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P.  H e j m a : 

  

Milé dámy, vážení pánové, zahajuji 35. zasedání zastupitelstva naší městské části. 

 Konstatuji došlou omluvu od paní zastupitelky Amálie Počarovské ze zdravotních 

důvodů, od pana arch. Tomáše Vícha, který se též ze zdravotních důvodů nezúčastní. Paní 

kolegyně Počarovská deleguje pozici předsedy klubu na pana zastupitele Vladana Brože a pan 

zastupitel Tomáš Vích deleguje funkci předsedy na pana zastupitele Petra Kučeru. 

 Omluvu za pozdější příchod evidujeme od pana zastupitele Martina Kotase, omluvený 

dřívější odchod od pana Grabeina Procházky v 17 hodin.  

 Přistupme k ověření zápisu z minulého 34. zasedání, který ověřovali zastupitelé 

Valerie Talacková a Tomáš Heres. 

 Za sebe vznáším návrh na úpravu tohoto zápisu, a to v bodě dotazy a interpelace. Týká 

se to vzneseného dotazu pana zastupitele Davida Bodečka. Navrhuji změnu zápisu v tomto 

odstavci, a to s novým textem:  

 Mgr. David Bodeček, člen ZMČ Praha 1 přednesl dotazy směřující na ředitele Školy v 

přírodě Janov nad Nisou, čímž využil svého práva člena zastupitelstva MČ ze zákona  

č. 131/200 Sb. o hl. m. Praze. Zbytek navrhuji vypustit.  

 Tuto skutečnost jsme zhojili i usnesením rady, takže jsme příslušné usnesení rady v 

tomto duchu i upravili. Tím zároveň vznáším podnět na pana zastupitele Bodečka, že bod  

č. 10, tisk č. 876, který navrhoval na dnešní zastupitelstvo, je bezpředmětný, proto bych ho 

požádal o stažení tohoto tisku. Tím je vše narovnáno, jak usnesením rady, tak i úpravou 

tohoto zápisu. 

 Jsou nějaké další připomínky? Dle jednacího řádu bychom měli hlasovat o úpravě 

zápisu. Prosím hlasovat o mé navržené úpravě. Pro 13, proti 0, zdrželo se 5, nehlasoval 1, 

pan zastupitel Bodeček. Návrh na tuto úpravu byl schválen. Tím máme zápis z 34. zasedání za 

ověřený.  

 Ověřovateli dnešního zápisu navrhuji pana zastupitele Petra Kučeru (přijímá), jeho 

náhradnicí paní zastupitelku Jitku Nazarskou, která tady ale není. Poprosím paní zastupitelku 

Holou, aby byla náhradnicí (přijímá). Druhým ověřovatelem navrhuji pana radního Richarda 

Bureše (přijímá), jeho náhradníkem pana zastupitele Petra Scholze (přijímá). Děkuji. 

 Mandátový a volební výbor bude fungovat v obligátním složení, a to předseda pan 

radní Michal Caban, členem by měla být paní zastupitelka Jitka Nazarská a pan zastupitel Petr 

Scholz. 

 Návrhový výbor: předseda pan radní Richard Bureš, člen pan zastupitel Vladan Brož a 

pan zastupitel Filip Kračman.  

 V souladu s jednacím řádem vám byla v úterý 10. 5. zaslána pozvánka na dnešní 

zasedání zastupitelstva, a to společně se všemi podkladovými materiály, které vám byly v 

písemné podobě rozdány do kanceláří a schránek a zároveň  v  elektronické podobě byly 

vloženy na extranet. Ve čtvrtek 12. května vám byly do kanceláře a schránek a zároveň na 

extranet vloženy materiály a doplnění bodů, které jsou zařazeny do programu do bodu různé. 

Jedná se o body pod poř. č. 18 – Návrh na udělení čestného občanství a Ceny Prahy 1. 

Předkladatelem jsem já. Dále 19. bod – Pověření Radě MČ Praha 1 k podání trestního 

oznámení v souvislosti s poškozením MČ Praha 1 při správě objektů v Janově nad Nisou – 

předkládá pan zastupitel David Bodeček. 

 Dále jste obdrželi doplnění bodu č. 9 k počtu členů zastupitelstva MČ pro volební 

období 2022-2026. Předkládá pan zastupitel David Bodeček. 
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V pondělí 16. 5. 2022 vám byl do kanceláří a schránek v informačním centru Úřadu a 

zároveň na extranet předložen materiál a písemná informace, který je zařazen do programu do 

bodu různé. To jste dostali e-mailem 13. 5.  2022, což byl bod č. 20 – Informace o opatřeních 

k zajištění bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku na území MČ Praha 1. 

Předkladatelem jsem já, pan radní Bureš a paní zastupitelka Bronislava Sitár Baboráková. 

 Dále jste obdrželi informaci ke strategickému plánu udržitelného rozvoje MČ pro 

období 2021-2031, a to v podobě písemné informace pro členy zastupitelstva.  

 Ještě vám byl dnes na stůl rozdán e-mail od pana zastupitele Čižinského k bodu č. 2. 

 Otevírám rozpravu k návrhu programu. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Kolegyně a kolegové, navrhuji vyřazení bodu 2. Jedná se o smír s firmou Meltex 

patřící paní Ivaně Tykač, která nás žalovala o 136 mil. Kč s příslušenstvím, přičemž asi – není 

to zcela jasné – soud už 3/4 nároku bez dokazování zamítl, takže nyní máme nějakých 36 mil., 

a nyní se navrhuje dát paní Tykačové 29 mil. Ponechám stranou příslušenství, potom je poměr 

trochu výhodnější.  

 Tvrdím, že tak závažný tisk, kde se jedná o desítky milionů korun, se kterými máme 

jako řádní hospodáři pracovat, musí obsahovat aspoň právní posudek, který řekne, že věci 

jsou nějak důvodné. Není možné se spokojit s tím, že paní Tykačová podala žalobu na 136 

mil., my jí teď dáme 29 a budeme si myslet, jak jsme na tom strašně vydělali.  

 Tisk také neobsahuje dostatek informací. Předkladatelé nám předložili pouze původní 

žalobu, která je naprosto nedostatečná a nevíme, co je předmětem soudního jednání, z jakých 

důvodů, jaké důkazy jsou navrhovány, nemáme tam ani smlouvy. Vůbec nevíme, jak zněly 

původní smlouvy, jak tam byly upraveny práva a povinnosti z vad. Nemůžeme ani laicky 

posoudit, jestli může být po právu, že paní Tykačová může mít nároky, že tam byly nějaké 

vady a ona práva z těchto vad uplatňuje.  

 Tisk je naprosto nedostatečný, proto navrhuji jeho vyřazení. Jeho zařazení na program 

signalizuje přípravu nějaké nekalosti. Prosím, neargumentujme obdobným postupem ve věci 

Arta, což se stalo v květnu 2016. Pokud se to stalo, tak je to něco, za co bychom se měli 

minimálně stydět, ne-li to trestně právně řešit.  

 Pokud tento tisk projde, podám trestní oznámení a budu žádat, aby to  orgány v 

trestním řízení prověřily. Jestliže se snažíme, aby se řádně hospodařilo, toto nemůžeme nechat 

být. Ať to všichni slyšíte – pokud tisk projde a paní Tykačová dostane tyto navrhované 

peníze, nechám to prověřit orgány činnými v trestním řízení.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí, o návrhu budeme hlasovat. 

 Vznáším několik návrhů. Požádal bych o zařazení bodu 20 na 15. hodinu a zároveň 

navrhuji, abychom sloučili rozpravu s bodem 11 paní zastupitelky Holé. Protože se jedná o 

obdobnou tématiku, mohli bychom oba tisky projednat najednou.  

 Dále navrhuji stažení bodu č. 9, číslo tisku 820. Tento návrh jsme tady měli na 

minulém zasedání zastupitelstva od pana zastupitele Bodečka s tím, že jsme jasně říkali, že 

jsme připraveni projednat tento bod na červnovém zasedání, a to v momentu, kdy budeme mít 

jasná data. Přípis, který jsme obdrželi od vedoucí informačních služeb Krajské správy 

Českého statistického úřadu nám říká, že údaje o počtu obyvatel k 31. 12. 2021, které 

zpracovává Český statistický úřad, stále ještě nejsou k dispozici. Myslíme si, že v tomto 

směru je třeba mít jasná data a na jejich základě se domluvit pokud možno v co nejširším 

spektru všech stran zastoupených v zastupitelstvu a přijít s konsensuálním návrhem na 

stanovení počtu členů na červnovém zasedání. Z tohoto důvodu navrhuji vyřazení tohoto 

bodu. 
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 Dále navrhuji vyřazení bodu poř. č. 13, číslo tisku 902, který předkládá pan zastupitel 

Čižinský. Opět se tady snaží klamat veřejnost s desinformací a vyvolávat dojem, že tato rada 

nedělá nic, že je nečinná, že je jí lhostejný osud našich občanů. Jako vždy – opak je pravdou. 

Bez emocí tomu dávám důkaz, který je v podobě čestného prohlášení člena představenstva 

společnosti Raiffeisen Leasing, který tady čestně prohlašuje, že souhlasí v tomto směru se 

zajištěním veřejného obousměrného průchodu, zavazují se k tomu. Je to součástí i projektové 

dokumentace. V toto směru umožní zřízení příslušných věcných břemen, služebnosti, stezky a 

cesty ve smyslu § 1257 a následného zákona č. 89/2012, občanského zákoníku atd. Toto 

čestné prohlášení je součástí dokumentace. Stavební úřad to v tomto směru samozřejmě 

zařadil a tím byla tato námitka vypořádána.  

 Prosím pana kolegu, aby se zdržel šíření poplatných zpráv, že se něco zase nezajistilo. 

Z tohoto důvodu navrhuji vyřazení bodu 13.  

 Dále dávám podnět k vyřazení bodu 14, který je tady opět evergreenem. Nebudu více 

zdůvodňovat návrh na vyřazení, protože se to v tomto směru týká velmi citlivé věci, která 

probíhá v příslušném řízení. Myslím si, že je naprosto nefér neustále toto na zastupitelstvo 

předkládat.  Myslím, že předkladatel Pavel Čižinský jako právník by se měl držet určité etiky, 

ke které se zavázal, když vystudoval práva. Zavázal se v tomto směru postupovat, jak by 

každý obhájce práv měl postupovat. 

