovat na slova paní senátorky, nebo je to jen vystoupení? 

 

P.  H e j m a : 

 Je to jen vystoupení a zdravice Senátu, na které má právo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 O zdravotním stavu pana prezidenta to není.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Když kluk, který se svými sourozenci a před mými dětmi před 35 lety pobíhal u nás na 

zahradě, kluk, s kterým si tykáme, byť proti sobě bojujeme na této půdě, protože máme oba 

jiné a opačné politické názory, tak to ještě neznamená, že se k sobě nemůžeme chovat 

normálně. Pavle, moc mě mrzelo, že jsi na rozdíl od svých bratrů nepřišel minulý týden na 

pohřeb mé ženy.  

 

P.  H e j m a : 

 Vážení, trochu nám to sklouzává do osobní roviny. Paní senátorka Němcová přijala 

pozvání na oběd. Jestli byste nic nenamítali, stejně nás čeká dlouhá rozprava, došlo by k 

přerušení tohoto bodu. Paní senátorka je k dispozici pro pana zastupitele Bodečka i pro 

kohokoli dalšího, kdo by s ní chtěl prohodit několik slov. Požádal bych vás o navrácení se do 

sálu ve 13.45 hod. Vyhlašuji pauzu na oběd. 

 

(Přestávka) 

 



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 31 
 

 Budeme pokračovat v rozpravě k přerušenému bodu jednání. Uděluji slovo panu 

radnímu Grabein Procházkovi. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Doufám, že jsem nezapomněl, co jsem chtěl říct. Nechci přímo k vyhlášce, spíše k 

meritu věci a k situaci, která v centru je. Často tady zaznívá, že potřebujeme více městských 

strážníků, že je potřebujeme zaplatit atd., ale to je věc, která se opakuje minimálně deset let. 

Osobně si myslím, že to řešení není. V každém případě každá reprezentace se tím na hl. městě 

nějak zabývá, ale určitě to není řešení. Podle mne jediné řešení je dořešit po dlouhé době 

vztah mezi městskou a státní policií. Historicky na to dělal krásnou studii kolega Pavel Králík, 

který byl v bezpečnostním výboru tady na zastupitelstvu. Řeklo se jednoznačně: buď se 

dotáhne projekt Městské policie do konce, to znamená se vším všudy i legislativně, a pak to 

má nějaký smysl, nebo Městská policie nebude a bude pouze státní policie.  

 Záměr vytvořit metropolitní policii nebyl špatný, v řadě měst ve světě to existuje, ale 

musí to být dotaženo po všech stránkách. Tady to dotaženo není. Bohužel, za 10 let se nenašla 

vůle a odvaha, aby s tím někdo začal něco dělat. Proto je stav takový, jaký je. Jsem 

přesvědčen, že pokud nedojde k tomuto kroku, tento stav bude jen pokračovat. Uvědomte si 

že AIRBNB máme 10 let a za tuto dobu se stav také nezměnil. 

 Tento problém je možná ještě starší. Myslím si, že bez toho, že by to skutečně někdo 

začal řešit od začátku, tak se to nezmění. Problém je komplexní. Není to jen o policii, o 

AIRBNB, stav v centru je takový, jaký je. Jednoduché řešení to nemá. Můžeme dělat 

vyhlášky a jiná opatření, ale jsou to jen kosmetická opatření. Základní problém není 

jednoduše řešitelný a otázka je, jestli někdo najde politickou odvahu do toho sáhnout a řešit 

to.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mám dotaz na předkladatele, co se týká prvního bodu: Konstatuji, že pro zlepšení 

situace je nezbytné přijmout opatření v podobě legislativního nástroje. Tím je myšlena ta 

vyhláška? 

 (P. Hejma: Ano.) 

 Chtěla jsem upozornit zastupitele, kteří to detailně nestudovali, jestli věděli, že když si 

otevřu „proseko“ na Slovanském ostrově nebo když si udělám piknik na Petříně během dne, 

tak tam nemohu pustit alkohol už přes den.  

 Mám trochu problém, že zákazy platí i přes den. Myslím, že to tenkrát naplňovalo tu 

původní ideu pokutovat závadové chování některých lidí. Myslím si, že to už jsme se posunuli 

a řešíme především problémy s hlukem, jak je to v důvodové zprávě uvedeno. Připadá mi na 

mnoha místech absurdní zákaz přes den. Myslím, že to by se mělo revidovat primárně.  

 

P.  H e j m a : 

 První část byla vysvětlena. Úvod v bodu 1 mění tuto vyhlášku. Pokud jde o zákaz přes 

den, tak aktuální vyhláška nedovolovala konzumovat na těchto místech alkohol přes den. To 

už je v současné době platné.  

 Prosím pana zastupitele Skálu. 
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P.  S k á l a : 

 Pochopil jsem, že předřečnice myslela, jestli by nebylo záhodno tato místa revidovat, s 

čímž naprosto souhlasím. Myslím, že na Střeleckém ostrově to funguje tak, že si tam od pánů 

z Malostranské besedy koupím pití a pak bych se měl bezdůvodně z mého pohledu udržovat 

na pontonu. Naštěstí to nikdo nevymáhá a nekontroluje. Na Střeleckém ostrově nevidím 

žádnou hrozbu, že si tam někdo přes den dá láhev vína. Děje se to, ale nevím, proč by to mělo 

být jen na libovůli toho, že se to nekontroluje.  

 Chtěl bych se vyjádřit k plánovanému nočnímu zákazu, kde mi pořád uniká jeho 

logika. Vnímám asi jako všichni, že problém není popíjení, ale ten následný hluk. Proto jsem 

se chtěl zeptat k tomu, že existují ulice, kde tento zákaz už platí, konkrétně zmiňovaná ulice 

Dlouhá: kolik pokut rozdali strážníci za to, že se v této ulici veřejně pije, protože se v ní 

veřejně neustále pije? Zajímalo by mě, zda tento prostředek, o kterém říkáme, že je efektivní, 

není využíván? Proč v ulici Dlouhé to policie nekontroluje? Mám pocit, že tady řešíme 

problém za někoho jiného, řešíme tady problém za nečinnost Městské policie. Nechal bych 

být, pod koho to spadá, ale myslím si, že to je hlavní problém, kterým bychom se měli 

zabývat.  

 Když už se o tom bavíme a jsme jen připomínkovým místem pro tuto vyhlášku, chtěl 

bych všechny zastupitele poprosit, až se bude vyhláška projednávat na hl. městě, abychom 

tam přišli a debatu vedli i tam, přihlásili se do diskuse. Je třeba další vysvětlení. Mně říci, že 

jde o plošný zákaz, tak v tom vidím to, že razantně ubíráme práva našim občanům a přínos z 

toho je jen na tom, že to bude někdo vymáhat a kontrolovat. Tomu nevěřím. Nevěřím, že 

Městská policie najednou začne kontrolovat, když to dosud nedělala. To, že si nemohu dát 

pivo na ulici, platné bude a nerad bych sázel na to, že bude zrovna fajn policajt, který mi 

nechá dát si panáka s Moraváky. Nesázejme na to. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bavili jsme se už o tom, že by měla existovat místa, kde je to povoleno. Souhlasím s 

tím, že najít v tomto směru nástroj, jak umožnit normálně žít s tím, že si vezmou deku, vezmu 

si láhev „proseka“ a lehnu si na Žofíně nebo na Střeláku – že by to mělo být možné. Bohužel, 

tím ale neuhlídáme tu druhou stránku, kdy tam vtrhne banda účastníků steak-party nebo hand-

party a začnou nám tam dělat mejdan, který bude obtěžovat celé okolí. To jsou věci, které 

můžeme ještě domýšlet. Do té doby, než to zastupitelstvo na hl. městě odhlasuje, můžeme k 

tomu dávat své nápady a připomínky. Souhlasím s tím, že na to by mělo být poukázáno.  

 K tomu co říkal David Skála. Právě se poukazuje na to, že to stávající vyhláška, 

přestože vymezuje místa, je bezzubá, protože špatně prokazuje konzumaci alkoholu na 

veřejnosti. Podle vyhlášky musíte prokázat, že alkohol konzumují. Musí ho chytit při tom, 

když alkohol před nimi konzumuje. Podle současné vyhlášky držet kelímek s alkoholem není 

asi trestné. Proto je tam teď kodifikovaná otevřená láhev nebo otevřená nádoba, ve které je 

alkohol. Policie má na to technické prostředky, alkohol-testr umí po přiložení k lahvi podle 

výparů zjistit, že tam je alkohol. Už to umí i detekovat.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nemělo by zapadnout, že současné vedení není schopno za 60 dnů svolat bezpečnostní 

komisi, udělat si názor a napsat připomínky k takovéto vyhlášce. To bychom si měli 

zapamatovat. Věřím, že jsou tam domluveni. Víme, že Hlubuček a Petr Hejma jsou kámoši 

jako hrom, na nějakém termínu se nepochybně domluví, ale pamatujme si to.  

 Věcně příslušný pro oblast bezpečnosti na hl. městě je zmíněný Petr Hlubuček. To 

bych byl také rád, aby zde zaznělo.  
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 Za třetí. Návrh nejen že je pozdě, ale čísla, jak se dosavadní právní úprava aplikuje, 

tady chybí. Nikdo z vás si nedal práci, abyste od policie zjistili nějaká fakta. Je to naprosto 

nekvalitní příprava tohoto pozdě podaného materiálu do zastupitelstva. 

 Tvrzení Jana Votočka, že za všechno může zákaz kouření v hospodách, je nesmyslné. 

Zákaz kouření je z r. 2016 a tato vyhláška, kterou máme novelizovat, je z r. 2008. Už tehdejší 

vedení navrhlo regulaci Dlouhé atd. Tvrdit, že za to může zákaz kouření, je nesmysl. Problém 

je celkový, jedná se o příliš mnoho turistů, což není věc posledních třeba pěti let, byť se to teď 

trochu zostřuje.  

 Co musím zmínit velice důrazně, i když z toho Petr Hejma trochu couvá, jak je jeho 

zvykem, je konstatování selektivní aplikace vyhlášky. To se na vás, občany, nebude 

vztahovat, vy můžete dále pít, ale je to na zlé turisty nebo na zlé bezdomovce. Toto je přímo 

nabádání k porušování vyhlášky. Pokud je uzákoněno, že pít alkoholické nápoje na veřejnosti 

se nesmí, tak to znamená, že to nesmí pít nikdo, ani Hlubuček s Hejmou, ani nikdo z občanů 

Prahy 1 a ani kdokoli jiný. Zákon musí platit naprosto pro všechny. Řekněte občanům jasně, 

že jejich práva už omezena jsou a chcete je ještě více omezit. Dát si ve dne i v noci alkohol na 

ulici se má omezit, a za to má občan dostat zlepšení kvality veřejného pořádku, lepší pořádek 

v ulicích a noční klid. To je férové občanům jasně říci: omezujeme to pro všechny, i pro vás a 

něco z toho snad bude. Říkat občanům, že se to na ně nevztahuje, je vysloveně protiprávní. 

Právě to, o čem se zde bavíme, že to není vymáháno, tak součástí toho je, že to tolik nedopadá 

ani na občany. Kdyby to bylo opravdu vymáháno, muselo by to být vymáháno ode všech a 

potom by všichni dobře věděli, kde se pít nesmí. Nevymáhání je svým způsobem benefit pro 

občany, že tato velice přísná stávající vyhláška na ně nedopadá.  

 To byly úvodní poznámky, které jsem k tomu musel říct. Nyní bych se vyjádřil k 

meritu. Je to velké dilema, jakým způsobem omezovat ty faktory, které vedou k hluku, ke 

znečišťování ulic atd. Na jedné straně máme právo všech dát si skleničku, a na druhé straně 

zde máme dopady, kdy pro množství lidí to není možné. Jsou potom velké nepořádky, je zde 

velký hluk, nelze zde často v noci spát, a toto se musí nějak zvážit.  

 Můj názor je, že zejména pozměňovací návrh současného vedení Prahy 1 vyvážený 

není, že si s tím nikdo nedal moc práce. Dám příklad. Ve vyhlášce už dnes – a má to tam také 

zůstat – je např. uvedena Kozí ulice, kde se pít nesmí. Vedle je ulice Vězeňská, kde se pít smí. 

Logika, proč se nesmí pít v Kozí ulici až k nábřeží, kde podle mého názoru kolem budoucího 

„maršmelouna“, jestli bude postaven, žádný velký bezpečnostní problém není. Proč se naopak 

může pít kousek od Kolkovny, pouze na křižovatce se pít nesmí – tady si nikdo nedal práci, 

aby to trochu zvážil. 

 Domnívám se, že pokud má mít smysl stanovení konkrétních lokalit, kde se pít nesmí, 

je třeba to udělat mnohem přesněji – ne paušálně celá ulice Dušní, celá ulice Kozí, ale lépe to 

vymezit. Naopak vymezit místa, kde i v noci rušení nočního klidu nehrozí a kde není důvod, 

aby tam páreček s flaškou vína jít nemohl.  

 Dám pozměňovací návrh, který uloží asi radě, aby pozměňovací návrh k magistrátní 

vyhlášce zpřesnila v příloze vyhlášky, aby ulice nebyly zákazy paušálně v celých ulicích, ale 

aby byly vymezeny části ulic, kde se pít nesmí a části ulic, kde se pít smí. 

 Zadruhé - aby totéž bylo učiněno ohledně nočního provozu, tedy v době nočního 

klidu. Domnívám se, že by to zejména v parcích mělo být umožněno.  

 Druhý pozměňovací návrh se týká předzahrádek v době nočního klidu. Domnívám se, 

že není vyváženo, že hodláte paušálně zakázat jakékoli pití na ulicích v noci, ale nechat 

předzahrádky, aby tam alkohol pít bylo možné.  
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Obecně je těžké, jak tuto represi zacílit. Domnívám se, že represi je vhodné cílit na 

organizátory života – na průvodce, na majitele hospod, na podnikatele a nikoli tolik na 

občany, protože tam je vymáhání efektivnější. Oni mohou být multiplikátorem toho, že efekt 

vyhlášky, to znamená snížená hluku v noci a zlepšení chování těch, co se napijí v jejich 

lokalitách, bude lepší. Není podle mne logické, aby člověk nesměl pít skoro nikde nebo vůbec 

nikde na lavičkách, a na předzahrádkách by pít směl. Navrhnu, aby zákaz pití alkoholu, pokud 

nebudou stanovena místa, kde skutečně nehrozí rušení nočního klidu pro rezidenty, se 

vztahoval i na předzahrádky v době nočního klidu.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím, abyste návrhy dal k rukám Návrhového výboru. 

 (P. Čižinský: Už se stalo, paní Valíčkové.) 

 Výborně. Děkuji za to. Dovolím si krátce reagovat.  

 K první narážce, že máme každý nějakého kamaráda nebo partajního kolegu, je zcela 

přirozené, vy máte bratra, a to je víc. Myslím si, že v tomto směru není vhodné na toto 

poukazovat.  

 Pokud jde o přípravu, neustále tady předhazujete, že za 60 dní jsme nebyli schopni. 

Musím vám to polopaticky vysvětlit. Zastupitelstvo bylo 14. 9. Kdybychom měli postupovat 

podle řádu pro přípravu podkladů, musely by být odevzdány 3. 9., což bylo před víkendem, 

aby se zvládly hned následující úterý rozdat. Znamená to, že by na to bylo něco přes 14 dnů. 

Máte pocit, že se dá celá problematika načíst, zanalyzovat, projednat na odborných 

platformách se zástupci policie a dalších, abychom to následně mohli dát do bezpečnostní 

komise, abychom to stihli projednat v radě a pak vám to dát do zastupitelstva?  Prosím nechte 

toho, myslím, že to nejde víc polopatisticky vysvětlit. Pokud bychom nesvolávali mimořádné 

zastupitelstvo, což by byly další výdaje a zbytečnost, dáváme to v nejbližším možném čase. 

Myslím, že to už bylo dost názorně vysvětleno.  

 K tomu co říkáte, je samozřejmé, že zákony musí platit pro všechny. Říkám, že 

bohužel po takovéto restrikci je společenská poptávka. Myslím si, že je to ta nejmenší daň, 

kterou bude muset každý občan postoupit, že si toho panáka dá přesně mezi dveřmi domu. 

Nebudou chodit doprostřed ulice, pít tam paňáky a hulákat u toho. Nedovedu si představit, že 

by to někdo dělal. Když se chtějí sousedé sejít, sejdou se na dvorku, nebo se někde potkají. 

Chápu, že se to nás všech dotkne, mně se vyhláška nelíbí, ale musíme v tomto směru reagovat 

na aktuální stav. Možná se to jednou zkultivuje tak, že vyhláška už nebude třeba. Pak to 

budou rušit třeba i v jiných metropolích, které jsem tady zmiňoval. 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Budu reagovat na několik věci. Nejdříve na pana Čižinského, který si nevidí do úst. 

Když mluvíte o průvodcích, byl bych rád, kdybyste selektoval, kterých průvodců. Jako 

průvodce jsem působil 15 let. Dávat represe na průvodce od někoho, kdo tomu vůbec 

nerozumí a nic neví, tak prosím – držte se zpátky. To zaprvé. 

 Zadruhé. Kamarádi. Nevím, jestli je víc kamarád nebo rodina. Jsou typy lidí, kteří 

nemají kamarády, možná to budete zrovna vy. Když někdo poslouchá pět minut váš projev, 

tak si to uvědomí. 

 Věcně k projednávání bodů návrhu vyhlášky. Pane Čižinský a kolegové z Prahy sobě, 

asi před dvěma roky byla schůze komise obchodu a služeb o tržním řádu, kde seděla paní  

dr. Holá, paní Počarovská, paní Talacková, za Piráty pan Rajtr a pan Hřebíček a všichni 

jednohlasně navrhli – a to je o té demokracii, že žádná předzahrádka nebude po 22. hodině 

otevřená.  
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To souvisí s alkoholem. Co tam na předzahrádkách po 22. hodině děláme? Popíjíme tam 

sklenku vína. Moc se mi líbí vaše debaty, o kterých si tady říkáte, že budeme někde pít, 

otevřeme si někde láhev. Zpětně se vraťte dva roky zpátky.  

 Krátce bych zareagoval na pana Mgr. Bodečka s jeho štamprlí z Moravy. Řekl bych k 

tomu, že si přesně myslím, že policista ví, na koho má cílit, jestli to bude banda napitých 

Nizozemců, nebo skupina z Moravy, která sem přijede. My nemáme strach z Moraváků, kteří 

tady vytáhnou flašku slivovice, ti s ní nelétají po Praze, nelétají na Uhelném trhu nebo v 

Michalské ulici, v Propagandě, ve Vysmátém Zajíci, kde ve 2 hodiny ráno jsme každý týden z 

Uhelného trhu volali hlídku, aby s tím šla něco dělat, protože to bylo neúnosné.  