 Jako poslední navrhuji vyřazení bodu č. 17, tisk 912, od předkladatele Pavla 

Čižinského. Měl by se po čtyřech letech zorientovat v jednacím řádu a vědět, jak má 

postupovat, když je interpelován, nepřesouvat svoji odpověď na interpelaci do tisku a tím zase 

vytvářet nějaké mlhy na zastupitelstvu. Tento tisk po dohodě v koalici navrhuji k vyřazení. 

 Slovo uděluji panu radnímu Burešovi. 

 

P.  B u r e š : 

 Pane starosto, také si dovolím navrhnout vyřazení některých tisků. Stále se nám tady 

opakuje, že pan zastupitel Čižinský se ve vztahu k městské části objevuje jednou měsíčně a 

opakuje stále dokola tisky, ke kterým měl informace již dávno. Chápu, že terapie psaní je 

někdy prospěšná, ale nemělo by to fungovat na zastupitelstvu.  

 Navrhuji proto vyřazení bodu 12, kde jsou stále opakovány mnohokrát vyvrácené 

nepravdy a jsou opět součástí tohoto tisku.  

 Dále si dovolím navrhnout vyřazení bodu 15, neboť pan zastupitel jistě ví – má 

zástupce v dopravní komisi a svého náměstka na hl. m. Praze – že návrh na karty byl 

opakovaně předkládán, že je pro to potřeba změna nařízení rady hl. m. Prahy v § 5, že komise 

pro parkování opakovaně tento návrh Prahy 1 odmítla a tudíž nejsme schopni přes to přejít. 

 Dále navrhuji vyřazení bodu 16. Zde by zástupce Prahy 1 sobě mohl referovat, jak na 

dvou komisích probíhalo jednání, jak je naplánováno třetí jednání a jak se snažíme situaci 

řešit, když nadřízený silniční správní úřad – úřad na Magistrátu – nezasahuje. Bylo opět 

podepsáno memorandum s provozovateli těchto sdílených služeb, výdělečné půjčovny, kde 

nejsou žádné podmínky. Městské části to vzaly do svých rukou a na dvou komisích bylo 

několikahodinové jednání a posouváme se dále. Zcela jistě jste byl informován od člena jeho 

politické strany.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Petra Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Připojuji se k požadavku vyřadit bod č. 2, protože ho považuji za velmi špatně 

připravený.  



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 5 
 

Pan předkladatel tisk odflákl, chybí tam zásadní informace o této kauze. Trochu mě to 

vede k domněnce, že pan dr. Votoček záměrně připravuje špatný tisk, aby potom mohl říci, že 

každý, kdo hlasoval pro, neměl veškeré informace. To považuji za něco, co by se na 

zastupitelstvu dít nemělo. Děkuji za to, že mě vyslyšíte.  

 

P.  H e j m a : 

 Bereme na vědomí. Prosím paní zastupitelku Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Velmi mě mrzí návrh na vyřazení tisku č. 13. Mrzí mě to i proto, že jsem dosud 

neobdržela žádnou odpověď na moji interpelaci z minulého zastupitelstva ve stejné věci. Jak 

jsem to pochopila, čestné prohlášení nestačí k tomu, aby byl průchod zachován. Myslím, že to 

nestačí jen citovat jako nějaké prohlášení k programu. Měla jsem za to, že v tomto smyslu 

podal námitky IPR. 

 Ráda bych měla odpověď na svou interpelaci během zastupitelstva. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Několik reakcí. Nejprve k bodu č. 9. Jsem rád, že tento bod tady opět je a že se opět 

může ukázat, jak hodláte zneužívat většinu a právo zastupitelstva stanovit počet volených 

zastupitelů. Děláte podrazy nejen vůči občanům, vůči podnikatelům ale i sami mezi sebou. 

Myslím, že občané mohou vidět, že tady zkoušíte instrumentalizovat i volební pravidla a 

nastavení toho, jak se bude volit.  

 Pokud jde o skutečnost, že tři členové rady jsou trestně stíháni a pokračují v činnosti, 

starosta to označil za citlivé. Není to citlivé, je to skandální. Pokud tvrdíš, Petře Hejmo, který 

tady s nimi sedíš v koalici a podporuješ je, že by se v politice neměla zvedat otázka trestního 

stíhání, tak žádám odpověď na dotaz, proč to opakovaně všechny vaše vztahy tématizovaly 

vůči Andreji Babišovi, že je trestně stíhán. Nikdy nebyl tak daleko, nebyl nikdy před soudem, 

byl pouze obviněn na policii. Je to absurdní pokrytectví. 

 Máte většinu, můžete to vyřadit z programu, ale občané to vidí.  

 Pokud jde o paní Pichlovou-Šťastnou ve věci, že byla upřednostněna proti zájemci, 

který dal na dva nebytové prostory na Masarykově nábřeží 38 vyšší nabídku, informaci 

nemám a odpovědně na interpelaci odpovědět nemohu. Mohu se jen dotázat Richarda Bureše, 

který je na Praze 1 předsedou ODS, zda paní Pichlová-Šťastná je paní Jana Šťastná, která je 

místopředsedkyní komise pro obchod a služby. Asi ano, ale také na to nemohu odpovědět, 

tuto vaši stranickou kolegyni neznám. I toto je další věc, která může být pro tuto interpelaci 

významná. Nemohu na to odpovědět, když nevím, zeptám se, byť mohu mít pochybnosti o 

tom, zda říkáte pravdu. Myslím, že byste mi mohli říct, zda paní Pichlová-Šťastná je paní 

Šťastná z komise pro obchod a služby. 

 Co se týká hotelu, tady je závažnější věc. Poté, co nějaké čestné prohlášení, kterým se 

argumentuje, mělo být na světě, říkali jste – zejména radní Bureš, který s tím gesčně nemá nic 

společného i starosta Hejma - že na mých námitkách z r. 2019 budete trvat, ale netrvali jste.  

 Nejen že tady nehájíte zájmy Prahy 1, ale ještě se nejprve razantně postavíte za moje 

námitky směřující k obhajobě zájmů Prahy 1, a následně to neuděláte. To zakládá naprostou 

lež nebo nesplnění slibů, které jste dali tady veřejně na mikrofon, že námitky budete hájit, ale 

zakládá to na jisté podezření, že tímto způsobem jste se pokusili investora vystrašit, aby byl k 

nějaké netransparentní dohodě vstřícnější. To už zakládá i korupční podezření. 
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 Je to věc, která se musí prověřit. Ještě dodám, že průchod není jedinou věcí, která tam 

byla namítána, dokonce ne jedinou jasnou věcí. Požadavek zněl, že průchod musí být 

zasmluvněn. Nevím, co budou občané dělat, až třeba za pět let developer průchod zavře. Jak 

se dostanou občané k tomu, aby dostali čestné prohlášení, jak budou mávat před uzavřenými 

dveřmi?  

Toto není smluvní zajištění, chtěli jsme věcné břemeno nebo jasnou smlouvu, aby to 

byla městská část, která může něco vymoci. Tady jste se na to záměrně, možná i za nějaké 

protiplnění vykašlali.  

 Jsou tam další věci. Tématizoval jsem tam i přístup k vašim nebytovým jednotkám, 

které v tom také máme. Také je to věcné břemeno. Tady jsem dokonce postupoval přesně 

podle instrukcí OTMS, které mi připomínky zformulovalo. To všechno jste nechali být.  

 Je otázka, jak se k tomu postaví trestní řízení, ale tady je především nesplnění jasné 

deklarace, že na mnou podaných námitkách budete v územním řízení trvat. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Vteřinová reakce. Škoda, že jste neposlouchal, co jsem říkal. Když se o věci zajímáte, 

přijďte si ověřit všechny informace, budete vítán, pane kolego.  

 Pojďme pokračovat v rozpravě. Pan zastupitel Bodeček má slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Připravil jsem si podklady k bodům, u kterých je navrhováno vyřazení. Nevím, jestli si 

uvědomujete, že v momentu, kdy projde návrh koalice pro vyřazení všech bodů, tak jsme na 

deseti bodech pro dnešní jednání zastupitelstva. Obrázek si potom udělejte sami, jak konáme 

ve čtvrtém roce tohoto volebního období. Postupně. 

 K bodu č. 10. Budu reagovat na pana starostu, že jsem se zdržel u hlasování změn 

zápisu. Zdržel jsem se z toho důvodu, že jsem nepochopil, jestli dochází k úpravě předešlého 

zápisu. Pokud ano, tak si nejsem jist, že je to správně, protože to na zasedání zastupitelstva 

nezaznělo. Podle mne mělo dojít k tomu, že změna bude uvedena v dnešním zápise. Proto 

jsem si nebyl jist.  

 Vítám rozhodnutí rady, že uznala, že zastupitel má právo interpelovat, resp. pokládat 

dotazy do bodu interpelace a dotazy z řad zastupitelů. Chtěl bych však říct, že tisk má ještě 

druhou část, což je změna jednacího řádu. Jsem přesvědčen o tom, že tak, jak má zastupitel 

právo interpelovat vedoucí příspěvkových organizací, tak veřejnost má právo diskutovat ke 

každému bodu, který je projednáván na zastupitelstvu, čili i k programu zasedání 

zastupitelstva. Tady to jen říkám okrajově a jsem toho názoru, že je potřeba jednací řád 

změnit. Vzhledem k tomu, že jsme na konci tohoto volebního období, nedovedu si představit, 

že bychom tady ještě do konce volebního období jednací řád změnili.  

 Proto tento bod stahuji, děkuji radě, že vyhověla obsahu dokumentu, který obdržela.  

 Další bod – dvojka a Meltex. Souhlasím s předřečníky, byť si uvědomuji, že 

předkladatelem je pan dr. Votoček. Vzhledem ke zpracovateli a k obsahu materiálu si myslím, 

že dr. Votoček s touto záležitosti mnoho společného nemá. Divím se, že tuto záležitost 

nepředkládá pan starosta. Podle mne toto je už právní záležitost, nikoli majetková. Pokud se 

nemýlím, právní gesci má na starosti starosta.  

 Budu stručný. Pokud jste si přečetli materiály – dostanu se k tomu při projednávání 

bodu, nedovedu si představit, že zastupitelé, kteří jsou tady toto volební období poprvé, tento 

materiál podpoří. To je můj názor.  
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 Počet členů zastupitelstva je mnou předkládaný materiál číslo 9. Důvody pro vyřazení 

materiálu, který tady řekl pan starosta, považuji za účelově zavádějící. Už 13. dubna jsem 

vám předložil oficiální sdělení od ředitelství služby cizinecké policie, ve kterém je uvedeno, 

že veřejnosti již byly prezentovány informativní počty obyvatel k 1. lednu 2022, stejně tak 

informativní počty cizinců s pobytem v městských částech. Byli jste odkázáni na výsledek. 

Prosím, aby toto bylo uvedeno v zápise, nikoli jen ve stenozáznamu. Říkám s odkazem na 

dokumenty, u kterých máme podporu z Českého statistického úřadu, že na území MČ Praha 1 

podle informativních údajů Ministerstva vnitra 1. ledna 2022 bylo hlášeno 30839 obyvatel. 

 K dnešnímu projednání jsem vám předložil potvrzení mnou sdělených informací, které 

vystavil Český statistický úřad přímo pro vás, pro zástupce Prahy 1, kdy mi bylo řečeno, jestli 

je potřeba takový dokument vytvořit, protože je to evidentní z toho, s čím přišlo Ministerstvo 

vnitra a Český statistický úřad.  

 Na závěr k tomuto bodu si dovolím říct to – i směrem k veřejnosti, že v tomto případě 

se jedná o ukázku - musím souhlasit s kol. Čižinským – jakési koaliční obstrukce a taktiky, 

jak co nejvíce zkomplikovat přípravy kandidátní listiny těm, kteří nejsou součástí koalice. Ptal 

jsem se u zástupců uskupení, kteří jsou v koalici, do kdy se musí odevzdávat kandidátka v 

rámci vašeho krajského sdružení. Jsem zvědav, jak to zvládnete, když my máme rozhodnout 

15. června. To je k bodu č. 9. 

 Bod č. 20. Tady pan starosta u jednoho bodu řekl, že se kol. Čižinský neorientuje v 

jednacím řádu. Když se podíváte do programu, tak u bodu č. 20 bylo uvedeno, že materiál 

bude rozdán 12. května 2022. Byť e-mailem zaslán údajně o den později, v tištěné podobě 

nám byl předložen včera. Materiál je obsáhlý, nebylo možno si informace ověřit a připravit se 

tak, abych jako zastupitel mohl tady argumentovat. Proto si myslím, že tento bod by měl být 

stažen s ohledem na porušení jednacího řádu a měl by být diskutován bod kol. Holé s tím, že 

si tam můžete zahrnout jakýkoli návrh usnesení. Není ale možné diskutovat o něčem co má 

relativně hodně stran a není možné se k tomuto bodu připravit.  

 Bod č. 13 – hotel, Opatovická. Pamatuji se, že v r. 2019 jsem také byl účasten jednání. 

To, co tady uvedl pan starosta, že je v rámci čestného prohlášení, bylo už řečeno v r. 2019. 

Myslím, že u toho byla z 90 procent Kateřina Dubská. Jednání bylo příjemné s tím, že tady 

padla dohoda. Překvapuje mě, že dokument, o kterém pan starosta hovořil, nemáme na stole k 

dispozici. Některé materiály posíláme narychlo, abyste to měli, rozesíláme vám to e-mailem, 

ale tento dokument tady nemáme. 

 Bod č. 14 – trestní stíhání. Víte, že to tady opakuji neustále, ctím presumpci neviny a 

jsem toho názoru, že většina z lidí, které to potkalo, se do této záležitosti dostalo neprávem. Je 

paradoxní, že v noci potkám člověka, který se se mnou baví a je mezi těmi obžalovanými a 

řekne mi, co si myslím, jak to dopadne. Jsem rád, že tento člověk se se mnou ještě baví. 

 Pan zastupitel Čižinský měl pravdu v jedné věci, což je uvedeno na konci tohoto 

dokumentu, abychom si dávali pozor na to – hlavně členové rady, když se nám nějaká věc 

opakuje. Nechci zacházet do podrobností, řeknu jen jedno slovo, a to je Janov.  

 Bod č. 17. Byl bych rád, kdyby bod byl tady projednán, protože – měli by to říct 

kolegové odnaproti – je to záležitost paní Jany Šťastné. Říkám to z toho důvodu, že Jana 

Šťastná je předsedkyně komise obchodu a služeb. Říkám to proto, protože jsem členem 

komise obchodu a služeb, stejně jako Amálka Počarovská. Tato záležitost byla několikrát na 

komisi obchodu a služeb projednávána právě proto, že úřad nekonal. Nekonal ale proto, že 

objekt nebylo možno vystěhovat. Byl bych rád, kdybychom se o tomto bodu tady pobavili. 

Proto prosím koalici, aby ho zahrnula na pořad jednání. Je to poprvé, kdy koalice ukázala, že 

chovat se jako řádný hospodář není jen o ceně, ale je to o tom, jak objekt vypadá. Sám jsem 

bojoval s tímto objektem, resp. s předcházejícím nájemcem. Jděte se teď do objektu podívat 

myslím si, že je to v rámci občanské vybavenosti super. Je ale potřeba si to tady vyříkat.  
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 Souhlasím s tím, že kol. Čižinský informace nemá. Atakovali jsme ho v rámci 

Kontrolního výboru. Všem doporučuji: pokud něco nevíte, odpovězte dotyčné osobě na 

interpelaci s tím, aby se obrátila na gesčně příslušného člena rady. 

 Bod č. 15 – parkovací karty. Také bych podpořil projednání tohoto bodu. 

 

P.  H e j m a : 

 Kolego, strážce všeho, co má být správně, tak už násobně porušujete jednací řád. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, čím jednací řád porušuji, když se ke každému bodu vyjadřuji dvě 

minuty? 

 

P.  H e j m a : 

 Podle jednacího řádu máte stanoveno dvě minuty, máte možnost dvakrát vystoupit, 

takže to jsou čtyři minuty. Tolerujeme se, když hovoříme o chviličku déle, ale vaše divadelní 

představení je trochu delší. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Omlouvám se za divadelní představení, náš jednací řád si necháme zanalyzovat, 

protože není možné, abych se nemohl vyjádřit k jednotlivým bodům. Beru to, dostal jsem 

zákaz vyjádřit se k dalším bodům. 

 

P.  H e j m a : 

 Není to zákaz, říkal jsem, že se tolerujeme, jen na to upozorňuji. Jestli máte něco 

podstatného ke sdělení, máte možnost vystoupit dvakrát.  

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Dámy a pánové, připojím se k některým ze svých předřečníků a přimluvím se za 

vyřazení bodu č. 2. Podle mne dostali jsme nedostatečné podklady, na jejichž základě není 

možné se, jako dobrý hospodář, kvalifikovaně rozhodnout. Navíc v případě, kdybychom pro 

tisk hlasovali, je potenciální škoda 30 mil. Kč. Nevím, kdo z vás si to vezme na svědomí. 

Vzhledem k tomu, že tam chybí, jak zmiňoval Pavel Čižinský velké množství dokladů, na 

jejichž základě bychom mohli kvalifikovaně posoudit, zda nějaká škoda vůbec nastala, tak je 

nejlepší, aby o tom rozhodl soud a aby důkazní břemeno nesl žalobce sám.  

 Přimluvím se za ponechání bodu č. 9 – stanovení počtu zastupitelů MČ. Předkladatel 

David Bodeček v materiálu zdůraznil to, že se volby neustále přibližují k letnímu datu. Pokud 

budete trvat na principu, že je nutné o tom rozhodovat až na posledním možném 

zastupitelstvu, přijde mi to absurdní, podle mého názoru je to netransparentní rozhodování. 

Jedná se o zneužití moci z vaší strany. V okamžiku, kdy máme podklady k tomu, abychom 

mohli rozhodnout, tak nevím, proč to zdržovat. Argument, že se to tak vždycky dělalo, není 

platný argument. To co se dělo v minulosti, jistě se všechno nedělo správně. Přimlouvám se 

za to, aby tento bod byl řádně v jednání zastupitelstva ponechán.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Talackovou. 
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P.  T a l a c k o v á : 

 K bodu 13. Kolegové magistrátní zastupitelé mi loni říkali, že čestné prohlášení z 

února 2020 nemá všechny potřebné právní náležitosti. Spíše potřebujeme slyšet, jak to 

zasmluvnit. Chápu, že podle stavebního úřadu je to aktem soukromého práva a ne správního 

práva. Potřebujeme jasně slyšet, jak chceš zachování průchodu zasmluvnit. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Dámy a pánové, budu stručný. Přimlouvám se za vyřazení bodu č. 2, protože podklady 

k tomuto bodu jsou nedostatečné. Toto jednání, které tady historicky vedlo k tomu, že půdy 

paní Tykačová skupovala, tak si myslím, že toto je jeden z důvodů, který vedl dlouhodobě k 

situaci, kterou teď na Praze 1 máme, že je tady nedostatečný bytový fond, že bydlení si tady 

obyvatelé nemohou dovolit, že tady byty skupují cizinci, kteří tyto byty např. pronajímají pro 

AIRBNB.  

 Když odbočím od toho, že to není věc ve prospěch obyvatel MČ Praha 1 a že 

potenciální škodu a jednání paní Tykač považuji za nefér, tak vás žádám, abychom tento bod 

vyřadili. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se pan zastupitel Čižinský, který může dostat slovo na základě procedurálního 

hlasování. Prosím hlasovat o tom, aby pan zastupitel Čižinský potřetí vystoupil? Pro 15, proti 

0, zdržel se 1, nehlasovalo 5. Pan zastupitel má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl bych reagovat na postesk Davida Bodečka, že ho většina nenechá mluvit. 