 Demokracie má být, jsem také nerad, když mě někdo v něčem omezuje, ale když 

nastane taková situace, že se už nedá vyspat a je to ve stejných ulicích, tak se s tím asi musí 

něco dělat. Sám jsem byl iniciátorem toho, že jsem asi před třemi nebo čtyřmi roky byl v 

jedné společnosti, která ty pub-crawly v noci dělá, a oni se mi vysmáli. Řekli mi: jak nás 

chcete omezovat? Zeptali se mě, kde bydlím. Řekl jsem, že na Havelské třídě. Tak řekli: my 

tam třeba chodit nebudeme.  

 Problém je, že když přijdete ve 2 hodiny ráno do restaurace, kde sedí 50 opilých lidí, 

kterým je 18 let, i když o tom mám velké pochyby, tak to není jen na restauraci. V 1 hodinu je 

začnou expedovat a najednou všichni začnou platit. Jeden po druhém začnou chodit nahoru na 

ulici, tam si sednou a počkají, až vyjde celý dav a teď to tam rozeřvou. To se dělo na 

Uhelném trhu. Trvalo to 10 – 15 minut. Pak se sešli v Michalské, a najednou v 1.30 hod. ráno 

na Uhelném trhu před školou u kašny bylo sto lidí a všichni táhli někam dál. Neuhlídá to ani 

Městské policie, protože totéž se děje o tři sta metrů dál a není v silách policie to uhlídat, 

protože lidí je strašně moc. Tam vidím důvod nějakým způsobem to omezit. 

 Rozhodně to není cílené na spoluobčany z Moravy nebo ze Slezska, mám jen 

negativní zkušenost s mladistvými a leckdy si myslím, že jim nebylo ani 18 let. To se také 

řešilo kontrolami v noci v určitých provozovnách. 

  

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Naváži na svého předřečníka. Poslední příklad, který uváděl, tato vyhláška vůbec 

nepostihuje. Nejde o to, abychom uklidnili hlučné lidi, kteří jsou opilí, ale tato vyhláška 

vznikla jako klacek na bezdomovce, kteří popíjejí venku na ulici v r. 2008. My tento klacek 

chceme pouze zpřísnit na to, aby policie měla jasný nástroj na to, co to znamená popíjení, což 

je podle mého názoru v pořádku. Nemáme ale nikoho, kdo by klacek držel. To je ten problém, 

který tato vyhláška neřeší. 

 Divil jsem se, proč je zařazován tento bod, když neprošel výborem, když se to míjí 

účinkem s tím, co se v ulicích děje. Pak mi to vystoupení mých kolegů napovědělo. Zazněla 

tady spousta jmen spolustraníků, kolegů z opozice. Obávám se, že se pouze zahájila kampaň 

voleb do zastupitelstev, které budou příští rok. Navzájem si vyčítáme, čí je to chyba. 

Domnívám se, že je jasné, kdo má v gesci bezpečnost na Magistrátu hl. m. Prahy, je to 

stranický kolega pana starosty Hejmy. Tato vyhláška, která míří původně na bezdomovce a 

teď má mířit na lidi, kteří popíjejí na ulici, neřeší problém s hlukem. Řeší problém pouze s 

tím, že lidé nebudou pít na ulici, ale hluk tím nevyřešíme.  

 Kolega Bureš prohlásil, že je třeba dát stranou ideologii a nyní udělat něco pro naše 

rezidenty. Přišlo mi to mírně úsměvné. Tím prohlásil, že je schopen odhlédnout od své 

ideologie v okamžiku, kdy má pocit, že bude něco fungovat, že se vyčerpaly všechny nástroje 

a že by konečně tato vyhláška mohla fungovat.  
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Nevěřím tomu, že může fungovat, protože tato vyhláška pouze plošně zakáže něco, co 

nikdo není schopen vymáhat. Probuďme se. Přece nemůžeme věřit v to, že když zakážeme 

alkohol jako takový a nikdo to nebude kontrolovat, tak že nikdo nebude pít.  

 Od r. 2008 jsme se příliš neposunuli, pouze jsme to zaměřili na bezdomovce, které asi 

ještě mohla Městská policie kontrolovat a mnohdy i šikanovat. Pouze jsme se posunuli k 

tomu, že vyhláška bude aplikována plošně, ale zároveň nemáme sílu na to, abychom ji plošně 

vymáhali, takže bude k ničemu.  

 Pan starosta zmiňoval deklaraci s Prahou 1 a s Prahou 5, kterou chtějí zavádět 

domovské právo. Řekl bych, že je to trochu nahnědlá deklarace, stejně jako tato vyhláška. 

Zase říkáme, že bude aplikována pouze vůči některým osobám, což je strašné. Právo má platit 

pro každého stejně.  

 Dovolím si předložit pozměňovací návrh, který bude k meritu věci, který se bude 

zabývat problémem a ne pouze deklarací.  

 Bod 1 bude znít: ZMČ Praha 1 konstatuje, že pro zlepšení situace, kdy dochází k 

dlouhodobému a opakovanému porušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu, je 

nezbytné zajistit důsledné vymáhání nočního klidu především ze strany strážníků Městské 

policie, protože jedině to může přinést snížení hluku v ulicích MČ Praha 1. 

 2. Ukládá starostovi MČ Praha 1 zajistit důsledné vymáhání dodržování nočního klidu 

např. dostatečným množstvím městských strážníků, a to především ze strany návštěvníků 

restauračních zařízení a nočních klubů. 

 Bod 3 bych nechal.  

 

P.  H e j m a : 

 Rozumím tomu, co chcete navrhnout, ale musím se tomu bránit, protože nejsem 

velitelem Městské policie a ani nejsem primátorem hl. m. Prahy, pod kterého Městská policie 

přímo spadá, takže tento úkol je nesplnitelný.  

 (P. Brož (?): Máte to pouze zajistit prostřednictvím náměstka pana Hlubučka.) 

 To nejde. Když mi to dáte zajistit, tak mě posíláte ke dvanácti měsíčkům. Nebráním 

se, ale bít se za to, aby k tomu došlo i v souladu s tou nahnědlou deklarací, jak ji nazýváte, nic 

nahnědlého na ní nevidím, ani na této vyhlášce. Je potřeba si skutečně uvědomit, že se mění 

situace proti r. 2008. Máte pravdu, že tehdy byl největší problém konzumace a závadového 

chování lidí bez přístřeší, pak následně přišla alkoholová turistika a právě na to vyhláška v 

současné době reaguje. Musíme se tomu přizpůsobit bez ohledu na to, kolik je strážníků v 

ulicích. Potřebujeme mít bič, abychom jim zamezili v tom, co tady dělají na mnoha místech 

centra. Hromadně tady konzumují a dělají tady neplechu už od oběda, odpoledne se svlékají 

na zahrádkách, řvou po ulicích, chlastají. Před nedávnem šla přede mnou parta, jednomu 

vypadla z ruky láhev nějakého piva, roztřískal ji na chodníku. Bylo jich tam asi osm, takže 

člověk je nemůže ani napomenout a něco s nimi provést, protože byli všichni pod obraz. To je 

přesně ten příklad.  

 Myslím si, že vyhláška není vůbec nahnědlá, ale je potřebná. Máme také místa, kde i 

ta stávající vyhláška situaci docela dobře řešila. V tomto směru je třeba si vzít konkrétní 

zkušenosti od strážníků. Myslím si, že v tomto směru máme nástroj jako jediný možný, který 

bychom mohli nějakým způsobem využít. 

 Prosím pokračovat v diskusi. Pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Před obědem jsem si udělal několik poznámek, doufám, že je po sobě přečtu. Nedostal 

jsem reakci na dotaz, jestli o stanovisko byla požádána státní správa – mám na mysli 

živnostenský odbor, protože tato problematika je s ním provázána, což tady před chvílí řekl i 

Karel Ulm s odkazem na komisi obchodu a služeb.  



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 37 
 

 Během dneška mi přišlo několik zpráv – nesouvisí to s živnostenským odborem, jak je 

např. kontrolovatelná záležitost s pojmem otevřená láhev. Tři městští policisté poslali, že toto 

je naprosto nekontrolovatelné. Odpověděl jsem, že byla nějaká schůzka, kde toto čelní 

představitelé odsouhlasili a akceptují. Říkám tady stanovisko od některých strážníků, že 

otevřená láhev je nekontrolovatelná záležitost.  

 Pan starosta před obědem říkal, že se cizinci smějí strážníkům Městské policie. Mám 

za to, že se jim smějí proto, protože vědí, že nedostanou postih. Postih u cizinců je velmi 

problematický. Celé to závisí na tom, jak se změní legislativa s odkazem na postihy.  

 Nesouhlasím s panem starostou, že toto celé je nutné. Myslím, že nutné je jediné, s 

odkazem na to, co tady pan starosta řekl, že je tady nějaká společenská poptávka a že občané 

něco chtějí. Občané chtějí, aby byl zajištěn noční klid. Uvědomuji si – odkazuji na to, co 

některým zastupitelům přišlo nedávno v e-mailu, viz národní problém na budově Máje – že se 

nejedná jen o noční dobu, ale i o denní. S tím naprosto souhlasím. 

 Znovu říkám. Pojďme společně i na Magistrát apelovat ideálně usnesením, že 

požadujeme nápravu. Pojďme se domluvit – koalice a opozice, když bude zasedání 

zastupitelstva hl. m. Prahy, a pojďme interpelovat. Bylo by to hezké, kdyby se spojila koalice 

a opozice, protože nám jde opravdu o jedno. Nebudu řešit, jestli je to směrem k primátorovi 

nebo směrem k náměstku Hlubučkovi. Požadoval jsem, abychom se ideálně dohodli ať v radě 

nebo v zastupitelstvu a přijali nějaké usnesení. To má přece nějakou váhu. Nevím, proč se 

tomu pořád bráníme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pokračovat dál. Paní kolegyni Sitár Baboráková. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Budu asi trochu přeskakovat, protože mám řadu poznámek. Uznávám, že to mohlo být 

na výboru, je to pravda. Z nějakého důvodu jsem to nepodchytila včas, takže to beru na sebe.  

 Nepovažuji to také za ideální, protože mám obavu, že se turisté sejdou na dvoře jako u 

nás doma, protože se přenesou do apartmánů. Podle mne se to dá řešit jedině policií, o které 

víme, že perfektně nefunguje. Bylo by fajn, kdybychom je viděli v ulicích, kdybychom i 

věděli, jak se jmenují, že je tam uvidíme častěji a aby dávali pořádnou pokutu, která se rozletí 

do světa a cizinci si to trochu uvědomí.  

 Pokud se týká bytů, tam funguje jen cizinecká policie. Už jen proto, že je celá 

zabalená v černém a oni se jí aspoň trochu bojí, protože těch, kteří chodí po ulici řídce, se 

nikdo moc nebojí a ani moc nejsou vidět.  

 Když jsem byla v Coloradu, byla jsem zadržena policajtem za to, že jsem držela láhev 

v ruce a docela jsem se bála. A to jsem láhev měla v pytlíku.  

 Myslím si, že to nějak fungovat může. I když je to s apelem na čas, tak vítám jakýkoli 

nástroj, o který se dá opřít a když nebude dobrý, tak se bude muset přehodnotit.  

 Podpořím interpelaci na Magistrátu.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Mařík má technickou poznámku. 

 

P.  M a ř í k : 

 Myslím, že toto tady bylo tolik řečeno, že bychom mohli ukončit diskusi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu na ukončení rozpravy. Pro 13, proti 5, zdrželi se 4, 

nehlasovali 2. Návrh byl přijat, rozprava je ukončena po vystoupení přihlášených. 
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 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Našel jsem minulé zastupitelstvo, jak bylo řečeno, že lžu. Budu se snažit reprodukovat 

slova: vy chcete dělat policejní stát, vy chcete posílat strážníky, místo dvou deset, to 

nepomůže, cituji – já jsem pro to, aby se to řešilo vyhláškou. Je zajímavý paradox, jak je 

přístup najednou opačný. 

 

P.  H e j m a : 

 Máte prostor vyjádřit se hlasově.  

 

(V sále byla pouštěna nahrávka slov p. Nazarského z nějakého staršího zasedání 

zastupitelstva: Mám stále nepříjemnější pocit, že jediným platným řešením, který se tu 

vnucuje, budou policejní represe. Pořád slyším – navýšit strážníky, dva jsou málo, bude jich 

tam chodit deset. Pořád si myslím, že je lepší udělat vyhlášku.) 

 

P.  B u r e š : 

 Vím, že to byla jiná vyhláška, ale také jsem říkal, že u jiné vyhlášky policie ne. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Mohu prosím zareagovat? 

 

P.  H e j m a : 

 Nechal bych domluvit pana radního Bureše. Tím, že se to týká přímo vás, přihlaste se 

s technickou poznámkou.  

 

P.  B u r e š : 

 Shrňme si to. Všechny dosavadní kroky selhaly. Je třeba ochránit veřejný pořádek a 

klid občanů - je to tak. Bohužel, tím ale musím omezit ty, kteří chtějí na Prahu 1 chodit, 

přinést si vlastní alkohol, někam si sednout a pít venku. Nemyslím si, že to je důležité pro 

občany Prahy 1, jak tady zaznívá v pozměňovacím návrhu – nechme, aby se do parků mohlo 

chodit v noci pít. Za životní prostředí říkám, že máme problém, že tam chodí pít, devastovat 

parky, lámou nám stromy, ničí lavičky. Doufám, že se s tím předkladatel neztotožní. 

 Pan zastupitel Čižinský dává pozměňovací návrh, že chce omezit restaurační zahrádky 

po 22. hodině, aby nesměly podávat alkohol. To je špatná cesta. Omezení podniků, které 

mohou uplatnit nějaká opatření, která mohou působit na problém v ulici, to jen ukazuje, proti 

komu pan Čižinský míří, proti jakémukoli podnikateli. Chceme chránit občany a nechat 

fungovat řádné podnikatele, kteří dodržují pravidla a uhlídají veřejný pořádek. Zahrádky po 

22. hodině jsou v tržním řádu, moc jste jich tam nenechali, zařazují se tam až po posouzení 

dopadu na veřejný pořádek. Nepřidávejme do vyhlášky na ochranu veřejného pořádku a 

občanů boj proti podnikatelům, to snad není ta správná cesta.  

 Vyhláška nemá řešit sto procent všech problémů, to všichni víme. Musíme ale vytvořit 

nějakou mozaiku. Vyhláška řeší jeden z hlavních problémů, který se zvrtnul. Nikdo si z 

Městské policie v současné době nic nedělá, řeknou, že stojí na hraně v druhé ulici a dokažte 

to, že jsme stáli v tamté ulici, jsem jednou nohou v jiné ulici, která není ve vyhlášce. To je 

běžná praxe, kterou nám strážníci i ředitel vyprávějí, jaký mají problém. Oni požádali o to, jak 

by mohli konat, že by jim to pomohlo.  

 To je jedna z věcí, proč říkám, že jsme nikdy nehlasovali, ale poté, co jsme si vyslechli 

názor Městské policie i Policie ČR, která nám potvrdila, že strážníci mají pravdu, že to nejsou 

jen výmluvy, přikloníme se k tomu, aby nyní vyhláška dočasně vznikla a aby se konalo dál.  
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 Pokud schválíme návrh a pozměňovací návrh pošleme na Magistrát, tak Magistrát 

bude muset nějakým způsobem reagovat. Třeba rovnou budou chtít navyšovat počet 

strážníků, že jim to konečně dojde. Musíme se ale vyjádřit. To, že chceme navýšit počet 

strážníků, tam posíláme asi šest let každý měsíc, dokládáme to každému, ale není snaha to 

vyřešit.  

 Ruku ale na srdce. Tento problém měl od ledna 2019 do ledna 2021 řešit ten noční 

starosta. Bylo řečeno: všichni jste pitomí, neumíte to, my vám to teď ukážeme. Nevím, proč 

tato funkce zanikla, asi se vše vylepšilo, nebylo co zlepšovat. Nemyslím si to, spíše to zrušení 

vypadalo jako útěk z Afganistánu.  

  Chodit interpelovat chodí lidé, kteří tam nemají partnery, ale vy tam máte své kolegy. 

Zvednete telefon, přijdete na klub, vaši lidé to zajistí. Nebo ne? Půjde pan Bodeček 

interpelovat svého pirátského starostu? To asi není ta správná cesta.  

 Vyhláška není samospasitelná, není to, pro co bych rád zvedal ruku, jsme ale trochu v 

pasti a v tuto chvíli je to jediné, co můžeme udělat.  

 

P.  H e j m a : 

 Máme technické poznámky. Prosím paní zastupitelku Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Poprosím o otevření rozpravy. Myslím, že ještě jeden předseda klubu se ke mně 

přidává.  

 

P.  H e j m a : 

 Podle jednacího řádu na to máte právo. Prosím o znovu otevření rozpravy.  

 Pan kolega Nazarský má technickou. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 V tomto případě nebudu zneužívat technickou, přihlásím se do diskuse. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Ačkoli jsem pro to nehlasoval, trochu jsem souhlasil s ukončením diskuse. Myslím, že 

o tom můžeme hlasovat, protože se mezitím přihlásil Pavel Nazarský a dostal možnost na 

reakci.  

 Chtěl jsem se ještě vyjádřit k tomu, že mám pocit, že se tady dlouze bavíme o zákazu, 

se kterým nemám problém, mám problém s jeho plošností. Myslím si, že pokud nebyl 

vyzkoušen v těch problematických ulicích, které jsou tady vytipované, a strážníkům chyběl 

důležitý dovětek, že mohou pokutovat člověka s otevřenou lahví, proč se rovnou pouštíme do 

toho dělat to plošně? Proč navrhujeme celou Prahu 1? Dokáži si představit spoustu míst na 

Praze 1, kde to opravdu problém není, kde turisté neproudí, a omezíme tím jen sami sebe.  

 Mám otázku: víme, kdy se o tom bude jednat na hl. městě? Kdy se vyhláška bude 

schvalovat? Je ještě čas udělat revizi místa po místu, vrátit se k tomu a poslat verzi, která bude 

správně připravena, bude reflektovat místa, kde máme třeba hlášeno rušení nočního klidu a 

nepůjde to slepě plošně. Zároveň si dovedu představit, že některá navrhovaná místa k 

celodennímu zákazu tam také být nemusí. Teď je tam třeba nově navržena ulice Míšeňská.  

 

 



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 40 
 

Chodím si tam dávat pivo před Lokál a nevidím v tom nějakou strašnou věc pro městskou 

část, že by tam lidé v okolí trpěli. Lidé tam sedí na chodníku a pijí pivo. Nevidím v tom 

nějaký velký problém. Jestli chceme zakazovat i toto, tak mi to připadá, že se pouštíme do 

něčeho daleko tvrdšího, než je potřeba. 

 Proto bych rád navrhl se k tomuto bodu vrátit. Od pana starosty – jestli by mohl zjistit 

termín, kdy se tomu na hl. městě budou věnovat a jestli stihneme ještě jedno zastupitelstvo, do 

kterého připravit novou mapu. Petře, můžeš prověřit, jestli se to ještě stihne? 