Jednací řád byl účelově upravován tak, aby diskusi zamezoval, aby znemožňoval věci 

projednat a aby schvalovací mašinérie tady běžela hladce. Vtipné je, že jednací řád je 

nastaven tak přísně, že ho nedodržují ani ti, kteří ho schválili a občas zkouší prosazovat. 

Slyšeli jsme, že Petr Hejma také mluvil déle než dvě minuty, sám sebe nepřerušil a nikdo ho 

na to neupozornil. Když své řekne, začne ostatní napomínat, že mluví moc dlouho. Je to 

naprostá účelovost jednacího řádu jako klacku na názory, které se nám nelíbí. Ze strany ODS 

a spol. je to naprosto zřetelné.  

 Vyjádřím se ještě k Richardovi Burešovi, který navrhl vyřadit nebavit se o tom, proč 

nezavedl parkovací karty pro rezidenty a proč neřeší problém elektrokoloběžek. Následně říká 

o nějakých komisích atd., jak to nešlo, všichni ostatní mu to blokují, a on by to všechno 

krásně vyřešil. Je zvláštní, že když jde o výherní automaty, tam to nějak jde, když jde o 

předzahrádky pana Bauera, tam je úspěšný, tam předzahrádky pořád stojí. Kdy jde o 

problémy, které trápí rezidenty a co slíbil lidem – parkovací karty, které jsme připravili, zrušil 

s odůvodněním, že připraví něco vlastního. Je to již půl roku, bylo to publikováno v Časopise 

Prahy 1 na začátku r. 2020, a máme r. 2022. Není tu nic a neobtěžoval se nic vysvětlit, pokud 

se ho na to neptám.  

 Ještě k bodu 2. Chápu, že to tady hodláte silou prosazovat. Avizuji, že mě bude 

zajímat názor Petra Burgra a Michala Cabana, kteří tenkrát, když se tady precedent Arty 

hlasoval, tak oni se zdrželi hlasování. Doufám, že vysvětlí, proč tenkrát pro 48 mil. pro Artu 

paní Tykačové nehlasovali, ale proč nyní pro 29 mil. pro firmu Meltex paní Tykačové  

majetkové zájmy Prahy 1 nehájí? Doufám, že vysvětlení bude přesvědčivé. Děkuji. 
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P.  H e j m a : 

 Dovolím si krátkou reakci na pana kolegu Bodečka ohledně bodu 20, který se týká 

opatření v rámci bezpečnosti. Bylo avizováno, že materiál bude rozdán ve čtvrtek, ale 

vzhledem k tomu, že jsme chtěli aktuální zprávy především od Městské policie, byl dán k 

dispozici zhruba v poledne následující den. Bylo to nejen vloženo na extranet, ale rozesláno 

všem zastupitelům prostřednictvím e-mailů.  

 V tomto směru žádám, aby to nebylo srovnáváno s tím, že dostáváte něco, o čem jste 

nevěděli a co je v nenastudovatelném rozsahu před jednáním zastupitelstva. Zastupitelé si to 

mohli vyzvednout v poledne, ale snažili jsme se maximálně materiál distribuovat 

prostřednictvím e-mailů. Myslím si, že každý, kdo měl zájem, mohl se s tím seznámit. Navíc 

to jsou známé skutečnosti. Navíc je v zájmu všech, abychom tento materiál projednali. Budou 

tady přítomni zástupci obou složek policií a budou k dispozici pro vaše dotazy. Myslím si, že 

je naprosto relevantní, že tisk tady máme.  

 Pokud jde o projekt v Opatovické, tam je potřeba se s tím podrobně seznámit. Jak 

veřejný přístup do zahrady, tak i průchod je dán tím čestným prohlášením, že bude formou 

věcného břemene a bude zapsán do katastru. Investor to nezpochybňuje a tak to bude. 

Znamená to, že to bude maximálně zajištěno. Není to jen čestným prohlášením, ale je to i 

investorem potvrzeno.  

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Začnu tím, že celou dobu tady přemýšlím nad tím, že pan starosta řekl, že jsem tady 

měl divadelní vystoupení. Nerozumím tomu, co jsem udělal špatně. 

 (P. Hejma: Nerozumíte žertu, pane zastupiteli.) 

 Snažil jsem se překládat fakta. Je to reakce na Pavla Čižinského. Myslím si, že když 

hovoří starosta, tak by měl vedení schůze předat někomu jinému. Tady to nefungovalo.  

 Dokončím body. K bodu č. 16 – elektrokoloběžky. Tam jen připomenu všem 

zastupitelům, že nám občan poslal 10. května letošního roku e-mail. Bylo by dobré také o tom 

diskutovat. 

 K bodu č. 15 – parkovací karty. Ti, kteří se účastnili některých schůzek ke 

strategickému plánování, potvrdí, že výzva od občanů je k tomu, aby nálepky parkovacích 

karet byly. 

 Poslední věc je k hazardu. I já podporuji třetí nebo čtvrté zařazení tohoto tisku na 

program jednání. V návrhu usnesení je opět moje jméno a byl bych rád, kdybych se mohl k 

této záležitosti obsáhleji vyjádřit. 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou poznámkou se hlásí pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jelikož vidím, že hodláte těch 29 mil. pro paní Tykačovou prohlasovat silou, tak 

avizuji, že budu navrhovat následující. 

 Pravděpodobně přijde advokát pan Mgr. Chytil a bude prohlašovat, že nemůže nám 

jasně nic říkat, protože je to veřejné, protože by to slyšela i paní Tykačová a mohla by zjistit, 

kdo vyzrazoval právní strategii. Budu trvat na tom, abychom měli možnost přerušit jednání a 

vyslechnout si argumenty pana Chytila. Pokud podporuje tento velmi špatný tisk, tak 

abychom měli možnost věci slyšet neveřejně. Protistrana by argumenty slyšela a mohla by 

toho využít, aby tento argument zde nebyl. 
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P.  H e j m a : 

 Určitě vám to bude umožněno. Pan Mgr. Chytil tady bude, aby vám všechno vysvětlil. 

Je to předklad, který dáváme k projednání zastupitelstvu. Od toho je zastupitelstvo, aby to 

projednalo a pak se shodlo na tom, zda to podpoří, či nikoli.  

 Další přihlášený je pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Ohledně Vilímkova nakladatelství, průchodu přístupu do zahrady z Opatovické do 

Spálené mluvíte, pane starosto, o nějakých slibech, ale občany zajímá, jestli tam průchod 

skutečně bude. Rád bych slyšel nějaké termíny, nějaký váš závazek. Jestli tento bod nechcete 

projednávat, řekněte v rozpravě, kdy bude smlouva a kdy si budeme moci odechnout, že 

nebudou muset všichni obcházet čtvrt kilometru okolo.  

 

P.  H e j m a : 

 Jsem k dispozici pro jakýkoli podrobnější výklad se všemi zúčastněnými. Čestné 

prohlášení říká, že jsou připraveni přijmout zřízení vzájemných věcných břemen, služebnost 

apod. V tomto směru to není nějaký slib a občané budou určitě uspokojeni konkrétním aktem. 

Teď tady mají čestné prohlášení v rámci stavebního řízení, následovat bude příslušná smlouva 

nebo jiný právní akt, který toto promění na papír.  

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Potřebuji více vysvětlit bod týkající se parkovacích karet. Pan zastupitel Čižinský 

opakovaně prokazuje, že ho zajímá Praha 1 jednou měsíčně, když je jednání zastupitelstva. 

Zopakuji to, co je projednáváno na dopravní komisi za účasti zástupců Prahy 1 sobě a na 

parkovací komisi za účasti Prahy sobě bez účasti pana náměstka, protože tam nechodí.  

 To, co jste vy navrhli, by znamenalo pro každého člověka pokutu 2 tisíce korun za 

neoprávněné umístění neschválené věci za okna. My jsme osvědčení od Ministerstva dopravy 

získali jako první k tomu, aby se něco za okna mohlo dávat. Bez toho by každý dostal 2 tisíce 

pokuty.  

 Zadruhé. Všichni vědí, že v nařízení hl. m. Prahy je v § 5 napsáno, že  zaplacení 

sjednané ceny neprokazovalo umístění platné parkovací karty na viditelném místě za předním 

sklem vozidla. Nově zní, že se zaplacení sjednané ceny prokazuje pouze registrací státní 

poznávací značky silničního motorového vozidla. Karta byla účtenka, která se vylepovala 

podle příslušného nařízení za okno.  

 V okamžiku, kdy jsme předložili, aby bylo doplněno ustanovení § 5 o to, v rámci 

oblasti zón neplaceného stání jedna – navrhovali jsme to i jiným městským částem, ani jedna 

nebyla pro – se pak zaplacení sjednané ceny nad rámec uvedeného prokazuje navíc umístěním 

platné parkovací karty 20-21. Nebylo to schváleno, nebyl schválen žádný z návrhů, protože 

od r. 2020 připravovaná změna příslušné vyhlášky je vždy odkládána ad akta.  

 Místo toho jsme dohotovili on-line modul, aby si každý občan mohl na stránkách 

zkontrolovat oprávněnost. Ani tam nebylo vyhověno. Kdyby tisk byl, že se vyzývá hl. m. 

Praha a náměstek Scheinherr, aby odvolal svou kletbu nad Prahou 1 a abychom to mohli 

vyřešit, bylo by to krásné. To všechno pan zastupitel Čižinský ví. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Ge má slovo. 
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P.  G e : 

 Vyjádřil bych se rád k bodu č. 17. Vzhledem k tomu, že pan zastupitel Bodeček už 

vyjasnil vazby u paní Šťastné, tak si myslím, že můžeme v krátkosti projednat i zbytek věcí, 

které tam jsou.  

 K tomu, že tam jsou nedostatky. Myslím, že nedostatků je tam víc než které se v tisku 

uvádějí. Když jsem teď šel na zastupitelstvo, šel jsem kolem tohoto prostoru a ani jsem tam 

neviděl, kdo je provozovatelem.  

Není tam vylepena provozní doba. Zaujalo mě to. Když jsem dříve kolem tohoto 

prostoru šel, měl otevřeno i po desáté. Přitom je to bar, nálevna. Vzhledem k, myslím 

dubnovému, konstatování bezpečnostní komise se uvádí, že městská část nemá informace o 

tom, že by se v městských prostorách naléval alkohol po desáté hodině. Dovolím si toto 

rozporovat. Přikláním se k tomu, aby tento bod vyřazen nebyl.  

 

P.  H e j m a : 

 Máme tady opět od pana zastupitele Čižinského žádost o možnost vystoupit. Dávám 

procedurálně hlasovat o možnosti jeho vystoupení. Pro 7, proti 1, zdržel se 0, nehlasovalo 12. 

Návrh nebyl přijat.  

 Končím rozpravu. Prosím přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích.  

 Jako první dávám hlasovat o návrhu pana zastupitele Čižinského, který navrhuje 

vyřadit bod č. 2. Prosím hlasovat. Pro 7, proti 1, zdržel se 0, nehlasovalo 12. Návrh nebyl 

přijat. 

 Dávám hlasovat o mém návrhu – zařadit bod 20 na pevně stanovený čas 15 hod. a 

zároveň sloučit rozpravu s bodem 11. Pro 17, proti 0, zdrželi se 3,  nehlasoval 0. Návrh byl 

schválen. 

 Dávám hlasovat o návrhu na vyřazení bodu č. 9. Pro 13, proti 7, zdržel se 0, 

nehlasoval 0. Návrh byl schválen.  

 Dále dávám hlasovat o vyřazení bodu 13. Pro 13, proti 7, zdržel se 0, nehlasoval 0. 

Návrh byl přijat. 

 Dále dávám hlasovat o vyřazení bod 14. Pro 13, proti 6, zdržel se 1, nehlasoval 0. 

Návrh byl schválen. 

 Můj poslední návrh je na vyřazení bodu 17. Pro 13, proti 6, zdržel se 1, nehlasoval 0. 

Tento návrh byl též schválen. 

 Nyní dávám hlasovat o návrzích pana radního Bureše. Jako první je návrh na vyřazení 

bodu č. 12. Pro 13, proti 7, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl schválen. 

 Dále dávám hlasovat o návrhu na vyřazení bodu č. 15. Pro 13, proti 6, zdržel se 1, 

nehlasoval 0. Tento návrh byl též přijat. 

 Nyní máme poslední návrh na vyřazení bodu č. 16. Pro 13, proti 7, zdržel se 0, 

nehlasoval 0. Návrh byl schválen. 

 Tím máme vypořádány všechny návrhy. Ještě rekapituluji, že máme bod č. 2 na pevně 

stanovený čas 11.30 hod., bod č. 8 na 14. hod. a bod č. 20 společně s bodem č. 11 na 15. hod. 

Prosím hlasovat o návrhu programu jako celku. Pro 13, proti 2, zdrželo se 5, nehlasoval 

0. Návrh programu byl schválen, můžeme podle něj jednat. 

 Dovolte mi aktuální informaci. Nyní jsme obdrželi mail od paní Jitky Nazarské, která 

sebe i svého manžela omlouvá z celého zasedání zastupitelstva, a to bez uvedení důvodu.  

Bereme na vědomí. 
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 Přistupujeme k projednání bodu č.  

1, tisk č. BJ2022/0890 

poskytnutí daru Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze  

 Prosím pana místostarostu Petra Burgra, aby se ujal předkladu. 

 Pane místostarosto, omlouvám se. S technickou se hlásí pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Bylo to k předcházejícímu bodu, ale když mám možnost, tak uvedu, že zastupitel by 

měl mít možnost se vyjadřovat k programu stejně jako u rozpočtu. Myslím, že jednací řád v 

tomto je chybný.  

 

P.  H e j m a : 

 Každý má právo předložit zlepšení jednacího řádu. Prosím, pane místostarosto, máte 

slovo. 

 

P.  B u r g r : 

 Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal  o  poskytnutí daru Nemocnici 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Je to nemocnice Pod Petřínem. Jedná se o částku 

500240 Kč, která byla vybrána ze vstupného našeho reprezentačního plesu.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Přihlášen je pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Měl jsem připravenou otázku a pan místostarosta odpověděl, že je to ze vstupného.  

Koupil jsem čtyři vstupenky. Chtěl jsem se zeptat, jak bude použit výtěžek? Máme nějaké 

informace z aukce obrazů? Není na to třeba odpovídat teď, můžeme se to dozvědět jindy.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan místostarosta může odpovědět. 

 

P.  B u r g r : 

 Co se týká aukce obrazů, byla to aukce, která podporuje Ukrajinu. Ukrajinští umělci si 

to tady realizovali. Městská část poskytla v rámci společenské události, aby se to mohlo 

konat. Vstupné bylo odděleně a bylo rozhodnuto o tom, že podpoříme tuto nemocnici. 

Vzhledem k tomu, že to bylo ze vstupného, neptali jsme se lidí, kteří si kupovali vstupenky, 

co preferují. Máme také důvěru v management nemocnice, takže je to bez účelu.  

 

P.  H e j m a : 

 Přihlásil jsem se do rozpravy, abych ještě doplnil informace ohledně jednotlivých 

benefic, které byly na plese. Zaprvé to byl výtěžek ze vstupného, který šel přímo na podporu 

nemocnice. Dále jsme ples věnovali podpoře Ukrajiny. V tomto směru jsme podpořili 

charitativní aukci nadačního fondu (nesrozumitelný název). Je to nadační fond, který 

odstartoval sbírku obrazů ukrajinských a slovenských výtvarníků. Bylo to na webových 

stránkách Srdce pro Ukrajinu cz. Právě na Žofíně se odstartovala aukce, následně probíhala a 

vyvrcholení bylo v Brně. Bylo to i propojení mezi Prahou a  Brnem, kdy za účasti primátorky 

Brna a dalších osob byla dokončena aukce, která byla přímo směřována na podporu Ukrajiny. 

U zahájení aukce byl i ukrajinský ambasador.  
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 Probíhala ještě minisbírka v primátorském salónku, kdy se jednotlivci upisovali 

neformálním šekem k darům na sbírkový fond, který vyhlásila městské část pro podporu 

Ukrajiny.  

 Rekapituluji, že jsme na základě schválení usnesení zastupitelstva poskytli 2 mil. Kč 

přímo na účet ukrajinského velvyslanectví a půl milionu korun charitě Česká republika.  

 Končím rozpravu a prosím hlasovat o předloženém usnesení. Pro 20, proti 0, zdržel 

se 0, nehlasoval 0. Návrh byl všemi hlasy přijat. 

 Můžeme přejít k projednání bodu číslo 

3, tisk BJ2022/0787 

záměr prodeje pozemku parc. č. 931/4 v k. ú. Staré Město, obec Praha  

(Kozí 803/12, Praha 1) 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dobrý den všem vespolek. Tento materiál reaguje na žádost SVJ na adrese Kozí 12, 

prodej dvorečku o velikosti 112 m2 za 2885900 Kč. Je to vyhodnocení záměru, který byl 

vyhlášen usnesením, které máte v materiálu přiložené z 19. dubna. Je to následek toho, že v 

rámci privatizace v letech 2000 – 2003 byly tehdejším starostou Bürgermeisterem v rámci 

zlevnění privatizace odděleny všechny dvorky přesahující 100 m2, čímž nám způsobil 

spoustu problémů. Většinou to jsou dvorky, na které není jiný přístup než z domu. Hrozí tam 

riziko úrazů apod. 

 Tento materiál konečně jako některé další by měl schválit prodej tohoto dvorku.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Slovo má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Předpokládám, že se bavíme o záměru.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Nebavíme, záměr už byl. Toto je prodej. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Vycházím z toho, že se tisk jmenuje záměr. Je pravda, že 19. 4. 2022 rada projednala 

tisk, který se jmenuje záměr. Ten se bere pouze na vědomí, že se to předloží zastupitelstvu. 

Rada samotná záměr neschválila. To zaprvé. 

 Zadruhé. Ptám se, proč se má prodat 112 m2 plochy v Praze 1? Navíc plochy, přes 

kterou je přístup na náš jiný pozemek, který nám zůstane. Nevidím tady návrh řešení, jak 

zasmluvnit, abychom se na náš další pozemek dostali, abychom tam mohli chodit.  

 Rovněž by mě zajímalo, jak vypadá stávající situace. Domnívám se, že SVJ to má 

nyní ve výpůjčce. Předpokládám, že když to má zdarma ve výpůjčce, o dvorek by mohlo 

pečovat. Nevidím důvod, proč bychom na tomto měli něco měnit a ani nechápu motivaci SVJ, 

proč to nemít zdarma a to nějak pečovat, proč s tím nejsou spokojeni a proč usilují o prodeji 

za 2800 tis. Je to poměrně vysoká částka a nechápu, proč do toho SVJ chce jít. Měl bych 

obavy, že dříve nebo později dojde k nějakému pokusu to zastavět nebo to může mít další 

vývoj, který z našeho pohledu už dobrý být nemusí.  
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 Z hlediska majetkového je hlavní otázka: co budeme s těmi 2800 tis. dělat jiného, než 

že to budeme mít na účtu a inflace nám to bude užírat?  K čemu potřebujeme nyní těch  

2800 tis.? Navíc splatnost celé částky nebude hned, ale bude později, ale to je vcelku jedno. 

Proč nyní, když je taková inflace, se vzdáváme pozemku a chceme peníze, jejichž hodnota 

rapidně klesá? Co má tento úmysl společného s péčí řádného hospodáře? Nic.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci pana předkladatele. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Omlouvám se za zmatek,  který jsem v rychlosti čtení způsobil. Rada doporučila 

zastupitelstvu vyhlásit nebo nevyhlásit záměr. Na pomoc volám paní Mgr. Dubskou, která má 

být účastna. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Vaněk ji zřejmě bude zastupovat.  

 

P.  V o t o č e k : 

 To, že se pan Mgr. Čižinský obecně neztotožňuje s prodejem, to víme, takže to beru na 

vědomí. Pokud jde o to, na co potřebujeme peníze, tak určitě ne proto, aby nám je užírala 

inflace, ale proto, abychom se mohli pustit do velkolepých stavebních plánů 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Mgr. Vaňka o reakci. 