 

P.  H e j m a : 

 Bohužel, termín je již hraniční, musíme vyjádření dát teď. Legislativní proces je ale 

dlouhodobá věc. Než se zpracují připomínky, musí to projít ještě dalšími orgány na půdě hl. 

města, tak si myslím, že je možné věci ještě dopracovávat. Plošný zákaz by měl naopak 

přinést zjednodušení v tom, že se stávalo, že ulice, které byly na hranici zakázaného území, 

tím trpěly, protože se lidé přesouvali k nim. Vzali si pití a odešli si o kousek vedle. Příklad je 

Bartolomějská a Průchozí. To je ulička, která v tom místě nebyla, takže všichni ti, kteří se 

váleli na chodníku před tou nálevnou nebo osvěžovnou, zašli do Průchozí, kde seděli na zemi 

a řvali. Bartolomějská tam ještě ani není, ale v návrhu policie, která tam sídlí, je v návrhu 

zařazena. Myslím si, že plošný zákaz nám tuto věc naopak řeší lépe. Je to otázka pohledu na 

věc.  

 

P.  S k á l a : 

 Mám ještě otázku na pana Bureše. Několikrát tady použil termín dočasná vyhláška. Co 

myslel dočasností? Je to nějaká informace, kterou nemáme? Nepochopil jsem, co tím bylo 

myšleno.  

 

P.  H e j m a : 

 Také jsem zmiňoval, jak jsem neradostný, že musíme tuto vyhlášku tady řešit. Bylo to 

míněno tak, že když se třeba stane, že se prostředí tak zkultivuje, že nebude potřeba. 

 Prosím paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Chtěla jsem krátce reagovat na předsedu komise pana Ulma. Já i kolegyně jsme v tom 

konzistentní, co se týká předzahrádek. Když se aktualizoval tržní řád, navrhovala jsem 

zařazení předzahrádek do tržního řádu tak, aby nemohly být po 22. hodině otevřené. V tom 

jsem konzistentní stejně jako k přístupu k této vyhlášce. 

 Důrazně bych chtěla požádat starostu, který to má v gesci, aby zvážil a případně 

navrhl úpravu, pravděpodobně pozměňovací návrh v ukládací části, podle kterého se provede 

komplexnější revize přílohy a také to, zda to i přes den musí být platné. Rozumím tomu, že 

jsme v nějakém termínu, musíme se vyjádřit, ale byla bych ráda, kdyby se to sem vrátilo a 

mohli jsme dospět k nějakému závěru, zda je opravdu nutné, aby si občané na Petřině nemohli 

udělat piknik – ať už naši občané, nebo občané Evropské unie či z Moravy. Dá se 

argumentovat jednotlivými skupinami, ve kterých jsou lidé „pod obraz“, ale vždycky je to na 

konkrétní situaci a strážník by měl být schopen to vyhodnotit. 

 Toto je věc, pro kterou bych byla ráda, aby se to tady znovu objevilo. 

 Stejně tak v ukládací části, jak říkal Vladan, aby se donutilo Městkou policii, aby 

začala pokutovat, ať se to týká rušení nočního klidu nebo že mají problém chytit člověka při 

činu. Je třeba, abychom o tom měli nějaký záznam, abychom věděli, o čem se bavíme, v 

jakém měřítku se to děje atd. Myslím si, že to je třeba doplnit.  
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 Jsem v tomto konzistentní. K regulaci. Definicí regulace je: svoboda jednoho končí 

tam, kde začíná svoboda jiného. Podporuji zákaz od 22 hod. do 6 hod., podobně jako je to s 

otevírací dobou. Byla bych ráda, aby se o jednotlivých bodech v paragrafu hlasovalo zvlášť.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o předložení návrhu. Slovo má pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Reakce na Karla Ulma. Hovořil jsem o tom, že je efektivnější dát nějaké povinnosti 

třeba provozovateli hospody nebo průvodci. Průvodci i provozovatelé těchto zařízení si zajistí 

pořádek. Myslím si, že je to vhodnější forma regulace než dávat povinnost jednotlivým 

uživatelům, které nedohledáte a obtížně je potom sankcionujete.  

 Nedostal jsem odpověď na to, co má být legislativním nástrojem v bodu 1, který může 

přinést snížení nadužívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Má se jednat o 

nějaké domovské právo, nebo o nějaký institut z 19. století, který starosta Hejma se starostkou 

Černochovou požadují? Toto je naprosto nejasné a vytváří to dojem, že se tady skrývá něco 

podivného.  

 Ke zmeškání lhůty. Upozornil bych Petra Hejmu, že komise pro bezpečnosti to stihla, 

jednala 13. 4. Navíc bylo představitelné, že by to rada odhlasovala nebo pan starosta a 

následně by se to prodiskutovalo. Navíc když nestihneme termín, který všem městským 

částem dal Magistrát, tak jak tady můžeme tvrdit, že budeme zajišťovat nějaká pravidla a že 

to tady bude fungovat? 

 Ještě jednou obecně k meritu. Na jedné straně zde diskutujeme o vážném omezení 

života rezidentů. Dát si na lavičce víno nebo pivo patří k normálnímu životu. Na druhou 

stranu v podmínkách Prahy 1 noční klid a pořádek v ulicích nejsou slučitelné s tím, aby každý 

mohl popíjet kdykoli a kdekoli.  

 Obecně pro vyhlášku jsem, ovšem pro vyhlášku, která bude dobře napsaná, pečlivě 

vypracovaná a bude vyvážená. Toto není ani to, co navrhl radní hl. města Hlubuček a nejsou 

to ani pozměňovací návrhy, které nám teď předkládáte. Zopakuji věci, které zkusím napravit.  

 Zaprvé. Zákaz ulic je příliš paušální. Pokud jde o rušení nočního klidu, tak třeba 

představa, že na Kampě musí všichni s vínem odejít hned ve 22 hod., nefunguje ani dnes a 

nebude fungovat ani potom. Také na Alšově nábř. riziko toho, že tam někdo někoho ruší, 

není. Tvrzení ze strany Richarda Bureše, že tam budou lidé něco demolovat, mi připadá velmi 

nadsazené.  

 Zadruhé – k předzahrádkám. Nemyslím si, že je přiměřené občanům paušálně zakázat 

popíjení jakéhokoli alkoholu na veřejnosti po 22. hod., ale nechat všechny předzahrádky. 

Obávám se, že občané budou vyhnáni domů, a naopak turisté budou vesele popíjet a hlučet na 

předzahrádkách provozovaných často kamarády současného vedení Prahy 1. Představa, že 

občan má být odkázán, pokud si nechce dát skleničku doma, jen na předzahrádky, které jsou 

cenově takové, jaké jsou, navíc po covidu, také není přiměřené. 

 Můžete si zdůvodnit, že necháte všechny předzahrádky běžet a dáte takto přísný 

klacek na všechny občany v podobě paušálního pití alkoholu v celé Praze 1 po 22. hodině. 

Myslím si, že je zcela přiměřené, aby k tomu účelu, o který nám tady jde – zajištění nočního 

klidu, tento díl nesly i předzahrádky a řeklo se, že se po 22. hodině pije jen v uzavřených 

prostorách doma, nebo v restauračním zařízení.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předložit návrhy Návrhovému výboru. Již se stalo. 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 
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P.  U l m : 

 Zareaguji hned na pana Čižinského. Až bude k dispozici audiovizuální záznam, tak si 

to pusťte, abyste se neomlouval za to, co řeknete před 30 minutami o represích průvodců. Na 

rozdíl od vás si to dobře pamatuji. To zaprvé. 

 Zadruhé. K vaší rétorice. Často říkáte: přiznejme si, že to patří k životu, že je to 

normální. Někomu patří normální, aby po druhém chtěl, aby mu ukazoval fotky z domácích 

oslav. To připadá třeba vám normální, mně to přijde nenormální. Každý jsme jinak 

vychovaný.  

 K paní Počarovské. Vím, co jste tady řekla, že chcete plošně zavřít všechny zahrádky 

ve 22 hodin. Vím, že vy chcete, abychom si na petřínských terasách ve 22 hodin na zahrádce 

nesedli, i když tam nikdo nebydlí, aby na Václavském nám. „zhasly“ ve 22 hodin 

předzahrádky. Víme to o vás a díky, že jste to zopakovala. 

 K panu Brožovi. Vy jste tady použil termín jako hnědnutí demokracie – omlouvám se, 

jestli jsem to neřekl přímo korektně, klacek na bezdomovce nebo na lidi z této třídy. Bydlíte 

na Praze 1? Vy kolem sebe nevidíte, na koho je tato vyhláška mířena? Nevím, kde bydlíte vy. 

Já bydlím v ulici Elišky Krásnohorské a vidím v bezprostřední blízkosti, kudy tu a tam táhnou 

mladí. Samozřejmě, mnohem horší je to na Starém Městě a na Novém Městě, u nás to není 

taková síla, protože tam tolik lokálů není. Nevím, kde bydlíte vy, že to kolem sebe nevidíte.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Pane Ulm, možná jste neposlouchal, ale řekla jsem, že zákaz podporuji. Je to zcela 

konzistentní s tím, co jsem tenkrát řekla. 

 Pokud si myslíte, že je třeba po 22. hodině omezovat i předzahrádky, tak to je skvělé. 

Doufám, až se bude novelizovat tržní řád, že takový návrh pronesete.  

 

P. H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Pan radní Bureš mě tady citoval z doby před dvěma roky. Škoda, že to nedocitoval 

celé. Tam jsem apeloval na to, že policejní represi si nepřeji, a jestliže ji není možné 

realizovat, protože na to policie nemá sílu, tak potom mi připadá smysluplnější cíle 

alkoholové turistiky rozptýlit, aby se nekumulovaly v několika ulicích Starého a Nového 

Města, které byly ve vyhlášce, a že by bylo lepší rozptýlit skladbu podniků nebo  alkoholovou 

zábavu jinam. Jsem rád, že mi přede mnou dal zastupitel Ulm za pravdu – cituji ho: U nás to 

není tak hrozné, protože tam tolik lokálů není.  

 To je přesně to, co jsem měl na mysli před dvěma roky, když jsme se tady bavili o 

tom, zda omezit provozní dobu v restauracích ve vybraných ulicích na nějakou hodinu, kterou 

bychom doporučili. Rozdíl mezi námi dvěma je v tom, že vy věříte této vyhlášce, která počítá 

s represí občanů, já na rozdíl od vás věřím více vyhlášce, která by byla schopna regulovat cíle 

alkoholového turismu, ať to budou provozní doby večerek, restaurací, jejich počet, udělování 

licencí. To je cesta, které věřím já. Vy ze své přirozenosti asi více věříte represím. Je to váš 

politický názor. Prosím ale, nepodsouvejte mi, že teď mluvím a uvažuji jinak, než jsem 

uvažoval před dvěma roky. Je to nepochopení a vykládáte si to po svém. Uvažuji jinak a teď 

jsem řekl jak.  
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím s technickou poznámkou paní kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Před ukončením rozpravy a uzavřením bodu bych prosila o 15 minut na klub.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyhovuji s výhradou, že rozprava byla ukončena. Dejme si 15 minut přestávku pro 

jednání klubů. 

(Jednání klubů) 

 Dámy a pánové, zaujměte svá místa. Prosím předsedy klubů, zda mají zájem vyjádřit 

svá stanoviska. Neeviduji. 

 Prosím předsedu Návrhového výboru, aby nás provedl došlými pozměňovacími 

návrhy či protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Poslední návrh zní, že doplňujeme: ukládá ZMČ po projednání v poradních orgánech  

revizi přílohy 1 této vyhlášky. Zodpovídá Petr Hejma, do 31. ledna 2022. 

 (P. Hejma: Neztotožňuji se.) 

 O tomto hlasujeme jako o prvním protinávrhu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat. Pro 5, proti 1, zdrželo se 13, nehlasovalo 5. Tento návrh nebyl přijat. 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Druhý pozměňovací návrh je od pana zastupitele Brože: 

 Zastupitelstvo konstatuje, že ke zlepšení situace, kdy dochází k dlouhodobému a 

opakovanému porušování veřejného pořádku a rušení nočního klidu, je nezbytné zajistit 

důsledné vymáhání nočního klidu především ze strany strážníků Městské policie, protože 

jedině to může přinést snížení hluku v ulicích MČ Praha 1.  

 2. Ukládá starostovi MČ Praha 1 zajistit důsledné vymáhání dodržování nočního klidu 

např. dostatečným množstvím městských strážníků, a to především ze strany návštěvníků 

restauračních zařízení a nočních klubů.  

 Bod 3 ponechat původní ukládací.  

 

P.  H e j m a : 

 Byl návrh hlasovat o tomto návrhu per partes. Prosím promítnout. 

 

P. B r o ž : 

 Celý návrh  je nové usnesení, pouze v bodu 3 se shoduje s původním návrhem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o první části. Pro 7, proti 0, zdrželo se 10, nehlasovalo 8.  

 Hlasujme o části 2 – ukládací. Pro 6, proti 0, zdrželo se 13, nehlasovalo 6. Tato část 

také nebyla schválena. 

 3. část je stejná, o té se nehlasuje. 

 

P.  B u r e š : 

 Další pozměňovací návrh má od pana zastupitele Čižinského k bodu 2. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jedno je do textu k bodu 2 a jedno je do § 3, odst. 1, písm. a). 

 

P.  B u r e š : 

 Přečtu, co mám před sebou. 

 Pozměňovací návrh k bodu 2: .... s tím, že v místech uvedených v příloze č. 1 návrhu 

vyhlášky HMP a v § 2, odst. 2, pozměňovacího návrhu MČ Praha 1 k návrhu vyhlášky HMP 

budou vymezena místa, a to zejména části parků, na kterých nehrozí rušení nočního klidu pro 

rezidenty a na která se zákaz používání alkoholických nápojů nevztahuje. 

 Pozměňovací návrh k bodu 2: 

 Do § 3, odst. 1, písm. a) se doplňují slova: v době od 6 do 22 hod. 

 Dále to, co jsem již přečetl, mám tady ještě jednou.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat per partes. Hlasujeme o první části. Pro 7, proti 0, zdrželo se 11, 

nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat.  

 Prosím hlasovat o druhé části. Pro 4, proti 0, zdrželo se 13, nehlasovalo 8. Tento návrh 

také nebyl přijat. 

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Toto jsou všechny pozměňovací návrhy, pane starosto, můžete dát hlasovat o 

původním návrhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujme o původním návrhu usnesení. Připomněl bych, že jsem vznesl připomínku, 

že schvalujeme připomínky ke znění. Prosím hlasovat. Pro 15, proti 3, zdrželo se 6, 

nehlasoval 1. Tento návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno. Děkuji vám za diskusi a za 

spolupráci. Je to ještě dlouhý běh a věřím, že do toho budeme moci společně zasahovat.  

 Prosím projednat bod číslo 

2, tisk 1950 

žádost o prominutí příslušenství pohledávky k dlužnému nájemnému a úhrady za plnění 

poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 7, k. p. Josefov, Dušní 13, 

Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka a pana radního Grabeina Procházku, aby se ujali tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Přeji vám krásné odpoledne a prosím svůj podpůrný tým, aby se přesunul ke stolečku 

a můj předklad případně doplnil o konkrétní detaily.  

 Záležitost se týká nebytového prostoru v Dušní 13, kde v části prostoru je  

samoobslužná prádelna a druhou část prostoru měla pronajatý  společnost Leader Media, která 

tam měla provozovat kancelář, ale místo toho tam provozovala ubytovnu pro cizince. Z tohoto 

důvodu dostala v únoru 2019 výpověď a probíhal tam soudní spor, kdy byla napadena 

výpověď.  

 Soudní sporu byl ukončen a mezitím došlo k tomu, že společnost Leader Media – 

podotýkám, že prostor je již vyklizený – koupil jakýsi člověk, který dospěl k názoru, že nám 

zaplatí část dluhu, když mu tam obnovíme nájemní smlouvu, což zatím nedopadlo. Současně 

vznesl požadavek, aby zastupitelstvo projednalo prominutí příslušenství soudního sporu ve 

výši něco přes 35 tisíc. 
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 Protože se dá předpokládat, že společnost se pošle do likvidace, je to jen pokus, aby se 

prominutím částky snížila hodnota sporu, o který se jedná. Stále je tam otázka splátkového 

kalendáře asi na 630 tisíc. Těch 35 tisíc je jen příslušenství.  

 Doporučujeme tuto pohledávku neprominout. Prosím pana Mgr. Vaňka, aby doplnil 

případné detaily.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan Mgr. Vaněk. 

 

P.  V a n ě k : 

 Žádost Leader Media je tady z toho důvodu, že tato společnost byla v dubnu letošního 

roku převzata jiným společníkem, došlo tam k majetkové změně. Společník až poté, co se 

převedly majetkové podíly ve společnosti, zjistil tyto okolnosti, které vám sdělil radní 

Votoček. Původně jsme jednali o tom, že se obnoví smlouva za podmínky, že splatí veškerý 

dluh, ale posléze se nám ozvali s tím, že o nájemní smlouvu už nemají zájem. Přestože se k 

dluhům hlásí, byli by rádi, abychom jim odpustili příslušenství z toho důvodu, že údajně mají 

možnost od smlouvy o odkoupení podílu ve společnosti odstoupit. Zůstala by jen prázdná 

schránka, která by šla do insolvence, a nedostali bychom vůbec nic. Teď jde o to, jestli 

uvěříme jejich argumentaci, uzavřeme s nimi splátkový kalendář na jistinu a přistoupíme na 

jejich požadavek o prominutí pohledávky z příslušenství, která je k dnešnímu dni 35 tisíc. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Hlásí se pan předseda Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl jsem se zeptat pana radního Votočka, jakou variantu navrhuje. Jestli jsem to 

správně pochopil, v závěru svého výstupu navrhuje variantu A. Budu se s tím ztotožňovat, 

protože když jsem se podíval do materiálu z února 2019, jehož jsem byl předkladatelem, v 

materiálu má, co společnost nelegálně dělala, nelegálně v souvislosti s AIRBNB, ale 

nelegálně směrem k nájemní smlouvě, která byla uzavřena. Pro mě je partnerem ta společnost, 

nikoli nový vlastník. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předkladatele o sdělení varianty, o které budeme hlasovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to varianta A. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o variantě A. Pro 17, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovali 3. Usnesení 

bylo schváleno.  

 Prosím projednat bod  

3, tisk 1926 

záměr prodeje nemovité věci – pozemku par. č. 690 – zahrada, k. ú. Hradčany, obec 

Praha (Na Baště sv. Tomáše 230/7 Praha 1)  

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 Pardon, pan kolega Skála. 
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P.  S k á l a : 

 Omlouvám se, zmáčkl jsem „zdržel se“ na hlasovacím zařízení Amálie Počarovské, a 

má to být na mém zařízení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, abychom zaprotokolovali toto přiznání. 

 Prosím přistoupit k projednání tisku 1926. Slovo má pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 V tomto materiálu předkládáme záměr o prodeji zahrady kolem vily na adrese Na 

Baště sv. Tomáše, kde je samostatná budova obklopená zahradou, ke které nemá nikdo jiný 

přístup. Vzhledem k tomu, že jeden z vlastníků se této koupě vzdal a bude to jen pro zbývající 

vlastníky, je tam třeba pro tuto paní zřídit věcné břemeno, aby se mohla také dostat na ulici.  

 Považujeme to za zcela běžnou záležitost prodeje pozemku na základě žádosti 

žadatele, pro který není faktického využití.  

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nelíbí se mi, že se jen tak zbavujeme nemovitého majetku. Tady od předkladatele 

zaznělo, že je to rutinní věc, jestli si někdo požádá, tak se mu to prodá. Zajímalo by mě, proč 

právě toto, proč ne jiné? Loni na podzim jsme zde řešili nějaké dvorečky, kde Jan Votoček 

prodej velice tlačil  a následně se to stáhlo, pak se myslím záměry na radě zrušily. Zajímalo 

by mě, jaká je tady politika. Praha 1 má vedení, které by mělo mít nějakou vizi, jak co dělat. 

Můj dojem je opačný, že ostatní mají nějaké zájmy, např. kupovat nemovitý majetek,  

a Praha 1 někdy vyhoví, někdy ne, ale to, že nemá vizi a nenapadne jí třeba za to něco jiného 

koupit, je tady zcela evidentní. Považuji to minimálně za nekoncepční jednání. 

 Táži se, zda jsou nutné peníze, které máme za to dostat? Chybí nám v rozpočtu? 

Domnívám se, že nikoli, pořád platí, že máme cca 800 mil. na účtech. Je to jednání nahodilé a 

zbytečné. Domnívám se, že kdybychom počkali několik let, za pozemek dostaneme peněz víc.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Myslím, že spousta lidí netuší, že je to Praha 1, protože všichni považují, že tato ulice 

je na Praze 7. Málokdo se tam dostane a neuvědomí si, že se nachází na území Prahy 1.  

 Tady nejde o nic nahodilého. Pamatuji se, že historicky tam u vilek zůstaly některé 

pozemky ve vlastnictví hl. města, svěřené do správy MČ Praha 1. Byly tam dokonce 

problémy jak to udržovat, teoreticky bychom měli těmto lidem udržovat jejich přístup k 

domům. Za sebe považuji za dobré, že se tento problém podařilo vyřešit. Pozemek je 

zahradou domu, kudy lidé vstupují do svých domovů, nemůže se do něho dostat nikdo zvenčí, 

veřejnost tam v žádném případě přístup nemá. Podle vyhlášky to máme oceněno na správnou 

cenu, majitelé to musí udržovat a zpřístupňovat. Je to oplocená zahrada, pro nikoho jiného 

nepřístupná. Pamatuji si tuto ulici hlavně z blokových čištění, dívali jsme se do všech 

zahrádek. Vím, že tam byly asi dva problematické případy a je dobře, že je řešíme a lidé se o 

to budou starat.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pokud tady bude příště předkládaný tisk k prodeji, prosím, abychom dostali obrázky 

nebo video, abychom viděli, o čem se bavíme, jako to děláte velmi dobře, co se teď týká bytů. 

Prodej je důležitý, tak abychom měli nějakou představu, nejen nějakou mapu nebo znalecký 

posudek, ale i nějaké fotky.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Pan předkladatel má závěrečné slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Vím, Pavle, že se v tomto filozoficky lišíme, ty jsi proti jakémukoli zbavování se 

majetku, my tady zastáváme opačný názor. Jedinou jinou variantou je výpůjčka pozemku. 

Jestliže nás vlastníci požádají o to, abychom jim to odprodali, tak jim s radostí vyhovíme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předsedu Návrhového výboru, zda došel nějaký protinávrh. Nedošel. Můžeme 

hlasovat o původním návrhu usnesení. Pro 12, proti 0, zdrželo se 11, nehlasovalo 2. 

Usnesení nebylo schváleno. 

 Prosím přistoupit k projednání bodu číslo 

11, tisk 1967 

odnětí pozemku č. parc. 2313/7 NM, Praha 1- součást areálu Vrchlického sadů  

 Prosím pana radního Bureše, aby se ujal předkladu. 

 

P.  B u r e š : 

 V tomto bodu navazujeme na bod, který jsme projednávali na zastupitelstvu. Víte, že 

jsme tam řekli, že o předmětném pozemku - je ten plácek, kde roky bylo staveniště – budeme 

jednat samostatně. Od prvního dne jednání s Prahou jsme deklarovali, že pozemek našeho 

dětského hřiště, které apriori slouží pro školku a následně po vyučujících hodinách i pro 

veřejnost, si chceme ponechat, abychom na něm mohli provádět investice, a abychom na tento 

předmětný pozemek měli vliv. Za roky se podařilo stanovit, že určité zátěžové činnosti, ať 

spojené s filmem nebo s různými kulturními a sportovními akcemi na Václavském nám. a 

jeho okolí, technika se vždy umisťovala sem a tím se podařilo v příslušném místě snížit 

případný negativní dopad. To bylo jasné od prvního dne. I proto jsme na minulém 

zastupitelstvu doplnili do usnesení a odhlasovali, že o daném pozemku budeme nadále s hl. m. 

Prahou jednat. S hl. m. Prahou jsme jednali. V rámci jednání máte v tisku i zápis z jednání 20. 

září, které proběhlo za účasti za Prahu 1 pan starosta, já a Filip Kračman a za Magistrát Petr 

Hlaváček – náměstek, Adam Scheinherr – náměstek, Ondřej Boháč z IP a další lidé. Dohodli 

jsme se tam na důležitých věcech.  

 Nejde jen o směnu pozemků, ale o realizaci tramvajové trati a dalších věcí. Dohodli 

jsme se tam o pokračování soutěžního work-shopu a také o majetkovém vypořádání 

vlastnictví. Deklarovali jsme realizovat tramvajovou trať k Hlavnímu nádraží, dohodli jsme 

se, které kroky bude hl. m. Praha a Praha 1 realizovat. V rámci vypořádání předmětného 

pozemku parc. č. 13/7 bylo dohodnuto, že ho přidáme k tomu balíčku odsvěřovaných 

pozemků, ale současně se deklaruje, že ne někdy v budoucnu, ale v jednom tisku hl. m. Prahy 

dojde současně ke svěření části pozemku parc. č. 1085, což je ulice Havelská, a současně že 

dojde k výpůjčce pozemku č. 2313/7 městské části. 
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 Ještě se dolaďovaly věci, zda služebnost, výpůjčka. Omlouvám se, že jste to dostali po 

termínu, protože stále probíhala jednání. Dostali jste dnes na stůl i doplnění smlouvy o 

výpůjčce, která říká, že městská část bude mít výpůjčku tohoto pozemku na dobu 10 let. 

Abychom se nedostali třeba do problému jako s trhy v Celnici, kde výpůjčky neobsahovaly 

určité ustanovení, tak tady ustanovení o komerčním poskytování třetím stranám máme, ale jen 

ve spojení s tím, co je spojeno v tom předmětu, to znamená parkování filmové techniky, 

parkování pro staveniště, parkování pro sportovní a kulturní akce atd. To bylo vyjasněno. 

 Nyní má odbor „home“ na Praze graf u sebe, vy ho máte díky tomu, že jsme ještě 

včera pokračovali v jednání, před sebou. Od pana ředitele jsem dostal až včera pokyn, že takto 

je to správně a že bude předložen k projednání. Našemu zastupitelstvu nic nebrání, abychom 

splnili poslední část minulého usnesení. Jako výsledek jsme vzali na vědomí informace, které 

tam jsou přiložené, a schválili jsme odnětí pozemku parc. č. 2313/7 i s podmínkou, že 

současně bude svěřena Havelská a že na tento svěřený pozemek bude zřízena služebnost. 

 Protože tisk byl psán ještě před jednáním, jako předkladatel bych chtěl, abychom 

rovnou upravili, že hl. m. Praha vypůjčí MČ Praha 1 tento pozemek na dobu 10 let. Od doby, 

kdy se tisk napsal, jsme se posunuli. Prosím o technickou úpravu tisku, aby odpovídal jednání 

ze včerejšího odpoledne.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Tuto směnu vítám, ale v tisku mi chybí deklarace toho, že souhlasíme s vedením 

tramvajové trati skrze Vrchlického sady, jak bylo navrženo. Přihlásím se ještě s konkrétním 

návrhem, který bych chtěl vtělit do základní části usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci. 

 

P.  B u r e š : 

 To, že Praha souhlasí s tramvajovou tratí do Vrchlického sadů je jasné, protože Praha1 

byla iniciátorem tramvajové trati do Vrchlického sadů. Bylo na to několik usnesení, protože 

jsme vyzývali hl. m. Prahu, aby realizovala trať do Vrchlického sadů. Hlavně máte v zápisu z 

jednání, že dohoda byla o soutěžním work-shopu a že strany deklarovaly vůli realizovat. Jsme 

už dál, Magistrát ví, že tramvaj tam chceme a dále pracujeme na celém work-shopu o celé 

budoucnosti, což vyplývá přímo ze zápisu z jednání, kde vidíte, že jsme se tam o tom už 

pracovně bavili.  

 Jestli máme opakovat to, že Praha 1 byla tím iniciátorem a logicky s tím souhlasí, tak 

to celý národ ví.  

 

P.  H e j m a : 

 Doplnil bych k tomu, co bylo řečeno. Tento předklad je zde na základě dohody s hl. m. 

Prahou. Máte u toho přiložený zápis z jednání, který je podepsán od náměstka Petra Hlaváčka 

a Adama Scheinherra. Zároveň to jednomyslně prošlo majetkovou komisí hl. m. Prahy, kde 

máte také uvedený extrakt ze zápisu z komise, která proběhla 23. 9. Je to ověřeno od Viktora 

Mahrika. Je to napříč celým spektrem podpořený tisk, kde naopak ještě vycházíme vstříc hl. 

m. Praze, aby mělo jasnou jistotu, že předmětný pozemek bude předmětem odsvěření.  

V tomto směru je to všechno v souladu. 

 Poprosím pana zastupitele Brože. 
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P.  B r o ž : 

 Vzhledem k tomu, že jsem byl u počátku plánované revitalizace Vrchlického sadů, 

všichni víme, jak je potřeba, a doufám, že touto směnou se posuneme o kus dál včetně 

tramvajové trati. Jsem rád, pokud to iniciovala MČ Praha 1. 

 Revitalizace bude určitě probíhat delší dobu než je jedno volební období. I když pane 

radní říkáte, že to všichni vědí, byl bych také rád, kdyby to tam bylo zanesené. Usnesení 

zastupitelstva je závaznější než nějaká obecná znalost o tom, že radnice MČ Prahy 1 toto 

iniciovala. 

 Souhlasím s názorem Davida Skály, aby v usnesení byl samostatný bod, který by zněl: 

ZMČ souhlasí s navrhovaným vedením tramvajové trati ve Vrchlického sadech.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, zda se s tím ztotožní.  

 

P.  B u r e š : 

 Dovolím si vysvětlit. Tramvaj není z r. 2020, je z r. 2002, znovu vrácena do hry byla v 

r. 2016, v r. 2017 probíhala intenzívní jednání a semináře a v r. 2018 bylo dokonce tímto 

zastupitelstvem deklarováno, že je požadováno, aby současně s tramvajovou tratí přes 

Václavském nám. jako naše podmínka byla realizována i tramvajová trať Vrchlického sady. 

Je to takto staré usnesení, byli jsme to my, kdo přinesli plán z r. 2002, z doby, kdy ještě 

neexistoval IPR. Naše dohady byly jen o tom, zda kopírovat ten původní podél budovy a 

skončit napojením na křižovatce U Bulhara, Bolzanova. Tenkrát jsme čekali na technické 

ověření kvůli údajům ze Žižkova, které ukázaly, že je tam asi 62 cm rozdílu, které by v 

přepočtu stály asi 3/4 miliardy, kdyby se měly vyrovnávat. Proto jsme už v té době řekli, že 

souhlasíme s tím, aby to vedlo jinudy. Jediný rozdíl, který nastal v r. 2019, byl ten, aby proti 

původnímu plánu od opery šla trať tzv. šikmo od garáží Slovan do parku, tak někdo ustoupil 

Ministerstvu kultury a udělal pravoúhlou zatáčku do Politických vězňů a pravoúhlou zatáčku 

do ulice Washingtonovy. Avizoval jsem, že se bojím hlukových limitů v ulici Washingtonova, 

protože tam jsou stále dva obytné domy a že nepřeji Dopravnímu podniku, protože tam každý 

měsíc bude vařit pravoúhlé koleje, protože jde o velké vozy a víme, co se děje ve Spálené – 

Lazarská. To jsme ale jen akceptovali.  

 Původní projekt existuje, dokonce na to existuje usnesení zastupitelstva. I toto jsme 

projednali. 

 Tento bod ale vůbec není o tramvajích, je o tom, že jsme se dohodli na odsvěření 

tohoto pozemku a na desetileté výpůjčce. To je to základní gró. Tramvaj nikdo nezpochybňuje 

a ani to není tématem, protože už jsme dál. Jedeme ten work-shop na mezinárodní soutěž na 

vzhled parku, v rámci memoranda už jsme stranou dvě, kde je tam uvedeno hl. m. Prahy a my 

jako ten, kdo k tomu dává místní připomínky jako městská část. Před vznikem této tzv. směny 

jsme neměli být v pozici jedna, ale celou situaci se nám podařilo odblokovat, oba náměstkové 

byli rádi, že to není blokováno. Byla mi divná otázka, zda skutečně mluvíme o tramvaji. 

Magistrát dokonce říkal, jestli bychom nechtěli tramvaj posunout, že se nejdříve udělá 

Václavské nám. a až někdy v budoucnosti Vrchlického sady. S panem starostou i s Filipem 

Kračmanem jsme prohlásili, že pro Prahu 1 je souběh obou tratí strašně důležitý a že na něm 

trváme. Pan nám. Hlaváček řekl, že to bere vážně. Že to byly nějaké nesrozumitelnosti a 

fámy, proto to realizujeme společně, tzv. nedělitelně. Dokonce jsme se tam domluvili, že by 

bylo možné předsunout realizaci tratě ještě před mezinárodní soutěží a revitalizací celého 

parku, že by tramvaj mohla být v tom – pardon – ošklivém parku udělána a kolem ní se potom 

dělat krásno.  
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 Všichni jsme se tam divili, kde fámy vznikají, ale vidím, že fáma skutečně existuje – 

že Praha 1 je proti tramvaji. Tím bychom přiznali, že neplatí naše původní usnesení tohoto 

zastupitelstva, která jsou stále platná. Takový požadavek od nikoho nepadl, protože všichni to 

berou automaticky, na jednání skutečně nevznikl. Pojďme s Davidem Skálou připravit 

samostatný tisk o tramvajích a všechno tam popišme, ale nekomplikujme tento bod.  

 

P.  H e j m a : 

 Potvrzuji, co bylo řečeno. Je to tak dohodnuto i s Prahou sobě i v rámci koalice na hl. 

městě. Nikdo tam takový požadavek nevznesl.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Děkuji panu Burešovi za obsáhlý výklad. Nemám důvod pochybovat o tom, že něco 

by mělo být jinak. Chápu, že jste byl u zrodu této myšlenky a že jsme převzali nějakou ideu, 

která už byla v té době značně „fousatá“. To nerozporuji. 

 Proč to odsvěřujeme? Odsvěřujeme to proto, že chceme, aby park k něčemu vypadal, 

aby to byl park. Mám důvěru v to, že ve spolupráci s IPR by to mohlo nějakým způsobem 

dopadnout. To, že to nedělá městská část, je na bíle dni, je to vstupní brána do Prahy pro ty, 

kteří přijedou vlakem a má to celopražský význam.  

 Celé Vrchlického sady si zaslouží revitalizaci. V rámci revitalizace tam má vést 

tramvajová trať. V minulosti se pro vedení tratě hledala trasa. V r. 2019 rada přijala usnesení, 

kde se to přesně zaneslo, aby na to mohla následovat studie, která už nějakým způsobem s 

touto trasou pracovala. 

 Nechci, abychom se vraceli před bod, kde jsme se dohodli na přesném vedení trasy, 

protože to může do jisté míry zkomplikovat celou revitalizaci území. Nechci do toho žádným 

způsobem „házet vidle“, ale jen chci, abychom se tam chytli nějakých pevných bodů, na 

kterých jsme se dohodli. To je jediný požadavek. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Pane Bureši, omlouvám se, nemohu se zbavit po několika letech známosti skepse a 

malé nedůvěry. Neberte to ve zlém, ale do tohoto tisku bych chtěl vtělit, že městské část 

souhlasí s trasováním tramvaje, jak bylo schváleno radou MČ. Nepochybuji, že s tím takto 

souhlasíte, jen bych to tam chtěl mít. Nevidím to jako žádnou komplikaci tisku, je to 

opakování téhož, možná to pro vás působí nadbytečně. Abych pro to mohl hlasovat, je 

zásadní, aby to tam bylo. Nejsem vždy plný důvěry v následné konání.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím předkladatele, zda se s návrhem ztotožní. 

 

P.  B u r e š : 

 Jsem překvapen, ale spíše mi to vysvětluje ty dva měsíce trvající fámy, které se 

objevovaly na Magistrátu. Nikdy tady nikoho nenapadlo bojovat proti něčemu, co jsme s 

velkou slávou a radostí prosadili. Podíval jsem se do googlu – v lednu r. 2016 Richard Bureš, 

radní pro dopravu: bojujeme za trať ve Vrchlického sadech, pokusíme se přesvědčit 

Magistrát, aby na tuto variantu přistoupil, v té době Magistrát – žádná trať ve Vrchlického 

sadech nebude, jen na Václavském nám., varianta Wilsonova, varianta Opletalova – potom to 

pokračovalo atd. Koho mohlo kdy napadnout, že všichni, kteří tady sedíme bez ohledu na 
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politickou příslušnost, prosazujeme tramvaje do Vrchlického sadů, je to naší vrcholnou 

prioritou, toto udělat? Máme na to několik usnesení, dokonce jsme to byli my, kdo změnu 

územního a metropolitního plánu předkládali, Magistrát to tenkrát nepředložil. Říkal jsem si, 

kdo tady šíří ty nesmysly, že jsme proti? Kde se ta lež vzala, když Praha 1 byla ta, která to 

vybojovala. Jsem strašně rád, že to nakonec dobře dopadlo. Vůbec se nebavíme o tom, že by 

byl někdo proti. Naopak při jednání se Scheinherrem a s Hlaváčkem oni naznačovali, jestli to 

neodložíme na příště, že bychom to dočasně odložili. Na to jsem reagoval, že dočasně tady 

byla Rudá armáda a že za tohoto života se to musí stihnout. Akceptovali to a řekli dobře, obě 

strany deklarovaly vůli realizovat tramvajovou trať k Hlavnímu nádraží a shodly se, že učiní 

kroky k zahájení projektových příprav k tramvajové trati a soutěžního work-shopu vedoucího 

k proměně Vrchlického sadu. Jsme už dál, než je usnesení zastupitelstva. Vím, že usnesení 

existuje o tom, že to chceme, že to navrhujeme do územního plánu a do metropolitního plánu. 