 

P.  V a n ě k : 

 Prosím zopakovat otázku. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Čižinský znovu položí otázku. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Měl jsem primárně otázku na Jana Votočka, proč říká, že je to prodej, když je to 

záměr? Když mám slovo, opět se zeptám: proč nemůžeme pokračovat v tom, že je to ve 

výpůjčce? Co na tom vadí nám a co na tom vadí SVJ? K čemu potřebujeme peníze? V 

prosinci jste prosadili prodej pozemku vedle hotelu Kotva naproti Palladiu za částku přes  

100 mil. Kč. Co s těmi penězi je? Kolik toho už užrala inflace za dobu čtyř měsíců? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Inflace nám z toho nesebrala nic, sebral nám to Kovářík.  

 

P.  H e j m a : 

 Chce pan Mgr. Vaněk něco doplnit? 

 

P.  V a n ě k : 

 Řešíme to proto, že nás SVJ požádalo. Jejich motivaci neznám, ale obecně pro ty, kteří 

tam žijí a kteří se o to starají, je lepší vlastnit než to mít vypůjčené. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 
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P.  B o d e č e k : 

 Když jsem se připravoval na zastupitelstvo, porovnával jsem si tento tisk s 

následujícím tiskem, který je velmi podobný. U tohoto tisku se jedná o velmi strategické 

místo pro nás. Paradoxně se však rozhodujeme ze dvou stran, kdybych se mýlil, tak mě 

opravte – jednak jako prodejce, ale i jako člen daného SVJ. Myslím, že tam máme 23 %. 

Nevzpomínám si, možná to bylo projednáno na komisi obecního majetku. 

 Když jsem se už před lety bavil s SVJ, tak kvality některých dvorků jsou opravdu 

šílené. Někteří řekli, že by byli i pro výpůjčku, ale pokud by byla dlouhodobá, nikoli na pět 

let. Rozumím tomu. 

 Proč nepřemýšlíme o tom, že jim vypůjčíme pozemek, zvlášť v tomto případě, protože 

se jedná o strategickou část pro MČ Prahu 1, třeba na padesát let? V tom okamžiku si SVJ 

samo zainvestuje dvorek a my ochráníme to, že se tam nestane něco, co by se nám potom 

nelíbilo.  

 Chci se zeptat na jednu věc. Když srovnávám tento tisk s následujícím, musím 

pochválit předkladatele tisku, resp. zpracovatele, protože tam máme cenové mapy. Pan  

Ing. Fujáček, který zpracovával znalecký posudek k tomuto tisku, se trochu liší od pana  

Ing. Nýčeho, který zpracovával znalecký posudek k tisku č. 4. Když se podíváte na cenovou 

mapu, tak u tohoto tisku cenová mapa říká, že je 55810 Kč/m2, máme tady 112 metrů, což 

znamená, že výsledná cena je 6250720 Kč. V usnesení máme ani ne polovinu. 

 U následujícího tisku je cena dle cenové mapy 27220 Kč, bude se prodávat 152 metrů 

a cena dle cenové mapy je 4137 tis., ale v usnesení je cena 7600 tis. Tomu nerozumím. 

Vysvětluji si to tím, že tady asi bude nějaké věcné břemeno. Že by ale věcné břemeno mělo 

hodnotu větší než 50 %? Nevím, nerozumím, nechám si vysvětlit.  

 Dále mám připomínky ještě k SVJ. Jestli jste se dívali na žádost o prodej dvoru, SVJ 

nám peníze nezaplatí hned. Jednu část zaplatí v tomto roce – pokud dojde k prodeji, a druhou 

část v následujícím roce. Chci se zeptat, jestli si SVJ bude brát úvěr? Je to důležité v 

souvislosti se stanovami SVJ, protože při schůzi SVJ pro prodej stanovy říkají, že se musí 

vyjádřit asi 75 %. S městskou částí to dává výsledné číslo, ale u úvěru už je 100 %. Proto se 

chci zeptat, zda tato záležitost byla nějak řešena?  

 Dále nebudu jmenovat, ale musím to říct. Když jste se podívali do katastru, máme tam 

někoho, kdo má k dispozici do nájmu obecní byt za dotované nájemné? Chci se zeptat, zda je 

to v pořádku.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude reakce na podnět? 

 

P.  V o t o č e k : 

 Otázce vůbec nerozumím. Jestli je tam obecní byt hodný zřetele pronajatý, stále je to 

majetek městské části a městská část se vyjadřuje v rámci procent, který jí v SVJ náleží. 

 Jsem rád, že se dostavila paní Mgr. Dubská, která vedla jednání se společenstvím, 

takže může na některé vaše otázky odpovědět.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou. 

 

P.  D u b s k á : 

 Omlouvám se za pozdní příchod. Odpovím na to, co jsem stihla zavnímat. 
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Co se týká úvěru, chápu, že stanovy společenství jsou svaté, ale aby společenství 

mohlo rozhodovat, potřebuje dostat nabídku. Aby mohlo dostat nabídku, potřebuje vaše 

rozhodnutí o záměru. Pokud si budou brát úvěr, musí hlasovat podle kvóra ve stanovách, 

pokud si úvěr brát nebudou, kvórum je jiné.  

 K úvěru. Není obvyklé, aby tím zatěžovali kupovaný pozemek, ale je jejich 

rozhodnutí, jakým způsobem platby vyřeší. V tomto případě částka není tak vysoká. Od pana 

radního Votočka při jednom z minulých zastupitelstev zaznělo, že splátky budou bezúročné, 

takže máme návrh, že budou rozvrstveny na dobu, o které se tady mluvilo v minulosti, což je 

pět let s tím, že 25 % zaplatí hned. O tom jsme se společenstvím jednali.  

 Jestli se nemýlím, společenství v Kozí je to společenství, kde dlouhodobě řešili i 

opravu kanalizace. Teď mě pan vedoucí upozorňuje, že se jedná o sousední dům, takže tuto 

větu zapomeňte.  

 Prosím o další otázky. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Chápu touhu SVJ koupit tento pozemek, ale měli bychom zvážit to, že přes tento 

pozemek je přístup na náš další pozemek. Možná zřízení práva břemene je řešením, ale měli 

bychom to pečlivě zvážit.  

 Chápu, že SVJ chce utratit peníze, které má zřejmě na účtu, nebo zda to budou 

úvěrovat, zamysleme se nad tím, jestli to nemají na účtu proto, že neopravují fasády, na které 

jim dáváme peníze z druhé kapsy.  

 Zastavil bych se nad metodikou určování ceny. V souvislosti s tiskem 4, kdy cena 

vychází jiným způsobem, jak tady zmiňoval David Bodeček, si nemyslím, že by to bylo 

věcným břemenem. Pokud poptávají domy v SVJ koupi pozemků, výpočet ceny by měl být 

nějakým způsobem předvídatelný a měl by být pro všechny samozřejmě s přihlédnutím k 

lokalitě přiměřený a stejný. Říkám – s přihlédnutím k lokalitě a k dalším parametrům. 

 Chci se zeptat, jak je možné, že v tomto případě se jedná o 2,8 mil. za 112 m2, a v 

případě dalšího tisku je to 152 m2 za 7,6 mil.? Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Budeme reagovat na podnět pana zastupitele Brože?  Paní Mgr. Dubská si bere slovo. 

 

P.  D u b s k á : 

 Protože já ani nikdo na odboru není znalec, máme k dispozici znalce, kterým tuto práci 

zadáváme, a znalec nám za zpracování ručí. On je znalec, který to musí zodpovědět i u soudu. 

Jedině mě v tuto chvíli napadá rozdílné katastrální území, jedno je Malá Strana a jedno je 

Staré Město. Můžete mi to samozřejmě hned vytknout nebo rozporovat. Nejsem znalec a 

spoléhám se na to, co nám předloží.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Petra Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Chci se zeptat pana předkladatele, trestně stíhaného radního Votočka, jakou navrhuje 

variantu? Nedoslechli jsme se, co pan předkladatel navrhuje.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Navrhuji schválit. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Chtěla bych se zeptat na to, co už tady zaznělo od Pavla Čižinského. Myslím si, že 

většina jeho otázek má nějaké racio a stálo by za to věcně odpovídat. 

 Znovu se zeptám, zda tam je nebo není potřeba řešit náš přístup na vedlejší pozemek? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou. 

 

P.  D u b s k á : 

 V důvodové zprávě máte, že přístup na vedlejší pozemek 932/1 je v tuto chvíli 

smluvně zajištěn výpůjčkou pro totéž společenství. V předposledním odstavci je napsáno, že 

přístup na tuto zahradu je možný pouze přes prodávaný pozemek. V případě prodeje se 

společenství smluvně zaváže zachovat a zajistit právo přístupu na zahradu k tíži pozemku. 

 Ve prospěch k tíži je popsané věcné břemeno, není problém tam věcné břemeno 

včlenit. Tady máte informaci o tom, že na to myslíme. Problém tam nevidím.  

 

P.  H e j m a : 

 Další přihlášený je pan zastupitel Ge. 

 

P.  G e : 

 Děkuji za slovo. Také bych rád podpořil argumenty pana zastupitele Čižinského. 

Myslím si, že v současné době je naprosto nesprávné jakkoli se zbavovat obecního majetku, a 

to nejen kvůli tomu, že v současné době je vysoká inflace, ale také proto, pokud tento trend 

bude pokračovat, jak je tady nastaven, tak MČ Praha 1 se do budoucna zbaví jakéhokoli 

možnosti ovlivňovat to, co se na této městské části děje.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Zcela záměrně jsem říkal, že jsme ve dvojím postavení. Ještě jednou to zopakuji. 

Jednak rozhodujeme jako ten, kdo prodává, ale zároveň jako člen daného SVJ. Je důležité, jak 

budeme hlasovat jako člen daného SVJ, aby naše rozhodnutí ve vztahu k jiným případům byla 

konzistentní. 