 Ve smyslu platných usnesení konáme. I na tomto jednání se nám podařilo prosadit, ne 

že to bude v r. 2027, ale že hned teď se zahájí projektové přípravy tramvajové trati a uvidí se, 

co bude dřív, zda rekonstrukce nebo toto. Kdyby se náhodou rekonstrukce odkládala a už byl 

hotov projekt na trať, tak se začne realizovat trať v předstihu.  

 Trochu nechápu, proč to tam chcete dát, ale na druhou stranu chápu, že byste mohli 

říkat, že tramvaj jste zařídili vy. Jestli potřebujete toto plus, tak si to tam klidně dejte, ale 

všichni lidé v Praze vědí, že Praha 1 to vydupala z prachu. Jestli vám to udělá radost, tak tam 

napište, že Praha sobě zařídila tramvaj do Vrchlického sadu. Budu pro to klidně hlasovat, 

protože snad lidé vědí, jaká je pravda.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Nevím, jestli s tím Richard Bureš souhlasil nebo nesouhlasil. Tady nejsme na Praze 

sobě, tady jsme na zastupitelstvu, a jde o to, aby zastupitelstvo deklarovalo, že podporuje 

zavedení tramvají. Vidím, že Richard Bureš to strašně nechce. 

 (P. Bureš: To už rada udělala.) 

 Chci se připojit k předřečníkům, že mi to připadá velmi zlověstné. To, že máme nebo 

máte nějaké usnesení, vůbec nic neznamená. Máme usnesení, že nebude tranzit podél Vltavy 

a děláte všechno, abyste tranzit zachovali. Máme usnesení, že jsme proti zastavění nám. 

Miloše Formana a víme, jak to probíhá, dáváte formální odvolání, která jsou nanic, víme, že 

jste strašně proti hazardu a víme, jaký byl boj o zachování každého automatu. Nevěříme vám 

a myslím, že občané vám také nevěří. Jestli to myslíte vážně, dejte to do usnesení, kde to bude 

jasné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Děkuji všem voličům Prahy 1, že poslali komunistickou stranu po sto letech do dějin a 

že Andrej Babiš nebude ve vládě. 

 Nyní k věci. Pane Bureši, nevím, proč se bráníte. Citoval jste ze zápisu z vašeho 

jednání, že obě strany deklarovaly toto realizovat. Dejme to tam, nemusíme tady trávit čas, je 

to věc, kterou všichni chceme. Myslím, že není jediný důvod, proč bychom to neměli 

podpořit. Moc tomu nerozumím.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Nerad bych ubíral panu Burešovi za to kredit, protože vím, že se o tramvaj zasloužil, 

dlouho za ni kope. Bylo to navrhováno variantně, Praha 1 měla jinou preferovanou trasu, než 

nakonec byla schválena. 

 Přečetl bych navrhovaný bod č. 3: ZMČ souhlasí s vedením tramvajové trati v trase 

Muzeum, Státní opera, Politických vězňů, Washingtonova, zastávka před novou odbavovací 

halou Opletalova, dle platného územního plánu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Slyšel jsem, že tady ten či onen byl na jednání na Magistrátu. Chtěl jsem se zeptat, zda 

u jakéhokoli jednání byl i zástupce Pirátů? Můžete mi říct, který zástupce od nás tam byl? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, jestli bude reagováno. Pan zastupitel Vích má slovo. 

 

P.  V í c h : 

 Musím reagovat na trasování tramvaje. Nemám to od pana arch. Hlaváčka nebo 

Scheinherra ověřené, ale asi vás trochu zklamu s trasováním tramvaje. Nebudu se k této věci 

jednoznačně vyjadřovat, protože vím, že zároveň běží paralelně úvahy o tom, že se tramvaj 

zavede na magistrálu a že v úpravách kolem Hlavního nádraží se už kreslí tramvaj před 

budovu Hlavního nádraží. Není o tom, že bych nevěděl a nechápal, že je třeba udělat další 

paralelní trasu k Jindřišské. To, jestli to povede přes park nebo zpátky před budovu Hlavního 

nádraží, na to bych si ještě počkal.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Zeptal bych se pana radního Bureše, jestli bude dostatečné dát do usnesení odkaz na 

předchozí usnesení zastupitelstva, kterým jsme to iniciovali? 

 

P.  H e j m a : 

 Uděluji slovo panu radnímu Burešovi. 

 

P.  B u r e š : 

 Přihlásil jsem se řádně, abych nereagoval jen jako předkladatel. Tento tisk je o 

majetku, o tom, že na základě dohody a platného usnesení tohoto zastupitelstva jsme měli za 

úkol dojednat i ten jeden pozemek Subterry.  

 K panu Kotasovi. Nemám problém, aby to tam bylo. Mně to jen osvětlilo, proč je 

pořád tolik problémů a proč jsou zde přednášeny pozměňovací návrhy. Jsme na jednání, 

bavíme se o tom, podepíšeme memorandum a pan náměstek přes Davida Skálu nám posílá 

pozměňovací návrh, který si tam chce prosadit. Kde to jsem? Proč se vytvářejí tyto nedůvěry, 

když všichni víme, že to chceme a máme na to usnesení.  
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Ano, liší se pan náměstek Scheinherr i pan náměstek Hlaváček v trasování, kdy čekají na 

rozhodnutí a na stavební řízení. Proto všichni říkají: říkejme tomu jako trať skrze Vrchlického 

sady, víme, že začne na Vinohradské a skončí někde v Opletalově ulici. To všichni vědí, ale 

teď se bojí, kolik baráků se odvolá atd. My říkáme: pojďme to tlačit za každou cenu, dokud to 

funguje, jsou tam tři hotely, které jsou teď prázdné, nebudou se vyjadřovat, buďme co 

nejrychlejší.  

 Nemám problém tam dodat, že současně tímto potvrzuje svá všechna platná usnesení, 

kdy podporuje tramvajovou trať. Příčí se mi, že tady pan náměstek Scheinherr přes Davida 

Skálu po slovíčkách posílá, co tam máme dát. Proč?  

 Jestli ostatní budete hlasovat, já se zdržím. Ne proto, že nechci tramvaje, ale zdržím se 

z principu, že tam sedíme hodinu na jednání, na všem se domluvíme, podepíšeme 

memorandum, podáme si ruce – a nejednou: ještě to opravte. Měli jsme si to říct tam a bylo 

by všechno v pořádku.  

 Mám tady pozměňovací návrh. Připadá mi to zbytečné, zvlášť když se říká trasování. 

Je to úplně jedno, jenom mi to hodně otevírá oči, hodně mě to zklamalo a určitou kapitolu 

důvěry v někoho to pro mne navždy uzavřelo.  

 

P.  H e j m a : 

 Naváži v tomto duchu. Chtěl bych požádat, pokud tady máme hovořit o důvěře, 

abychom ji nebourali. Když se posunu o patro výš, je to v návaznosti na to, co říká pan radní 

Bureš, který je na hl. městě v opozici. Předpokládám, že když se na něčem domluvíme s hl. 

městem, s vaším náměstkem, podepíšeme si to a řekneme, že to takto platí, tak pro mne je 

nepřípustné usnesení jakýmkoli způsobem doplňovat. Bral bych to, že nás tady tlačíte do 

nějaké věci, která nebyla domluvena a ani nevidím důvod, proč by tady měla být. Toto je 

usnesení, které má být použito k tisku, který se připravuje na hl. městě pro zastupitelstvo, a 

nevidím důvod, proč by se do toho měla nějakým způsobem včleňovat tramvaj, kterou jsme 

navíc potvrdili usnesením rady, jak bylo řečeno. 

 Naložme s tím jako s protinávrhem. Pokud nezvednete ruku pro původní návrh, nic se 

nestane. Myslím si, že návrh má tady šanci projít. Bude to ukázka toho, jak platí dohody i na 

hl. městě. Nedělal bych z toho větší problém, než to je. Důvěra – ano, to beru, ale musí to být 

důvěra v to, že když si toto se dvěma náměstky primátora podepíšeme, koaličně se na tom 

domluvíme, tak to platí.  

 Prosím pana zastupitele Skálu, který je počtvrté přihlášen do rozpravy. Prosím 

procedurálně hlasovat, zda souhlasíme s jeho dalším vystoupením. Pro 22, proti 0, zdržel se 0, 

nehlasovali 3. Pane kolego, máte slovo. 

 

P.  S k á l a : 

 Rozumím výtkám, proto souhlasím s formulací pana Bureše. Nebudu zabíhat do 

detailu, máte pravdu, že je to jednání městské části a hl. města mimo tento stůl. Proto 

navrhuji: Městská část souhlasí s vedením tramvaje Vinohradská – Opletalova dle platného 

územního plánu. Za mne je to dobrý kompromisní návrh.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Budu rád, když se pan radní Bureš ztotožní. Několik poznámek. Také bych chtěl žít ve 

světě, kde stačí podání ruky a nemusí se to nikde sepisovat. Bohužel, jsme v politice a už jsme 

se kolikrát přesvědčili o tom, že takové dohody neplatí.  
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Proto chceme mít všechno na papíře, to je snad normální požadavek. Proč nám 

neschvalujete naše body do programu? To je ta nedůvěra, kterou vůči vám máme, tak se 

nemůžete divit, že když se tváříte, že je všechno samozřejmé a souhlasíte s naším návrhem a 

nechcete ho tam dát jen proto, že se vám zdá nadbytečný, tak vám úplně nevěříme.  

 Budu rád, když se dohodneme na nějakém kompromisním znění a když nám půjde o 

společnou věc.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Nejsem v žádném kontaktu s náměstkem Scheinherrem. Když hovoříte o tom, že se 

podepíše memorandum a najednou má být něco jiného, tak naopak v memorandu  obě strany 

deklarovaly realizovat tramvajovou trať a nikdo nechce nic jiného. Nejsem v tom 

angažovaný, ale připadá mi logické, že to tam bude. Děkuji, že se pan radní Bureš ztotožnil se 

zmínkou, která vychází z vašeho memoranda. 

 

P.  H e j m a : 

 V té formě, jak to bylo potom upraveno panem kolegou Skálou, pak je to v pořádku. 

(P. Kotas: Dobře, děkuji.) 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Nebylo mi odpovězeno na dotaz, kdo se jednání od Pirátů zúčastnil.  

 

P.  H e j m a : 

  Viktor Mahrik a vaši zástupci na majetkové komisi.  

 Prosím pana kolegu Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Udivuje mě vstřícný krok koalice při projednávání tohoto bodu. Pak mi došlo, že jsou 

zde v oslabení, že jich je pouze 12. Prosím, aby si tuto situaci pamatovali a v tomto duchu s 

námi komunikovali i v jiných bodech, až tady zase budou v plné „palbě“. Bylo to velmi 

příjemné, děkuji vám.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Procházka přijde za chviličku. Je otázka, jestli uděláme jednání pro kluby.  

 Končím rozpravu. Prosím pana radního Bureše o závěrečné slovo. 

 

P.  B u r e š : 

 Netušil jsem, že o bodu, který vychází z toho, kdy jsme na červnovém zastupitelstvu 

všechno projednali a vysvětlili, jen jsme si dali do usnesení, že o tomto jednom pozemku 

máme jednat, jsme stále jednali a evidoval jsem v tom nějaké podivnosti, které jsem pořád 

nechápal – teď už je chápu dokonale. Podivnosti se podařilo překonat a podepsat 

memorandum. Není to o tom, že jsme podepsali memorandum a nyní to dáme do usnesení, 

memorandum vyplynulo z toho, že tři usnesení tohoto orgánu v různém složení máme.  

 To, jak tady padlo, že jsme v nějaké menšině. Nezvedněte pro to ruku, ať lidé vidí, že 

nejste pro tramvaje. To je tady hloupé vyhrožování. 
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 Bod měl být jen o majetku, o doplnění pozemku do balíčku, který si necháme odsvěřit. 

Podle mne za Prahu 1 nejdůležitější je slovíčko „současně“. Na tom byl velký boj. To bychom 

za to měli všichni bojovat bez ohledu na to, z jaké jsme strany. Vezmeme si Vrchlického sady 

a někdy za rok, za dva nebo za deset let se budeme bavit o budoucnosti – to podle mne bylo 

důležité. Podařilo se, bude to současně. Také je důležité, že pozemek bude formou výpůjčky. 

 Rovnou říkám, že součástí návrhu je bod 3 – prosím o promítnutí: souhlasí s vedením 

tramvajové trati v trase Vinohradská – Opletalova skrz Vrchlického sady dle platného 

územního plánu. Znamená to, že je to zkrácené platné usnesení tohoto zastupitelstva. 

Nechtělo se nám to tady hledat, abychom řekli: v souladu s usnesením z r. 2016 a 2017 – 

všichni to víme.  

 Toto je upravený původní návrh, přibyl tam bod 4.  

 K tomuto bodu je to všechno, můžeme rovnou hlasovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, abychom konstatovali, zda došly nějaké jiné pozměňovací návrhy či 

protinávrhy. 

 

P.  B u r e š : 

 Pochopil jsem to tak, že původní pozměňovací návrh Davida Skály byl tímto stažen a 

toto je náš kompromis mezi sebou.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o upraveném původním návrhu usnesení. Pro 18, proti 0, zdrželo se 

5, nehlasovali 2 zastupitelé. Usnesení bylo přijato. Děkuji všem za spolupráci, budeme na 

tom dále v práci pokračovat. 

Nyní prosím k bodu 

9, tisk 1953 

volba člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 1  

 Prosím paní zastupitelku Počarovskou, aby se ujala předkladu. Má s sebou pomocníka. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Předkládám materiál k volbě člena Kontrolního výboru. Bylo to prokonzultováno s 

předsedou Kontrolního výboru. Nominantkou je dr. Eva Holá. Prosím ji, aby se v krátkosti 

představila.  

 Dnes se stala zastupitelkou. Do Kontrolního výboru nominujeme zastupitele z našich 

řad, člena našeho klubu. Eva je již v poradním orgánu výboru, jehož předsedkyní je paní 

Baboráková.  

 Prosím Evu o krátké představení. Doufám, že všichni budou respektovat naši 

nominaci, jako to děláme v jiných případech. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Holou, aby se ujala slova. 

 

P.  H o l á : 

 Byla jsem členkou Kontrolního výboru v předchozím období, v současné době jsem 

členka výboru proti vylidňování a podporu komunitního života. Kromě toho, že jsem 

zastupitelka, mám doktorské vzdělání v oboru ústavního práva. Byla jsem v advokacii a 

pracovala jsem v neziskové organizaci.  
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P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl bych se paní kandidátky do Kontrolního výboru zeptat, jak se staví v případě 

zvolení k vynášení neveřejných materiálů Kontrolního výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, zda bude paní zastupitelka Holá reagovat. 

 

P.  H o l á : 

 Znamená to, že jde o materiály, které nemají být zveřejněny? 

 

P.  B o d e č e k : 

 Dovysvětlím to. V posledním čtvrtletí jsme řešili privatizaci bytové jednotky v 

Bolzanové a řešila se tam problematika toho, jestli neveřejné dokumenty se mohou pouštět 

dál. Zajímá mě váš názor na tyto záležitosti. 

 

P.  H o l á : 

 Pokud je někde napsáno, že nesmím materiál nikde zveřejňovat, tak předpokládám, že 

ho zveřejňovat nebudu.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan radní Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Po skončení diskuse prosím o desetiminutovou přestávku na kluby.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude vyhověno. Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 V této citlivé věci, kterou dlouho řešíme, všichni členové Kontrolního výboru 

několikrát zmiňovali, že jim jeden člen chybí. Myslím si, že paní Mgr. Holá není žádný 

kontroverzní kandidát. Prosím o podporu už kvůli fungování Kontrolního výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych se zeptat, zda platí jednací řád, nebo ne? Takto předložený materiál je 

podle jednacího řádu nepřípustný. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní předkladatelku, aby reagovala. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Nevím, co tím myslíte. Materiál je stejný jako materiály týkající se nominací do 

výborů obecně, které jsme tady v zastupitelstvu v tomto volebním období měli. Dívala jsem 

se do všech tří a všechny byly stejné.  
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P.  V o t o č e k : 

 Materiál je bez uvedení jména, jméno padlo až tady. V materiálu musí být předložen 

jmenný návrh a projednává se vždy až na následujícím zasedání zastupitelstva.  

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Je to stejné, jako to bylo minule i předminule. 

 

P.  H e j m a : 

 Je otázka, jestli je to podle platného jednacího řádu.  

 Prosím pana zastupitele Nazarského. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Podporuji nominaci Prahy 1 sobě paní dr. Holé. Znám ji jako výbornou pracovnici z 

výboru proti vylidňování. Myslím si, že bude velkým přínosem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Mezitím jsme upravili jednací řád. Bylo to proto, aby oznámení jména nepřistávalo na 

stole. Je to tam napsané dost nešťastně, jako by se to vztahovalo jen k tomu, co je pokládáno 

na stůl. Z diskuse, která tady zaznívala, když jména padnou až v průběhu jednání, tak aby se 

to zařadilo až na příští zastupitelstvo. Buď je to už v původním návrhu obsaženo, který je 

rozdáván v termínu, ale padne-li jméno až v průběhu jednání zastupitelstva, automaticky je 

tisk zařazen na příští zastupitelstvo. Tak jsme to probírali.  

 Rozdíl je v tom, že dříve se doplňovala jména na místě, ale při změně jednacího řádu 

se tam toto dopsalo. Jde o to, zda to Kontrolní výbor do listopadového zastupitelstva vydrží, 

nebo to už nepřežije. Pokud přežije, teď jméno víme a podle jednacího řádu je tento bod 

automaticky zařazen na příští zastupitelstvo už se známým jménem.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, abychom toto respektovali. Pokud porušíme jednací řád tím, že někdo nemluví 

k tématu v rámci projednávání programu, je jedna věc, ale pokud jde o personální volbu, tam 

by to mělo být striktně dodrženo. Prosím, abychom si výklad znovu prošli, jestli to tak je.  

 Paní kolegyně Nazarská. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Mohu jako předkladatelka reagovat? 

(P. Hejma: Samozřejmě, můžete kdykoli reagovat.) 

 Byla bych ráda, aby se k tomu vyjádřil předseda Kontrolního výboru. Jméno jsem už 

avizovala některým z vás před jednáním. Jedná se o zastupitelku. Myslím si, že je to jiná 

situace. Prosím, aby se k tomu vyjádřil David Bodeček jako předseda Kontrolního výboru.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Nazarskou. 

 

P.  N a z a r s k á : 

 Chtěla bych podpořit nominaci kolegů z opozice Praha 1 sobě. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana předsedu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Přihlásil jsem se dříve, než promluvil pan starosta. Chtěl jsem říct, že nejen dnes, ale 

na předcházejících zasedáních zastupitelstva jsme opakovaně porušovali jednací řád. Nevidím 

v tom takové rozdíly, jestli je to u schvalování programu, kde se nám záležitost, která by měla 

byt hotová za čtvrt hodiny, protáhla na více než hodinu. Nemluvím teď jako předseda 

Kontrolního výboru, ale jako zastupitel Bodeček. Rozdíl bych v tom neviděl. 

 Ano, je v jednacím řádu, proti čemu jsem myslím v červnu protestoval, že personální 

záležitosti týkající se zastupitelstva musí být dopředu předány.  

 Vzhledem k tomu, že došlo k opakovanému porušování jednacího řádu, tak v tomto 

případě bych za sebe jako za zastupitele doporučoval, abychom rozhodovali dnes.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Budu reagovat na kolegu Bodečka. Nerad bych se dostal do situace, že nám bude 

vyčítáno kolegou Čižinským a ostatními, že neustále porušujeme jednací řád. Raději bych se 

držel jednacího řádu. Chápu, že ho porušujeme při diskusi nad programem, kdy nejsme tak 

věcní, jak bychom asi měli být. Pokud to ale máme takto napsáno v jednacím řádu, 

doporučoval bych, abychom se drželi jednacího řádu. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Připomenu váženým kolegům ze současné koalice, že schválením jednacího řádu se 

velmi zpřísnily podmínky. Vnímali jsme ho jako bič na opozici. Zásadně jsem s ním 

nesouhlasil. Nesouhlasili jsme s přijetím nového jednacího řádu, byli jsme proti tomu. Dnes 

se ukazuje jeden z důvodů, proč. Chtěli mít důvod něco odložit, zdržovat, nejmenovat, aby 

měli pořád absolutní většinu ve výboru. Nevím, třeba přijdou příští zastupitelstvo s jinou 

výmluvou nebo s jinou obezličkou z jednacího řádu. 

 Doporučuji schválit to dnes. Proti bolševické většině, kterou tady prosazujete, asi 

nezmůžeme nic.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Je to trochu podobné jako na minulém zasedání zastupitelstva, když začala 

sedmihodinová diskuse mých předkladů nevinným tiskem žádosti o prodloužení termínu, kdy 

tato banalita se nám protáhla na více než jednu hodinu. Tehdy jsem řekl, že považuji za 

slušné, když vím, že já, který mám plnit úkol, přijdu dopředu s tím, že už vím, že ho 

nesplním. To považuji za správné, než když přijdu až ex post. V tomto případě, když 

upozorníme a víme, že porušujeme jednací řád, tak to víme a nedovedu si představit, že by 

nás někdo za tuto věc popotahoval.  
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Je to obdobné, jak s tím přicházejí někteří mí kolegové z opozice, ale koalice s tím 

přišla opakovaně, když nám předkládáte složité tisky po termínu, to znamená i na stůl. Měli 

jsme to tady několikrát. Také došlo k porušení jednacího řádu, protože tisky byly složité a v 

opozici jsme neměli vůbec šanci se bránit, protože jste nás přehlasovali se zařazením tohoto 

tisku na program jednání. Také to bylo porušení jednacího řádu.  

 Přimlouvám se, abychom dnes rozhodovali. Vybavil jsem si, že tady už jednou o paní 

dr. Holé bylo hlasováno. Bylo to v noci. Tam se stalo to „neštěstí“, že část opozičních 

zastupitelů z jednání odešla a to podle mne tehdy rozhodlo, že nebyla zvolena. Pokud se 

nepletu, tehdy bylo 9 hlasů. Bylo mi líto, že tehdy jsem mohl takticky tisk stáhnout.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Myslím si, že porušení jednacího řádu bylo velmi snadné předejít, Amálka, která to 

navrhuje, jméno paní dr. Holé věděla celkem dlouho, konkrétně už v době předkladu. Je pro 

mne tudíž nepochopitelné, proč tam jméno paní dr. Holé není napsáno.  

 Vyjádřil bych se ke kolegovi Nazarskému, který s oblibou použil slovo bolševická 

většina. Pořád si myslím, že kandidát jakoby republikánů Miroslava Sládka by nikdy neměl 

používat slovo bolševická většina. Můžete si myslet o demokracii, že většina hlasuje, co 

chcete, ale tomu se neříká bolševická většina. Je to normální demokratická koalice, kterou 

jsme sestavili, a vy neustále užíváte bolševická většina. Zameťte si před vlastním prahem a 

pak používejte tato slova. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Všichni jsme se tady shodli, že se jedná o porušení jednacího řádu, který jsme si 

schválili. V tuto chvíli bych byl vděčný vám na druhé straně stolu, že jste tento tisk vzali v 

potaz a bude se toto příště využívat k tomu, že se nemůže ohýbat jednací řád. Proto si myslím, 

že tento tisk by se dnes neměl schválit. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan místostarosta Burgr. 

 

P.  B u r g r : 

 Paní doktorka je ve funkci zastupitele několik hodin a už má nějaké nepřátele mezi 

Piráty? Pane Nazarský, deklarujete tady, jak ji podporujete, a několik minut před hlasováním 

nás nazýváte bolševiky? A to chcete, abychom pro ni hlasovali? Podívejte se, o čem vůbec 

mluvíme.  

 

P. H e j m a : 

 Paní kolegyně Talacková. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Podle jednacího řádu to dnes nemůžeme schválit, tak tedy příště. (Hovoří 

nesrozumitelně) Doufám, že bude příště schválena.  
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Vyhlašuji 10 minut projednání klubů. 

(Jednání klubů)  

 Budeme pokračovat v jednání. Vyjádření nejdříve od paní kolegyně Počarovské. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Dívali jsme se na jednací řád, neporušuje to. Bod, o kterém se bavíme, se týká pouze 

tisků na stůl. Tento tisk byl znám, že se bude volit člen do Kontrolního výboru. Jedná se o 

zastupitelku, není to neznámé jméno. Prosím o vyjádření Davida Bodečka. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě předsedu Kontrolního výboru. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Tuto záležitost jsem konzultovat jednak s vedoucí oddělení volených orgánů, jednak s 

vedoucím našeho právního oddělení i s některými z vás, kteří se dívali do jednacího řádu. 

Musím říct, že výklad je dvousečný. Materiál byl odevzdán v řádném termínu, ale diskuse je 

nad tečkami.  

 K odevzdání v termínu. Materiál byl odevzdán sice po lhůtě, ale byl nahlášen v 

termínu. V jednacím řádu je uvedeno, že musí být nahlášen. Myslím, že toto není podstatné. 

Důležité je, že zastupitelé materiál dostali 7 dnů před zasedáním zastupitelstva, ale byl s 

tečkami. Diskuse byla o tom, jak se postavíme k těm tečkám.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím ještě předsedu klubu ODS. 

 

P.  B u r g r : 

 Předseda Kontrolního výboru to shrnul. Bral jsem to tak, že když je jméno oznámeno 

na jednání, automaticky se o něm hlasuje příště. Dostali jsme se do takových absurdit, že tady 

říkáme, že je to paní zastupitelka, kterou už šest hodin známe. Bylo zbytečné dostat se do 

těchto problémů.  

 Za náš klub k panu Nazarskému – že jsme bolševici, tak se asi zdržíme.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě nám kolega Nazarský řekne svůj názor. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Upřímně se vám omlouvám za toto označení a prosím vás, abyste svůj postoj 

přehodnotili a netrestali celou opozici jen kvůli mému neuváženému výroku. Děkuji vám. 

 

P.  H e j m a : 

 Máme za sebou slova po jednání klubů. Prosím přistoupit k volbě. Prosím našeho 

předsedu mandátového a volebního výboru, aby se ujal volby. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, budeme nyní v tajné volbě volit za novou členky Kontrolního výboru 

paní Mgr. Evu Holou. Prosím, abyste svou volbou vyjádřili svůj názor. 
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P.  H e j m a : 

  Pro 9, proti 2, zdrželo se 12, nehlasovali 2. Paní Mgr. Holá nebyla zvolena členkou 

Kontrolního výboru a tím nehlasujeme o usnesení jako celku. 

 Myslím si, že to není poslední volba do Kontrolního výboru, máme možnost volbu 

kdykoli zařadit do programu.  

 Technická poznámka – pan zastupitel Bodeček.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Je to procedurální k programu. 

 

P.  H e j m a : 

 Kdybyste mě nechal domluvit, pane kolego, tak vám to vysvětlím. 

 Musíme počkat na interpelace občanů, které budou v 17.30 hod.. Navrhuji, abychom 

nyní odbyli interpelace z řad zastupitelů, pak počkali na interpelace občanů a v 18 hod. 

můžeme ukončit naše zasedání. Takto jste to chtěl říct? Je to skvělé. 

 Prosím otevřít nyní bod  

dotazy a interpelace z řad zastupitelů.  

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Zabýval jsem se výběrovým řízením na poskytování telekomunikačních služeb, které 

jste schvalovali na radnici. Dříve jste vypsali veřejnou zakázku, které se zúčastnily dvě firmy 

– O2 a Vodafon. Vodafon vyhrál s cenou, která by znamenala 30procentní úsporu proti 

předcházejícím cenám, což hodnotím kladně, ale rada se rozhodla, že chce mít výběr kol jak k 

mobilu a datovému připojení, tak pevných linek. To považuji za OK, ale následně oslovila 

společnost O2, aby dodávala své mobilní a datové služby do konce roku.  

 Toto mě velmi zaujalo. Ptal jsem se pana kolegy Bureše, jak to probíhalo. Potvrdil 

tento postup, ale důležité bylo, že oslovení O2 nebylo přímé, ale byli osloveni všichni tří velcí 

operátoři. Vzal jsem si zápis z rady, kde se toto nepíše. V zápisu z rady se píše, že do doby 

ukončení výběrového řízení a výběru nového dodavatele služeb byla oslovena společnost O2, 

Czech republik a. s. a bylo doporučeno přidělit veřejnou zakázku zadáním jedinému určitému 

dodavateli, a to ve výši 820 tisíc. 

 Přijde mi zvláštní, že mi gesční člen rady tvrdí, že byly osloveny tři firmy, a v zápisu 

se o tom nedočtu vůbec nic. Ptám se pana starosty jako nejvyššího v radě, aby mi tuto věc 

osvětlil. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude vám odpovězeno. Ještě chce reagovat pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Potvrzuji, že pan zastupitel volal, věnoval jsem mu asi 3/4 hodiny, vysvětlování jasné, 

které tady řekl, že na radě se mělo vyhodnocovat zvlášť mobilní a zvlášť pevné, což je 

cenově, technicky i dalšími pohledy nevhodné. Vím o tom, že odešly stejné dopisy na O2 i na 

Vodafon a myslím i na T-Mobile. O2 jasně deklarovalo, že se tohoto dočasného neúčastní. 

Proto je logické, když přišla jedna nabídka – viděl jsem dopis na Vodafon. Všiml jsem si, že v 

něm došlo k chybě a vím, že stoprocentně odešel. V dopise vznikla chyba překopírováním 

textu. Je to do doby, než se vysoutěží v řádné soutěži poskytovatel těchto služeb na delší 

dobu. Nehledejme v tom něco špatného. Myslel jsem si, že když jsem panu zastupiteli 3/4 

hodiny po telefonu věnoval, že to funguje, ale je vidět, že i když se o tom bavíme, na 

interpelaci to stačí.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mám interpelaci na pana tajemníka. Týká se to toho, kdy 29. září 2015 dal 

zaměstnanec Úřadu MČ Praha 1, stavebního odboru, rozhodnutí, které bylo následně zrušeno 

Městským soudem v Praze a na základě tohoto nezákonného rozhodnutí, resp. rozhodnutí 

soudu, městská část byla povinna uhradit částku 480 tisíc staviteli, kterému vznikla 

nezákonným rozhodnutím škoda. Tato částka byla uhrazena. Svědčí o tom i usnesení Rady 

MČ Praha 1 ze dne 22. 9. 2020. 

 Dotazoval jsem se na tuto záležitost úřad a bylo mi odpovězeno, že tato vzniklá škoda 

nebyla po pochybujícím úředníkovi vymáhána a byla přijata pouze personální opatření.  

 Chtěl bych se zeptat, kdo nese odpovědnost za nezákonná rozhodnutí úředníků? Proč 

nebyla v tomto případě vymáhána škoda? Jaká byla přijata personální opatření vůči této 

osobě, která způsobila svým rozhodnutím škodu městské části ve výši téměř půl milionu 

korun? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno písemně. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : (místy hovoří nesrozumitelně) 

 Mám interpelaci na Jana Votočka a na Karla Grabeina Procházku ohledně 

nevýhodného prodloužení nájmu Paláce Žofín a angažování renomovaných poradenských 

firem do tohoto procesu.  

 Vážení pánové, dne 15. 9. 2021 pronesl radní Karel Grabein Procházka z Ano, bude 

lépe, následující: Nebudu se zabývat minulostí a hledět do budoucnosti. Jsem rád, že se rada 

dohodla. Dnes má na stole nabídky od renomovaných poradců, oslovilo se pět nebo šest 

firem, máme tady nabídky od společnosti CUSHMAN & WAKEFIELD i od společnosti 

KNIGHT FRANK, s.r.o., které měly vypracovat postup, jak realizovat další budoucnost 

paláce Žofín, o jaká kritéria se opřít, jakým způsobem nastavit podmínky pro výběr 

provozovatele Paláce Žofín do budoucna. V tuto chvíli se snažíme jít co nejvíce 

transparentním profesionálním způsobem. 

 Dne 12. 10., den před dnešním jednáním, zveřejnilo vedení Prahy 1 zprávu, že 

„oslovilo renomované poradenské společnosti mimo jiné o vypracování studie optimalizace 

nákladů, výdajů i využití objektu a přípravu podmínek a kritérií pro případné výběrové řízení 

či jednání o nové smlouvě se stávajícím nájemcem. V současnosti platná smlouva umožňuje 

jednat o prodloužení nájemního vztahu o deset let“.   

 Na jednání zastupitelstva dne 2. března 2021 přitom gesční radní Jan Votoček z 

TOP09 pronesl následující: „Rovněž tak otázka byla o tom, zda to, co obsahuje dodatek 7.2a) 

je, nebo není opce. Všeobecný názor od několika právníků je, že to opce je, že se ale bude 

jednat o změně podmínek smlouvy. Není to opce automatická za dosavadních podmínek“.  

 Obdobně se na tomtéž jednání zastupitelstva vyjádřil Karel Grabein Procházka. Cituji: 

„Teď se bavíme o tom, zda to na Žofíně opce je, nebo ne. Jestliže má někdo ve smlouvě 

napsáno, že může tři roky před ukončením žádat o to, aby mohl pokračovat, obchodně to beru 

jako nějakou formu opce. Ne automaticky, ale jako možnost, že má právo požádat o to, aby 

mohl pokračovat dál“.  

 Z výše uvedeného vyplývá následující nesrovnalost. Na jedné straně současné vedení 

tvrdí, že současný nájemce Paláce Žofína má tzv. opci, tedy právo na prodloužení smlouvy, 

byť podmínky lze snad měnit, a smlouva o prodloužení nájmu tak může být uzavřena pouze s 

ním. Ovšem na druhou stranu současné vedení tvrdí, že najímá renomované poradenské 
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společnosti na přípravu mimo jiné kritérií pro případné výběrové řízení, což znamená, že 

Praha 1 může pronájem Paláce Žofín vysoutěžit a dát i někomu jinému, než stávajícímu 

nájemci.  

 Pan radní Votoček dokonce na dnešním jednání prohlásil, že nějaká renomovaná 

poradenská společnost již byla najata.  

 Vážení pánové, tímto vás žádám, abyste mi sdělili následující: 

 Zaprvé. Domníváte se, že stávající nájemce Paláce Žofín má právo na prodloužení 

stávající nájemní smlouvy, nebo se domníváte, že je možné nebo nutné jednat i s dalšími 

zájemci? 

 Zadruhé. Jak konkrétně zní zadání pro jednu nebo více renomovanou poradenskou 

společnost? Co konkrétně má být pro Prahu 1 ohledně Žofína vykonáno? 

 Zatřetí. Z jakého důvodu není stávající vedení Prahy 1 schopno vypracovat záměr či 

veřejnou soutěž ohledně Paláce Žofín od r. 2025, když tyto materiály běžně zpracovává a 

když již dvakrát zpracovalo i záměr pronájmu Paláce Žofín? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude též odpovězeno písemně.  

 Prosím paní zastupitelku Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Mám fotku ke své interpelaci, kterou jsem poslala paní Valíčkové. Prosím o její 

promítnutí.  

 Mám interpelaci na pana radního Bureše. Týká se to projektu na rohu ulice  

U Obecního dvora a Ve Stínadlech. Konkrétně jde o kácení lípy, kterou vidíte na pravé straně 

a o náhradní výsadbu za tuto lípu na pozemku, který patří městské části na druhé straně uličky 

Ve Stínadlech. Na srpnovém setkání s občany nám investor řekl, že městská část navrhovala, 

aby mohli provést náhradní výsadbu na pozemku městské části. Investor je společnost Haštal 

Invest. Říkali nám, že investor je pro.   

 Vzhledem k tomu, že jsme se minule, jako zastupitelstvo shodli, že máme výhrady k 

současné formě projektu a že městská část podá námitky do územního řízení, vezme městská 

část zpět návrh, že by investor mohl provést náhradní výsadbu na pozemku městské části? 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Též bude reagováno písemně. Zároveň pan radní Bureš bude reagovat na místě. 

 

P.  B u r e š : 

 Je to složité, člověk se vám snaží i na komisi něco vysvětlit, a potom si přečtu statut na 

facebooku a zjistím, že jsem hodinu mluvil zbytečně. Tady jde o to, že státní správa, to 

znamená odbor veřejného prostoru, na který se obrací každý stavebník, musí mít papír, a to v 

případě, že dojde ke stavbě a k vykácení odbor nařizuje náhradní výsadbu. Je to podle nějaké 

tabulky – strom za strom atd. Také jsem vám řekl, že tady jsem rád, že pan vedoucí Trend 

přišel a já jsem řekl: Pokuste se říci nad rámec toho, co říká zákon, že bychom chtěli víc, než 

co říkají nějaké tabulky, že bychom chtěli v případě vydání stavebního povolení, že se bude 

stavět a kácet, abyste jim nařídili náhradní výsadbu tak, že nám místo jednoho stromu dají půl 

milionu korun na to, abychom mohli investovat do revitalizace vedlejšího území.  