 Překvapila mě tady jedna věc. Jestli jsem správně zaslechl, tak bylo rozhodnuto, že 

budeme poskytovat bezúročnou půjčku. Můžete to upřesnit?  

 Také jsem možná chybně zaznamenal, že by nám SVJ zaplatilo 25 % teď a zbytek 

někdy v budoucnu. Pokud je to taková nestandardní záležitost, tak si myslím, že bychom o 

tom měli být seznámeni už při záměru. Neříkám, že je to špatný nápad pro SVJ, ale myslím si, 

že bychom o tom měli být seznámeni.  
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 Zase se dívám na znalecké posudky. U bodů 3 a 4 chápu, co tady paní magistra řekla, 

ale podívejte se na jednu věc. Pan znalec Fujáček porovnával prodeje, teď jsou tady záhadně 

nízké částky, ale pan Ing. Nýč uvedl pozemek Jindřišská, který byl prodán za cenu  

60118 Kč/m2. Tato podstatná informace, která je na Novém Městě, není vůbec evidovaná u 

pana Fujáčka. 

 Musím se znovu zeptat: za koho znalec kope? Cílem znalce by mělo být získat pro 

městskou část co nejvíce peněz. Nikoli když si vezmu 20 prodejů a z nich vyberu ty nejnižší 

částky, znalec by měl brát ty nejvyšší částky uskutečněných prodejů. To je ale na diskusi, ale 

ne tady na zastupitelstvu, možná na majetkové komisi. Je to ale zvláštní. 

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, znalec není handlíř, musí se držet striktně zákona. Díky tomu, že má 

kulaté razítko, musí být nestranný a má posuzovat tak, jak mu ukládá zákon. 

 Prosím pana zastupitele Herese. 

 

P.  H e r e s : 

 Dámy a pánové, nedokáži si představit, že bych tady rozporoval názor znalce, za který 

ručí potvrzením a svým kulatým razítkem. To je jedna věc. 

 Spíše se mi jedná o to, že nevidím jako reálné, že s péčí řádného hospodáře bychom 

postupovali tak, že bychom si nechali dvorek, poskytovali ho zdarma výpůjčkou, investovali 

do jeho oprav. Nechápu, co by v tomto případě představovalo péči řádného hospodáře.  

 Chápu, že je tady materiál předložen na základě žádosti SVJ o odkup tohoto dvorku. 

Je to předloženo tak, aby se to prodalo za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem – 

to je podle mne všechno správně. Vidím tady žádost o prodej dvora, kde říkají, že by mohli 

zaplatit kupní cenu ve dvou splátkách, první splatnou ihned po podepsání kupní smlouvy a 

druhou během následujícího roku. Prosí o stanovení platebních podmínek tímto způsobem.  

 S tím také nevidím žádný problém. Zeptal bych se spíše našeho právního oddělení, zda 

můžeme poskytovat tento prodej bezúročně v druhé části kupní ceny? To je jedna z věcí, která 

se ale bude asi řešit až při vyhodnocování záměru jako takového, až by se nám to sem v 

případě schválení vrátilo.  

 Z mého pohledu bych rád vyšel vstříc SVJ v rámci prodeje tohoto pozemku, který v 

případě, že není pronajat a dává se výpůjčkou, pro městskou část neznamená žádný finanční 

příjem. Chápu to i s péčí řádného hospodáře, že je to v pořádku, chápu také jasnou danou 

cenu znaleckým posudkem, kde nám znalec ručí svým kulatým razítkem a nemůže kopat za 

žádnou stranu z toho důvodu, že je to jeho profese, která podléhá nějakým pravidlům. 

 Rád bych slyšel, zda druhá část by byla bezúročně, zda je to za MČ Praha 1 možné. 

Předpokládám, že tady už bylo řečeno, že přístup na druhý pozemek bude zajištěn.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana dr. Dětského, aby nás za právní oddělení ujistil, že návrh je v souladu se 

zákonem a že v tomto směru můžeme rozhodnout o rozdělení na bezúročné splátky.  

 Předkladatel chce reagovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych říct, že jsme s panem Fujáčkem, proti jehož posudkům tady byly 

opakovaně nějaké výhrady, opakovaně jednali a on si stojí za tím, že každý posudek bude 

moci obhájit. Předpokládám, že se během času situace změní a že pan Fujáček bude moci 

přijít na příští zasedání, aby se k tomu vyjádřil.  
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P.  H e j m a : 

 To by určitě bylo ku prospěchu věci. Prosím paní Mgr. Dubskou. 

 

P.  D u b s k á : 

 Reagovala bych na některé dotazy. Ano, máme dvojí postavení. Pokud bude schválen 

záměr, je to projev vůle, který může náš zástupce použít při hlasování ve shromáždění. Proč 

by hlasoval proti, když jsme schválili záměr prodeje? Tady je projevená vůle navenek – aspoň 

v minulých letech to tak probíhalo.  

 V žádném případě nedáváme bezúročnou půjčku. Pan radní Votoček myslím na 

březnovém zastupitelstvu, když jsme řešili podobný problém, v opozici reagoval, že splátky 

budou bezúročné. Tehdy se jednalo o to, že je to maximálně na pět let. Mám pocit, že jste 

zvažovali i deset let, protože to byla velká částka, ale tam si jistá nejsem. 

 Jak řekl pan Heres, tento případ můžeme posoudit úplně jinak, protože společenství 

uvádí, že zaplatí ve dvou splátkách, jednu letos a druhou příští rok. Pokud je to takto možné, 

tak si myslím, že otázka úročení je ve zcela jiné rovině.  

 Na rozdíl ve znaleckých posudcích jsem již reagovala, znovu na to reagovat nebudu. 

 Pokud budete mít další dotazy, ráda je zodpovím. 

 

P.  H e j m a : 

 Upozorňuji, že na 11.30 hod. máme pevně stanovený bod č. 2, a to díky přítomnosti 

pana Mgr. Chytila. Tím, že se rozbíhá diskuse, přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám 

projednání bodu číslo 

2, tisk BJ2022/0896 

soudní smír ve věci sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod  

sp. zn. 15 C 213/2009 o zaplacení 136824103 Kč s příslušenstvím  

 Jde o společnost Meltex. Vítám pana Mgr. Chytila, který je právní zástupce městské 

části a který nás v mnohaletém sporu zastupuje. Zároveň prosím pana dr. Dětského, aby byl k 

dispozici pro vaše dotazy. 

 Předávám slovo panu radnímu Votočkovi, který je předkladatelem tisku. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Na začátek bych se ohradil proti tvrzení pana Mgr. Kučery, protože tady podsouvá, že 

já opět předkládám něco, kde něco zatajuji, že nejsou uvedeny všechny podklady. Kdybyste 

se laskavě podíval na košilku, tak zjistíte, že zpracovala paní Petra Svobodová, což je 

asistentka dr. Dětského, čili že tento materiál zpracovalo právní oddělení. 

 Možná má pravdu Bodeček v tom, když tvrdí, že jako soudní spor to měl předkládat 

starosta. Bylo řečeno, že to mám předkládat já, protože se jedná o půdní vestavby, které jsou 

na polovině městské části Praha 1.  

 Jak jsem očekával, stanovisko pana Mgr. Čižinského bylo o tom, že se určitě máme 

soudit dál, že spor vyhrajeme. Protože znám obecnou soudní praxi nevyhovovat městským 

částem a spíše podporovat jejich protivníky, nechal jsem si zpracovat – všichni jste to dostali 

jako dopis dr. Dětského - to, co nám hrozí, kdybychom proti předpokladům Mgr. Čižinského 

soud nevyhráli, ale prohráli.  

 Vezmu to jen stručně, pan dr. Chytil o tom bude mluvit podrobněji, ale celkový 

výsledek, který nám hrozí v případě neúspěchu tohoto soudního sporu, je 75,5 mil. Kč. 

Jednotlivé části, z nichž se to skládá, je v materiálu.  

 Z našeho hlediska je to poměrný úspěch, protože z původních 136 mil. se různými 

mediacemi a napadáním odůvodnitelnosti jednotlivých nároků, jako např. zatajená škoda, 

nebo nám vytýkají, že v jejich jimi koupené půdní jednotce se objevuje vstup na střechu, nebo 

že byla narušena statika domu.  
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To mají pravdu, ovšem podle posudku kupovali půdu a dřevěnou podlahu. Oni se 

rozhodli, že dřevěnou podlahu vybourají, nahradí ji půl metrovou vrstvou betonu, což barák 

neunesl, začal se hroutit a musely se dělat zabezpečovací práce.  

 Všechny tyto postupné argumenty se nám podařilo v mediačním řízení odbourat a 

nakonec z toho vychází částka 29900 tis. na smír, což považujeme proti potencionální částce 

136 mil. původně nebo 36 mil. plus 75,5 mil. v případě neúspěchu soudního sporu za poměrně 

rozumné a ekonomicky odůvodnitelné.  

 

P.  H e j m a : 

 Technickou poznámku má pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dotázal bych se, jaký dopis dr. Dětského tady byl zmiňován? O žádném nevím. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Dopis dr. Chytila. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Kde je tento dopis, prosím? 

 

P.  H e j m a : 

 Jedná se o dopis, který pan Mgr. Chytil na vyžádání posílal v rámci vyčíslení 

případných nákladů, kdybychom pokračovali dále v soudním sporu.  

 (P. Čižinský: Mohl bych ho dostat?) 

 Pan radní Votoček to zařídí. Prosím pana Mgr. Chytila, aby se ujal slova a provedl nás 

celým sporem.  

 Na úvod chci jen doplnit, že my tady jsme povinni projednat aktuální jakýkoli návrh v 

tomto směru, protože i můj předchůdce v pozici starosty pan kol. Čižinský se snažil s touto 

společností jednat. Pokud se nemýlím, tak každý starosta, který převzal tento spor, snaží se 

nejen vést tento spor na základě soudního řízení, ale probíhá i mediace. Byly pokusy domluvit 

se mimosoudně. Tento vleklý spor představuje náklady nejen na právní zastoupení, ale 

potenciální náklady, které v případě neúspěchu by byly daleko vyšší než je předkládaná 

částka. 