 Není to o tom, že někdo podporuje a povoluje, je to běžná funkce úřadu a státní 

správy, že v případě, že dojde k těmto krokům, tak se jen z politické úrovně zasáhlo: pokuste 

se jim říct, jestli by místo toho, co by měli dělat jako náhradní výsadbu, dali peníze, které by 

šly do projektu, který David Bodeček také zná. Je to ta zahrada. To je vše. Není to nic ve 
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spojení s usnesením zastupitelstva, je to jen o tom, že státní správa rozhoduje a že bych 

požádal, abychom nezkusili, že chceme více než jeden strom a že bychom chtěli tolik peněz. 

Kdyby to vyšlo, je to super. Není to o tom, že se bude stavět, je to o tom „kdyby, kdyby,  tak 

se stane tento projekt“.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím dalšího přihlášeného pana zastupitele Maříka. 

 

P.  M a ř í k : 

 Interpelaci předávám písemně. 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Má interpelace směřuje opět na pana starostu, aby nám řekl, kdy zmizí ta ostudná 

nevzhledná ohrada na Anenském trojúhelníku. Nemáme informace, kdy přesně se co stane, 

nevíme, jaké právní úkony musela radnice učinit, jestli požádala o změnu regulačního plánu 

nebo jestli stále platí, že tam má být park nebo zpevněná plocha – to také nevím. Nevíme, jak 

navazující projekty lávky a čapadla časově budou nebo nebudou vznikat. Prosím o osvětlení 

této věci. 

 

P.  H e j m a : 

 Stručně odpovím, jinak podrobně písemně. Okamžitě poté, co jsme rozhodli, že 

ponecháváme strom, došlo k zadání přeprojektování, resp. uzpůsobení projektu v režimu 

stávajícího stavebního povolení. Znamená to, že došlo k pozastavení stavby. V podzemí se 

nacházela retenční nádrž, dále tam bylo třeba umístit nádrž na zadržování vody a v trase také 

vedly sítě. Toto vše se muselo přeprojektovat. V současné době řešení již je i projekčně 

zpracované, takže pokračujeme dále. Chceme realizovat větší část projektu při zachování 

stromu. Znamená tam vysadit nový strom, umístit nový prvek, doplnit tam zeleň. Vyžadovalo 

to poměrně dost práce a určitý čas. Nechali jsme odvézt stavební buňky. V tomto směru 

vnímáme, že to může z estetického pohledu vadit okolním podnikatelům. Byla to věc, která 

byla všeobecně domluvená a technicky je to takto odůvodněno. Další podrobnosti sdělím 

písemně.  

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Prosím paní Valíčkovou, mám tři fotografie jako ilustraci k tématu Anenského 

trojúhelníku.  

 Toto je z dnešního rána cestou na Žofín fotografie současného stavu. Park je tam 

vybagrován, je tam štěrk a nějaká panelová cesta, celé je to ohrazeno ohradou. 

 Prosím další fotografii. Toto je pohled od tramvaje, kdy díky ohradě jsou chodci 

nuceni chodit po silnici. 

 Toto je pohled na současnou situaci, chápu, že si na ni majitel hotelu Mozart stěžuje. 

Na druhou stranu jsem se v srpnu při participační procházce o Anenském trojúhelníku 

dozvěděl, že on byl iniciátorem a platil první studii na přeměnu parku na náměstí právě v 

rozporu s regulačním plánem. Teď obrací v dopise, který nám poslal, že by náměstí rád uvedl 

do parkové podoby. 
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 Můj dotaz směřuje k tomu, jestli se bude dál stavět na tom projektu, který tam v 

rozporu s regulačním plánem navrhuje náměstí, nebo jestli se to uvede do souladu s 

regulačním plánem, to znamená, aby se tam vrátil park? Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Krátká reakce. Pane zastupiteli, zřejmě víte více, než vím já nebo asi ostatní kolegové. 

Nevím o tom, že by měl platit někdo z tohoto hotelu nějakou studii nebo projekt. To, co 

zadáváme, řádně platíme a je to jen v gesci městské části. Samozřejmě, že je třeba postupovat 

v souladu s platnými povoleními. Je tam vydáno stavební povolení, zahájena stavba, takže v 

rámci této stavby se dále postupuje. Bude se takto postupovat i nadále. 

 Když tady bylo hovořeno o participaci, jedná se se všemi SVJ a vede se o tom 

statistika. Zatím 90 % požaduje realizaci projektu tak, jak to bylo původně myšleno s tím, že 

je to s respektem vůči tomuto stromu. Pokračujeme dále v realizaci projektu při zachování 

stromu.  

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Myslím, že bych měl interpelovat na pana starostu a na pana radního Bureše. Není to 

nic mezi opozicí a koalicí, ale jedná se o jistou diskrétnost nás všech. Jedná se mi o přístup k 

našemu extranetu. Mohl bych požádat o změnu přístupu do systému, neboť v této situaci si 

tam kdokoli z nás cokoli stáhne, tak to vidí všichni, což nepovažuji za bezpečné a vhodné. 

Mohu poprosit, abych si mohl v jisté anonymitě stahovat a prohlížet věci? 

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí.  Bude reagovat pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Zareaguji ihned. Extranet končí, nebude. Proto jsme přecházeli v době covidu na 

TEAMS. Tím pádem se postupně bude všechno překlápět. Jedná se třeba i o tento problém, 

kdy je natvrdo zapnutá funkce, která ukazuje, že si můžete profiltrovat svoji historii i 

kohokoli jiného. První přejde komise informatiky, aby si převod vyzkoušela sama na sobě. 

Jakmile to bude hotové, tak by obsah z extranetu přešel na tento systém. Podle mne do konce 

roku ještě pojedeme na extranetu. Je tam historie chování každého uchazeče, který si cokoli 

stáhl, otevřel atd. Počítám, že od nového roku přejdeme na systém Microsoftu. Očekávám, že 

ještě on-line pojedeme. Jde o to, aby měl každý u sebe v mobilu dokumenty už bez sledování 

historie. 

 Je to již vyřešené, jen postupně budou najíždět jednotlivé komise, zastupitelstvo a pak 

rada.  

 

P.  K o t a s : 

 Říkal jste, že by to bylo od Nového roku? 

 

P.  B u r e š : 

 Licenci máme. Jestli se nemýlím, v listopadu by to na to měla přejít komise 

informatiky jako první, aby si to její členové vyzkoušeli. Poté to oznámíme Vlaďce, která už 

omdlévá, ale bude to úplně stejné. Teď byly nějaké výpadky. Je to už nelicencované, nemáme 

to už pod podporou. Vzhledem k tomu, že jsem to já, kdo historicky zavedl, abychom 

dokumenty takto měli, tak se tomu věnujeme. Nechci vám tady slibovat termín, ale pán z 

Microsoftu už na úřadu byl, už jsme sdělili své požadavky, provede to základní nastavení.  
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 První bude komise informatiky. Jakmile ta bude v pohodě, nastoupí doprava, BEKO a 

ostatní komise a jako poslední zastupitelstvo. Vychytáme si chyby na těch – pardon – méně 

důležitých orgánech. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Mám interpelaci na Richarda Bureše. Jmenuje se Nehrazení nájemného firmou pana 

Sebastiana Pawlowskiho.  

 Vážený pana Bureši, na zastupitelstvu 14. 9. 2021 jste vyřadil můj tisk týkající se 

skutečnosti, že společnost Immovision Praha patřící podnikateli Sebastiánu Pawlovskimu, 

který je spojován érou Pavla Béma – ODS, dluží za nájem Hergetovy cihelny na Malé Straně, 

a požadující mimo jiné to, aby Praha 1 nájemní smlouvu ohledně tohoto objektu vypověděla. 

V diskusi jste prohlásil, že v okamžiku, kdy navrhujete ukončit tuto smlouvu s panem 

Pawlowskim, musíme si být vědomi toho, že nás to bude stát minimálně 170 mil. a možná i 

víc.  

 Jak jste k tomuto číslu dospěl? Sdělte mi, jak jste tuto částku vypočítal s ohledem na 

čl. 7, 7.1 nájemní smlouvy se společností Immovision Praha, dle kterého platí, že v případě 

předčasného ukončení nájemní smlouvy z důvodu porušení smlouvy nájemcem bude budova, 

kterou v rámci přestavby areálu dle této nájemní smlouvy vystavěl, převedena na Prahu 1 za 

částku rovnající se výsledkové ceně tohoto objektu ke dni skončení nájmu, nejméně na 1 Kč. 

V případě, že nájemce ukončí smlouvu z jiného důvodu, bude tato budova převedena za 

částku rovnající se tržní ceně. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan radní Bureš bude reagovat. 

 

P.  B u r e š : 

 Pan Čižinský, nestraník, vůdce Hnutí Prahy 1, právník, antisemita, podporovatel 

Palestiny, dříve mluvčí levicových aktivistů – když také titulujete vy nás, poznamenal jsem si 

vaše funkce. Jak jsem reagoval? Zeptal jsem se příslušných úředníků, jaký je aktuální stav, že 

už tam běží určité výzvy, žaloby, že je tam jasně spočítáno, kolik je to když porušil a kolik 

když neporušil. Původně jsem si myslel, že jste chtěl panu Pavlovskému přihrát 170 mil., tisk 

jsem proto doporučil vyřadit, protože si myslím, že to tak není.  

 Jak jsem dospěl k částkám? Zeptal jsem se úředníků, kteří pracují na úřadu ve 

Vodičkově ulici.  

 

P.   H e j m a : 

 Prosím o předposlední interpelaci pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Nejprve se zlobím na pana Richarda Bureše. Že tady mezi námi sedí nějaký 

antisemita, nás uráží všechny, není to pravda. Richarde, čtete nějaké konspirační teorie, 

probuďte se v tomto. Mne to naprosto šokovalo.  

 Nepřihlásil jsem se kvůli tomuto, ale kvůli tomu, že mě trápí, že na interpelace se 

neodpovídá. Vítám praxi, kterou předváděl Richard – teď řeknu něco kladného, že se 

odpovídá hned v jednodušší dimenzi. Písemné odpovědi váznou, přicházejí s velkým 

zpožděním měsíců.  
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Opakovaně se to už řešilo i na Kontrolním výboru. Když se podívám na seznam interpelací z 

minulého zastupitelstva, tak ačkoli termín uplyne až zítra, tak jsou tam jen dvě odpovědi z 10 

nebo 15 interpelací. Prosím, abychom informace měli. Čekat na odpověď dva měsíce je 

hrozné.  

 Děkuji Richardovi Burešovi za převod na share point (?), bude to solidnější a 

stabilnější řešení. Prosím o to, aby se při převodu nezatoulala žádná data. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Skálu. 

 

P.  S k á l a : 

 Dnes jsme schválili tisk ke svěření Havelského tržiště do rukou městské části. Jaké 

jsou další plány s tímto prostranstvím? Je jeho budoucí užití nějak v koordinaci s Magistrátem 

hl. m. Prahy? Jedná se mi o to, že pořád běží plány, jaké jsou plány se Staroměstskou tržnicí. 

Nejsem o tom dostatečně informován ani ze strany městské části, ani ze strany Magistrátu. 

Chtěl jsem se zeptat, jak to je, aby nedošlo k nějaké kolizi? Ještě by mě zajímal plánovaný 

harmonogram těchto prací. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude vám odpovězeno písemně. Pan radní chce krátce reagovat. 

 

P.  B u r e š : 

 Až to bude svěřeno, přijde tisk o dalším postupu na radu a na zastupitelstvo. Říci 

harmonogram je těžké, když nevíme, kdy to Magistrát zařadí. Původní dohad byl, že to 

zářijové zastupitelstvo hl. m. Prahy bude schvalovat, teď víme, že to bude až listopadové, dají 

tam pravděpodobně datum 1. ledna. Znamená to, že někdy v únoru nebo v březnu se o tom 

budeme moci bavit s nějakou vizí, s harmonogramem a s dalšími věcmi. Předtím to projde 

nějakými komisemi. Teď si počkejme, až Magistrát dotáhne proces až do konce.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Interpeluji pana radního Bureše. Při odpovědi na interpelaci pana Čižinského jste ho 

označil za antisemitu, což mě pobuřuje a uráží. Vzhledem k historii naší země a naší městské 

části si myslím, že to může urážet hodně lidí. Stejně jako se pan Nazarský omluvil za svůj 

termín bolševismus, myslím, že by bylo vhodné, abyste se za termín antisemita omluvil vy. 

 

P.  H e j m a : 

 Poslední interpelaci má pan Čižinský. 

 

P. Č i ž i n s k ý : 

 Mám interpelaci na paní předsedkyni Sitár Baborákovou ohledně kontaktního místa 

pro řešení problematiky s ubytováním. Prosím, jak bude toto kontaktní místo personálně 

zajištěno? 
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P.  H e j m a : 

 Tím skončil blok dotazů a interpelací z řad zastupitelů. Nyní máme 8,5 minut do 

zahájení bloku dotazů a interpelací občanů. Vidím, že už jsou přítomni. Jestli nebudete 

protestovat, už bychom začali, pokud máme přihlášky k interpelacím přihlášené.  

 Jako prvního prosím pana Ing. Filipa Dvořáka, který využívá svého práva občana 

vystoupit. 

 

P.  D v o ř á k : 

 Myslím, že byste měli slavit, že to dnes máte tak rychlé, to jsme ještě nezažili, že by 

byl takový fofr. Tužíte se, v závěru volebního období vám to jde nějak lépe. Chci k tomu 

pogratulovat. 

 Dobrý den, vážené zastupitelstvo, na jednání zastupitelstva dne 18. 5. a 16. 6. t. r. jsem 

se opakovaně obracel na MČ Praha 1, kdy jsem se jménem Hospodářské komory snažil 

vzbudit zájem o situaci spojenou s platbami týkajícími se restauračních zahrádek. 

 Dvakrát se odpověď zcela minula s mým záměrem vzbudit zájem o podporu 

podnikatelům, kteří v uplynulých letech zaplatili do pokladny naší městské části desítky 

milionů korun.  

 Velmi mě mrzí nízká míra povědomí o skutečnosti, že Statut hl. m. Prahy (obecně 

závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy) schválená ZHMP v příloze č. 3 nazvané 

„Záležitosti, které se svěřují do přenesené působnosti všech městských částí nad rozsah 

stanovený zákonem“ v položce 7 uvádí:  

 § 15 zákona č. 565/1990 Sb. a předmět působnosti: řízení o místních poplatcích v 

rozsahu stanoveném vyhláškami o místních poplatcích. Je tedy jednoznačné, že právě MČ 

Praha 1 jedním ze svých orgánů, kterým je Úřad MČ Praha 1, je nadána pravomocí vést řízení 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Odpovědi na mé dvě interpelace si 

každý může najít. Nikdo, vážený pane radní Votočku, netvrdil a nechce tvrdit, že je to 

kompetence samosprávy a nikdo nechtěl nic ovlivňovat.  

 Je nám, vážený pane radní Grabeine Procházko, zřejmý rozdíl mezi kompetencemi 

státní správy a samosprávy – viz výše. Ti, kteří vám připravili podklady pro vaše odpovědi, 

asi toto povědomí nemají.  

 Nechceme se již dále nechat zdržovat hrou na slepou bábu a voděním za nos. 

Nechceme ani odtušit, zda se snad náhodou nejedná o tzv. nos dlouhý. Takový přístup by totiž 

neodpovídal proklamacím o podpoře podnikatelům, které od vedení naší městské části 

pravidelně zaznívají. 

 Vyzývám MČ Praha 1, aby její orgán, který vykonává výše uvedenou přenesenou 

působnost, buď rozhodl podle § 16b zákona o místních poplatcích, nebo aby podle § 16a 

téhož zákona na základě žádostí poplatníků jim částečně prominul místní poplatek. Za účelem 

edukace přikládám metodické doporučení Ministerstva financí ČR, jak se to dělá. 

 Hl. město Praha snížilo nájemné pro restaurační zahrádky na 30 %. My doporučujeme, 

aby identicky byl i provozovatelům restauračních zahrádek prominut místní poplatek v 

symetrické výši.  

 Není potřeba dále posílat výmluvné odpovědi. Stačí napsat, že nehodláte podpořit 

podnikatele, nebo že nehodláte využít § 16b, a protože žádná individuální žádost nebyla 

doručena, není zatím o čem rozhodovat. Takové odpovědi jsou jednoznačně a pochopitelné. 

Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, bude na to reagováno. Prosím pana Petra Bauera. 
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P.  B a u e r : 

 Vážení zastupitelé, naváži na pana Dvořáka. V úvodu svého vystoupení vám chci 

poděkovat, jak jste se postavili k problému podpory podnikání, přestože to má nemalé dopady 

na příjmy rozpočtu. Jak napsal pan Hejma v dopise z 5. srpna t. r., cituji: Vynaložili jsme 

značné prostředky včetně prominutí poplatků za užívání veřejného prostranství do konce 

května letošního roku. Právě na informaci pana starosty, že MČ Praha 1 tento poplatek 

prominula, bych rád navázal. 

 Situace se od května změnila jen nepatrně. Mluvím zde nejen za svou osobu, ale i za 

ostatní provozovatele restauračních zahrádek. Za poslední rok se počet návštěvníků našeho 

města dramaticky propadl proti minulým rokům. Rád bych také připomněl, že naše platební 

morálka vůči městské části byla vždy příkladná, své závazky dodržujeme včas a ve stanovené 

výši. Uhradili jsme desítky milionů korun každý rok 

 Jsme přesvědčeni, že byste mohli podle § 16b) zákona o místních poplatcích 

rozhodnout o plošném, nyní však jen částečném prominutí tohoto místního poplatku. Hl. m. 

Praha vyjádřila porozumění pro naši situaci a zcela odpustilo nájem na červen a červenec. Na 

další měsíce ho máme stanoveno na 30 % nájemného pro r. 2019. Víme, že je zvykem ve 

stejné výši stanovit i částku místního poplatku. Přivítali bychom proto částečné prominutí 

poplatku na stejnou úroveň.  

 Návštěvnost nejen hl. m. Prahy dramaticky klesla, ale místní poplatek zůstává stejný. 

Díky dopisu pana starosty jsme se dozvěděli, že MČ Praha 1 již poplatek prominula do konce 

května. Může tak učinit opět. Budeme rádi, když možnost danou vám § 16b) využijete.  

 Aby bylo zjevné, že o částečné prominutí stojíme, obracíme se na MČ Praha 1 

jednotlivě podle § 16a), včetně náležitého odůvodnění naší žádosti. Nikdo vědomě stávající 

situaci nezavinil, a proto je nezbytné požádat o částečné odstranění právního předpisu. Pevně 

věříme, že i přes nelehkou situaci, ve které se všichni nacházíme, je MČ Praha 1 schopna a 

ochotna podporovat své podnikatele a naše naléhavé žádosti odpovědně zvážit.  

 Děkuji za možnost vystoupení.  

 

P.  H e j m a : 

 Vašemu sdělení rozumím a i ostatní, budeme se tím pečlivě zabývat.  

 Další přihlášený je pan Michal Valenta, který interpelaci předává písemně.  

 Dále zde máme pana Jana Stöckla. 

 

P.  S t ö c k l : 

 Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo, jmenuji se Jan Stöckl, bydlím v ulici  

x xxxxxxxx xxxxx x. Zajímám se stejně jako iniciativa „Obluda Ve Stínadlech“ o projekt 

výstavby na parcele 616/4 v sousedství uličky Ve Stínadlech.  

 Chtěl bych na vás apelovat, aby městská část nepovolovala náhradní výsadbu stromů v 

protilehlé farní zahradě. Je to jeden z mála kroků, kterým lze v rámci zastupitelstva Prahy 1 

výsadbu na parcele 919/4 zablokovat, a na minulém jednání se zastupitelstvo shodlo, že s 

výstavbou povětšinou nesouhlasí. Investor by před zahájením výstavby musel pokácet 

nejméně 50 let starou lípu, ale na svém pozemku ji nemá jak nahradit. 

 Žádám tedy, aby městská část nepovolila náhradní výsadbu zeleně do zahrady 

Haštalské fary. My, občané, bojujeme za každý ostrůvek zeleně ve městě. Projekt tzv. „tajné 

zahrady“ na pozemku Haštalské fary rovněž nepovažujeme za příliš zdařilý, a pokud by měl 

vzniknout zároveň s bytovým domem Ve Stínadlech, byla by nenávratně poškozena atmosféra 

místa. Pokud vím, vzniká také petice proti povolení náhradní výsadby. 
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 Také bychom byli rádi, aby zastupitelstvo požádalo příslušné instituce o regulační plán 

pro čtvrť Na Františku. Není pravda, že s regulačním plánem musí souhlasit všichni vlastníci 

pozemků – pouze se k němu mohou vyjadřovat. Regulační plán by tak paradoxně mohl 

urychlit vznik smysluplné zástavby. 

 Děkuji a ještě jednou žádám spolu se sousedy o nepovolení náhradní výsadby zeleně 

za lípu Ve Stínadlech.  

 Moc děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme též za vaši interpelaci, bude na ni pečlivě odpovězeno. 

 Prosím pana dr. Lubomíra Lipperta. Vystupuje z pozice vlastníka nemovitosti. Máte 

slovo. 

 

P.  L i p p e r t : 

 Dobrý den všem přítomným, jmenuji se JUDr. Lubomír Lippert, jsem majitelem 

nemovitosti na Malé Straně v Praze 1 a společně s manželkou Martou Lippertovou, občankou 

Prahy 1, podáváme tuto urgenční interpelaci. 

 Již dne 17. 12. 2019 jsme podali tuto interpelaci: 

 Obracíme se s dotazem na pana starostu, z jakého důvodu nepřešetřil či nenechal 

tajemníkem Úřadu MČ Praha 1 řádně přešetřit obscénní gesto, a to zdvižený prostředníček 

levé ruky, který ukázal pracovník stavebního úřadu Prahy 1 Ing. Lubomír Šebesta při místním 

šetření dne 6. 9. 2018, když na tuto skutečnost byl i dvakrát písemně upozorněn, a současně s 

tímto upozorněním byla zaslána se souhlasem Úřadu pro ochranu osobních údajů důkazní 

fotografie, neboť tímto obscénním gestem jsme velmi pohoršeni.  

 Bohužel, i přes písemnou urgenci jsme do dnešního dne neobdrželi odpověď na 

položenou otázku. Z tohoto důvodu se obracíme na starostu MČ Praha 1 Ing. Petra Hejmu se 

žádostí, aby osobně přešetřil neskutečný exces pracovníka stavebního úřadu Ing. Lubomíra 

Šebesty, a dále i s žádostí o přijetí opatření, aby se takovéto chování již neopakovalo, neboť v 

případě, že takovéto jednání by bylo přehlíženo, zaváděl by se nepřijatelný precedent. Navíc 

tato žádost je umocněna skutečností, že na svém profilu na úředních stránkách MČ Prahy 1 

uvádí pan starosta slušnost na prvním místě. Musíme konstatovat, že tak, jak se skandálně 

choval Ing. Lubomír Šebesta, tak se nechovali ani tzv. šmejdi z předváděcích akcí.  

 Dále se na starostu MČ Praha 1 Ing. Petra Hejmu obracím s druhou interpelací. 

 Úvodem uvádím, že od samého počátku jsem poukazoval na skutečnost, že rozhodnutí 

stavebního úřadu spisová značka S UMCP1/130141/2015, který vyhotovil Ing. Radek 

Bukovjan, je nezákonné. Toto bylo potvrzeno rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 

22Co203/2019-110. Náš úspěch ve věci byl definitivně potvrzen rozsudkem Nejvyššího 

soudu České republiky – č. j. 30 Cdo 1942/202-134 ze dne 1. září 2021, a mně i mému synovi 

Mgr. Ing. Miloši Lippertovi byla přiznána finanční náhrada za způsobenou škodu. O tom, že 

práce pracovníků na stavebním úřadu Prahy 1 je špatná, mohu doložit i více dalšími příklady. 

Např. Ludmila Kolaříková odeslala mé odvolání nadřízenému správnímu orgánu až po  

14 měsících, a to až na základě mého podnětu. A takto bych mohl dále pokračovat. 

 Obracím se na pana starostu se žádostí, aby přikázal tajemníkovi Úřadu MČ Praha 1, 

aby zajistil na podřízeném stavebním úřadu dodržování právních předpisů a také dodržování 

zákonných lhůt. 

 Děkujeme za odpověď a všem přítomným přejeme pohodové dny.  

 

P.  H e j m a : 

 Určitě se tímto podnětem budu vážně zabývat.  

 Prosím o interpelaci paní Lippertovou. 
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P.  L i p p e r t : 

 Přednesl jsem interpelaci i za manželku, protože manželka má ZTP a má problémy s 

plícemi.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme to tak, že interpelace paní Lippertové byla sdělena prostřednictvím pana dr. 

Lipperta. 

 Prosím paní Jitku Burianovou. 

 

P.  B u r i a n o v á : 

 Budu rychlý předřečník kolegyně Emy Rónové. Naše interpelace se týká 

bezbariérovosti na Praze 1. Myslíme si, že je to věc, která tady dosud nebyla příliš řešena, a 

byli bychom rádi, kdyby se s tím začalo trochu víc dělat, než se dělá dosud. Teď to vypadá, že 

jsme tady jenom my dvě, ale lidí, kteří tady žijeme, je víc. Bydlíme tady, pracujeme, 

studujeme a potřebujeme se po Praze pohybovat, hlavně se pohybovat po okolí svého 

bydliště, což není vždycky lehké. Víc vám sdělí kolegyně, která má větší podrobnosti. 

 Chtěla bych zmínit, že jsme ve spolupráci s pražskou organizací vozíčkářů vypracovali 

materiál, který zmiňuje nejproblematičtější místa z našeho pohledu. V nejbližší době by se k 

vám měl dostat, možná se už dostal – nevím. Chtěla bych vyzvat více se tomu věnovat, 

oslovit nás, jsme otevřeni ke spolupráci.  

 

P.  H e j m a : 

 Je to podnět bez dotazů, bereme vaši připomínku na vědomí. Ještě chce na to reagovat 

pan Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Včera odcházela odpověď na interpelaci z minulého zastupitelstva. V ní je napsáno, že 

aktuálně např. řešíme rozbor problematických míst na Praze 1 z pohledu uživatelů s 

omezenou schopností pohybu zpracovanou pražskou organizací vozíčkářů. Ten byl 7. 10.  

předán TSK prostřednictvím komise rady hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost. Z pohledu 

Prahy 1 si myslíme, že budeme schopni některé lokality vyřešit či být jinak nápomocni při 

zrychlené realizaci navrhovaných úprav. 

 To je ze včerejší odpovědi. Vím, že tam materiál půl roku ležel, teprve se 7. projednal, 

teď půjde do TSK, které to možná zahrne do projektu na příští rok, takže přespříští rok by se 

mohlo začít něco stavět. Proto jsem odpovídal, že některé pozemky, kam by naše kompetence 

sahala, by nám půjčili. Jednal jsem i s odborem investic. Pokud nám TSK místo zapůjčí, 

provedli bychom to my, protože bychom to dokázali cca o rok dříve. To je aktuálně ve zprávě. 

 Možná by bylo dobré, abychom se nevídali jen na zastupitelstvu, ale když se potkáme 

u hospody, můžeme si to říct a bude to rychlejší. Měsíční pauza tomu moc neprospívá. 

 

P.  B u r i a n o v á : 

 Klidně se potkejme také u hospody, jsem tomu otevřena. Myslíme asi stejnou 

hospodu, vedle ní bydlím. Nemám problém, když řeknete, přijdu.  

 

P.  B u r e š : 

 Bude to rychlejší než to nechávat na zastupitelstvo.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za váš podnět. Prosím paní Emu Rónovou, aby pokračovala v interpelaci. 
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P.  R ó n o v á : 

 Všechny vás zdravím. Jsem moc ráda, že se dnes uvolnila i kolegyně Jitka Burianová, 

která mapovala nepřístupná místa na Praze 1. Ví o konkrétních místech mnohem víc. 

Vždycky zmíním nějaké příklady, ale nemám k dispozici žádný komplexní seznam.  

 Mám zde několik bodů, budu stručnější než obvykle 

 Dopis, který byl včera odeslán a dnes asi doručen, jsem četla. Je to chvályhodné a moc 

děkujeme.  

 Stejně bych chtěla poděkovat Michalu Cabanovi za zaslaný dopis, kde bylo vyjádření 

k řešení bezbariérových toalet na veřejných akcích, které Praha 1 podporuje. Do smlouvy už 

dává, že na akcích budou bezbariérové toalety. 

 Druhý bod se týká proběhnuvší akce na Petříně. Nezúčastnila jsem se, protože lanovka 

je prudce bariérová. Nevím, zda tam byla bezbariérová toaleta. Možná nevíte, jen to zkouším. 

Doufám, že to ohledně připravované akce Signal festival klapne – pro imobilní občany a 

rodiče s kočárky.  

 Další bod se týká přístupných volebních místností na Praze 1. Je to s křížkem po 

funuse, ale každé volby to připomínám. Všechny volební místnosti nejsou přístupné, nejsou 

přístupné školy a další instituce nebo galerie. Bylo by potřeba se na to trochu více zaměřit. 

Minule se zmínili památkáři, ale dá se to řešit jednoduchou skládací kovovou rampou, která 

se nouzově položí na schody.  

 Pokud se týká škol, jsou tam i handicapovaní žáci a studenti. Myslím, že je to světový 

usus, že by měly být přístupné a v nich i přístupné sociální zázemí.  

 Poslední je k budově MČ Prahy 1, Vodičkova 18. V programu jsem si všimla, že je 

plánovaná oprava všech výtahů, nebo jen páternoster?  Jenom ten páternoster. Výtahy jsou 

také nevyhovující, jsou malé, vejde se tam jen malý vozík nebo malý kočárek. Elektrický 

vozík se určitě do výtahu nevejde. Bezbariérové toalety jsou jen v přízemí v pasáži,  v patrech 

nejsou toalety. Když tam čekáte v nějakém pořadí a potřebujete si dojít na WC, musíte se 

narvat do výtahu. I pro mechanický vozík je to náročné se tam vtěsnat.  

 Na závěr jsem chtěla promítnout několik aktuálních fotografií z WC v pasáži Prahy 1. 

Je to rozhodně lepší, než bylo minule nebo před dvěma roky. Vozíčkář potřebuje prostředek k 

tomu, aby dveře otevřel i zavřel, z vozíčku se mu těžko dosahuje na kliku, na které visí 

špinavé hadry. Je to focené asi před týdnem. Už mám z Prahy 1 seriál, kdy věci uvnitř pomalu 

ubývají. Problém je, že paní toaletářka není k sehnání. Minule jsem to řešila s vrátným. Dal 

mi do ruky svazek klíčů s tím, abych si našla ten pravý. Když máte nouzi, je to náročné.  

 Na závěr jsem chtěla připomenout úmluvu práv osob se zdravotním postižením. Už 

jsem to tady při nějaké minulé interpelaci zmiňovala. Cituji: úmluva je mocný nástroj, který 

může osobám se zdravotním postižením, místním komunitám a vládám pomoci hledat 

způsoby, jak dodržovat práva osob se zdravotním postižením, a to tím, že vypracují a zavedou 

zákonná, politická a praktická opatření. V to doufáme a děkujeme.  

 

P.  H e j m a : 

 Též děkujeme za vaše podněty. Krátká reakce ohledně výtahů. Oba jsou po 

rekonstrukci, ale bohužel nacházíme se v prvorepublikovém objektu, který má své limity a 

nemůžeme tam dát jinou velikost výtahu než tu, kterou nám umožní stávající šachty. 

Páternoster postupně vylepšujeme, ale ten bohužel pro vozíčkáře není. V tomto směru jsem 

dával pokyn v loňském roce přes pana tajemníka, kdy v informačním centru je zřízeno 

kontaktní místo pro vozíčkáře. Vůbec nemusíte jezdit nahoru, sdělíte, co potřebujete a přímo 

na místě vás všichni odbaví. Je třeba, by se to více propagovalo, ale tento servis tam je. 

Nemusíte vůbec jezdit nahoru, řeknete požadavek a odbaví vás tam na místě, ať je to z 

jakéhokoli odboru. Přijdou za vámi dolů. Máte to naprosto pohodlné, nemusíte jezdit nahoru.  
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 Týká se to úplně všeho, jakékoli agendy. Pan tajemník kýve, potvrzuje to. Bylo to 

zřízeno už od loňska. Jakoukoli agendu vyřídíte z jednoho místa.  

 Za podněty ohledně toalety děkuji, společně to vyladíme. 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 V dopise, kterým jsem odpovídal na poslední zastupitelstvo, vyjmenoval jsem to, co je 

ve správě MČ Praha 1, životního prostředí, to znamená Františkánská zahrada, Lannova, 

Vojanovy sady, tam máme toalety bezbariérové, problém je s jejich vnitřním vybavením a 

jejich velikostí. Jakkoli se co rekonstruuje, tak se na to myslí, pokud to památkáři povolí.  

 (P. Rónová: Na to je norma, vyhláška 398/2009, která se často porušuje) 

 K výtahům odpověděl pan starosta. Šachty jsou dané. Nejdůležitější je, že probíhají 

jednání se dvěma dodavatelskými společnostmi, abychom dokončili studii na umístění 

několika typů toalet. Zjistil jsem, že jsme si vyhlédli něco, co by přes památkáře prošlo, což 

byli Francouzi. Zjistilo se ale, že jejich předpis na bezbariérovost se liší od našeho předpisu 

pro bezbariérovost, tím by záchody splňovaly jejich normu, ale ne naši a dostali bychom se do 

problému. Tam už jsem poučen, v jakém státě platí limity a odkud si nesmíme kupovat zboží. 

Francouzi u nás stavěli tři roky a nyní museli odstoupit z trhu. 

 Je třeba, aby ostatní věděli, že se to chystá. Připravují pro nás tři typy, které odpovídají 

českým předpisům. Paradoxně nejvíce nám odpovídají Italové, což jsem nečekal. Jakmile to 

bude dokončené, pokusíme se je někde umístit, aby bylo na vás odzkoušeno, zda je to ten 

správný typ, který by vyhovoval. Jedna je bezpatná(?), jedna je venkovní jako samostatně 

stojící a jedna úplně mobilní jen na akce. Díky panu 1. místostarostovi se ve schválených 

pravidlech již promítlo, že každá akce nad 200 osob musí mít bezbariérovou toaletu. To už 

rada schválila.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě technická – pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl jsem zareagovat na volební místnosti. Říkala jste nějaké řešení, ale vždycky je 

lepší, když se zvolí bezbariérová budova, kterých na jedničce moc není. Pro příští volby bych 

navrhoval využít Truhlářskou, s čímž paní místostarostka souhlasila.  

 

P.  H e j m a : 

 Popovídáme si na jiném místě, máme striktní jednací řád. Vidím ještě pana radního 

Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Chtěl jsem navázat na jednu věc, kterou pan Bureš už řekl, že na našich kulturních 

akcích je to zásluhou především pana místostarosty Burgra. Padl tady signál, ale to je věc 

Magistrátu, to neovlivníme.  

 (P. Rónová: Jako laik nevím, co spadá pod městskou část a co pod Magistrát. Zítra to 

řeknu na Magistrátu.) 

 

P. H e j m a : 

 Poslední interpelaci má paní Alena Braťková. 
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P.  B r a ť k o v á : 

 Pane starosto, členové zastupitelstva, jmenuji se Alena Braťková. V návaznosti na 

zveřejněnou zprávu o činnosti Výboru proti vylidňování centra dne 17. 9. bych se ráda 

zeptala, zda výbor dostal odpovědi k dotazům směřovaným především k hygienické stanici a 

Ministerstvu zdravotnictví, jak zajistit ochranu bydlících před nákazou covidem 19, který byl 

výborem odeslán v dubnu 2021. Na stránkách výboru jsem nenašla žádnou odpověď, žádnou 

reakci 

 Chtěla bych se zeptat, s jakými konkrétními výsledky nebo poznatky je provozována 

linka Volejte Opletalku? Máte už nějaké poznatky, jak to funguje?  

 V návaznosti na minulé zastupitelstvo, co zde bylo řečeno při odvolání pana  

Ing. Městeckého z výboru, chtěla bych říct, že jsem členkou spolku Snesitelné bydlení. 

Několikrát tady padlo, že nikoho neznáte, jsem řadová členka. Navzdory tomu, že tady 

zaznívala slova o nějaké předvolební kampani pana Městeckého apod., chtěla bych říct osobní 

názor, že si myslím, že spolek dokázal změnit veřejnou debatu, co se týká nelegálních 

pronájmů. Myslím, že to bylo podpořeno i názorem ombudsmana. 

 Dále bych chtěla říct, že v Růžové ulici bydlím 25 let, s panem Ing. Městeckým jsem 

byla 6 let ve výboru vlastníků u nás v domě. Díky jeho vysoké erudici a zápalu se podařilo 

moc věcí u nás v domě. Jeho případná neústupnost byla vždy ku prospěchu věci. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci paní kolegyni Baborákovou. 

 

P. Sitár  B a b o r á k o v á: 

 Děkuji, ráda vás uvidím na úřadu, můžeme si déle popovídat, všechny odpovědi vám 

mohu ukázat, moc jich není.  

 

P.  H e j m a : 

 Tím máme vyčerpán bod dotazy a interpelace z řad občanů. Konstatuji, že jsme splnili 

program dnešního zasedání.  

 

 

 

 

 

Děkuji všem za účast a v rekordním čase 17.55.34 hod. končím zasedání 

zastupitelstva. 
  

 