 My tady předkládáme koaličně tento tisk proto, protože máme možnost spor ukončit s 

tím, že nám bylo ze strany právního zastoupení doporučeno o tomto jednat, že už je to reálné 

a že pro městskou část to může být výhodné. Jsme tady proto, abychom to vyslechli a 

abychom to zvážili.  

 Ohrazoval bych se v rámci mé řádné přihlášky do diskuse vůči výrokům pana kolegy 

Čižinského, který tady zase fabuluje směrem k veřejnosti, že chceme něco na sílu, že tady 

chceme něco přetlačit a že je tady něco nekalého. To jsou přesně jeho slova, která jsou 

naprosto matoucí a nezodpovědná z pozice zastupitele. My jsme tady naopak odpovědně 

předložili tento tisk a jdeme se o tom společně poradit. Projednáme to tady a uděláme z toho 

nějaký závěr.  

 Hlásí se ještě předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Chtěl bych pana dr. Chytila upozornit na to, že už při jednání o programu jsme se o 

tom obsáhle bavili, kdy opozice navrhovala tento bod z programu jednání vyřadit. Pan  

Mgr. Čižinský řekl, že nás všechny, i vás, pane doktore, bude okamžitě žalovat, pokud tento 

materiál schválíme. Jen abyste byl plně informován.  
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 Pokud jde o to, že něco koalice prosazuje na sílu své volební převahy, dá se o tom 

uvažovat, jestliže výsledek hlasování je 13 a 12. Jestliže výsledek hlasování je 13 a 7, tak toto 

vůbec nepřipadá v úvahu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o slovo pana Mgr. Chytila. 

 

P.  C h y t i l : 

 Budu se vyjadřovat k právním otázkám, nikoli k politickým a nebudu se ani 

vyjadřovat k tomu, že je tady hrozba trestního oznámení. Na to jsem zvyklý z titulu své 

profese.  

 S panem dr. Votočkem jsem asi jediný pamětník 90. let sporu o tzv. socialistický 

majetek, kdy stejný senát Nejvyššího soudu ČR ve dvou naprosto totožných věcech rozhodl 

jednou tak, že obec je vlastníkem, a ve druhém že není vlastníkem. S panem dr. Votočkem si 

to pamatujeme. 

 Dnes před začátkem každého sporu upozorňuji, že žádný advokát nemůže zaručit, že 

výsledek bude takový, že klient vyhraje. Advokáti by měli udělat vše pro to, aby 

minimalizovali náklady klienta, aby spor vedli co nejúspěšněji.  

 Máme tady soudní spor, který začal v r 2009. Nebudu citovat důvodovou zprávu, 

zaměřím se jen na otázky, které tady mohou vzniknout s ohledem na to, že někdy o půlnoci 

mi do kanceláře byl doručen e-mail. Měl jsem na to čas asi deset minut, ráno jsem byl u 

soudu, budu na to reagovat v rámci mého vyjádření. 

 Máme tady soudní spor o 36 mil. Kč s příslušenstvím. Kdokoli z vás se může 

oprávněně zeptat, proč se nesoudíme dnes o 136 mil., ale jen o 36 mil. Odpověď je 

jednoduchá: v okamžiku, kdy žaloba byla podána, několikrát jsem navštívil soudní spis, 

prošel jsem několik tisíc příloh, napsal jsem několik vyjádření, napsal jsem vyjádření soudu, 

které odešlo koncem r. 2009, a žalobce usoudil, že Chytil může mít v něčem pravdu a žalobu 

omezil o sto milionů. Pokud by někdo položil otázku, proč neomezil o 120 nebo nevzal celou 

žalobu zpět, na to neumím odpovědět, ale omezení se mi tehdy zdálo naprosto na místě.  

 O všech krocích byli vždycky informováni jak starostové, tak právní oddělení, i o 

omezení. Jen si dovolím konstatovat, že omezení vedlo k tomu, že pokud za žalobkyni žalobu 

podával jeden právní zástupce, tak omezení udělal druhý právní zástupce, a po omezení, které 

bylo velmi realistické, právní zástupce u žalobce skončil. Nastoupil třetí právní zástupce, 

který se snažil to uvést zase zpět, snažil se žalovat znovu těch 136 mil. Kč. Předpokládám, že 

k této otázce dotazy nebudou. 

 Soud dále probíhal tak, že jsme se nejprve pokoušeli dobrovolnou mediací dohodnout, 

což nevedlo k úspěchu. Bylo soudní jednání. Mezitím třetí právní zástupce se snažil dostat 

situaci zpět, aby mohli uplatnit celý nárok na 136 mil. Kč s příslušenstvím – to bychom dnes 

byli cca na 300 mil.. Tím se ztratilo několik let. Nejvyšší soud potvrdil, že omezení je platné a 

dnes se bavíme o 36 mil. 

 Poté proběhla řízená mediace nařízená soudem, které se účastnil předpředchozí 

starosta, ale mediace nedopadla. V rámci mediace jsme se snažili postupovat tak, jak jsme 

postupovali v jiném sporu, žalobce nebudu jmenovat, je to všechno v dokladech. Mezitím 

jsme eliminovali některé nároky. S ohledem na to, že spis má několik tisíc stran, každý 

starosta dostával ode mne vždycky informace o tom, co ze spisu vyplývá, co vyplývá např. z 

faktur. Mohl bych doložit např. mé vyjádření z 13. května 2019 nebo z 18. září 2019. Je to 

vyjádření možná na desítek stránek, kde jsem se vyjadřoval k jednotlivým fakturám za částky, 

které žalobce vložil do společných prostor předmětného domu. Pořád jsme ale v rámci 

soudního sporu, který je aktivní a svým vyjádřením nebudu dávat jakoukoli šanci žalobci, aby 

v tomto sporu byl úspěšný.  
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 Pak proběhl pokus o mimosoudní vyřešení. Z jednání není zápis, nikdy bych ho 

neschválil. Pokud by v zápise byla nabídka jakékoli částky, tak v jakémkoli sporu, pokud 

bych zastupoval protistranu, zápis využiji jako částečné doznání. Doznání to samozřejmě 

není, ale využiji toho. Žádný zápis z jednání není, posledního dubnového jednání jsem se 

zúčastnil i já. Protistrana dostala týden na to, aby se vyjádřila. Přišel oficiální e-mail, kde 

částka není uvedena a kde je konstatováno, že částka, o které jsme se bavili na posledním 

jednání, je akceptována. To je ta částka, kterou máte k dispozici. Jak se částka vypočítala, 

máte rovněž k dispozici.  

 To, že nám hrozí pokračování soudního sporu, je faktem. Já o tom nerozhoduji, je na 

vás, jak rozhodnete, a budu ctít vaše rozhodnutí. Pokud se rozhodnete, že neuzavřete smír, 

budeme pokračovat v soudním sporu.  

 Pan dr. Votoček po mně chtěl předložit vyúčtování rizika nákladů. Upozorňuji, že z 

částky 36 mil. Kč jsou měsíční úroky 350 tisíc Kč. Je to daleko více než odměna advokáta za 

celé zastupování v nějakém sporu. Samozřejmě ve sporu můžeme vyhrát nebo vyhrajeme 

částečně, nebo také neuspějeme. 

 Další otázkou je, proč nemáme znalecké posudky. Tato otázka je naprosto běžná a je 

na ni jednoduchá odpověď. Nejsou znalci. Pokud jsou znalci, jsou to léta a pokud jsou znalci 

a během několika let vypracují – v tomto případě by se každý byt dělal zvlášť, což znamená 

29 znaleckých posudků – při dnešních cenách to jsou milionové částky. Když já nechám 

vypracovat znalecký posudek, každá protistrana ho napadne. Znamená to, že potom jsou 

revizní znalecké posudky a v rámci toho se nechá udělat ještě další znalecký posudek. Mohu 

vám garantovat, že každý znalecký posudek v těchto věcech se bude lišit.  

 Co je vám předloženo, je řešení sporu, který nikdo neví, jak dopadne, a je to z mého 

pohledu ekonomicky velmi rozumné řešení. Z právního pohledu je to řešení, které má 

naprostou oporu v právní úpravě. Uznáváme jen to, co skutečně musíme uznat, tlačíme 

protistranu k tomu, aby se vzdala nákladů řízení a příslušenství. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. S technickou poznámkou se hlásí pan kolega Čižinský.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dostal jsem teď dopis pana Mgr. Chytila z 12. května. Žádám o přerušení jednání, 

abych si ho mohl přečíst.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji technickou přestávku na pět minut. Možná se bude všem hodit. 

(Přestávka)  

 Budeme pokračovat v projednávání bodu č. 2, který se týká návrhu na soudní smír. Na 

úvod bych požádal v zájmu zachování mlčenlivosti o citlivých informacích, které si musíme 

sdělit - pan Mgr. Chytil je připraven dát všem maximálně otevřeně informace – s omluvou ke 

všem divákům, kteří sledují jednání našeho zastupitelstva, musíme nyní projednávat v režimu 

off-line. Jde o to, abychom mohli otevřeně hovořit o všech podstatných informacích, které 

bychom všichni rádi slyšeli. Požádám naše techniky, aby vypnuli streamování, abychom byli 

ujištěni, že v současné době jsme v režimu off-line.  

 Dostal jsem informaci, že to nebude zcela vypnuté, že tam bude zobrazeno logo 

městské části a nebude nic slyšet.  

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

 Doplnil bych základní údaje, které jsou tady ve hře. Firma Meltex koupila 38 půd za 

celkovou částku 301553 tis. Kč. Napadli z toho 29 půd, u nichž kupní cena byla  

211121756 Kč, a zažalovali nás o částku 136824103 Kč. Nyní je jako výsledek jednání 

předkládán návrh smíru za 29140552 Kč. Jen abychom si uvědomili proporce, ve kterých se 

pohybujeme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Mgr. Chytila. 

 

P.  C h y t i l : 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za vysvětlení. Pokračujeme v diskusi. Slovo má pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za slovo a panu doktorovi za konkrétní informace. Především se musím vrátit k 

panu dr. Votočkovi, který říká – jestli jsem dobře rozuměl – že se nějakým způsobem 

vyvazuje z odpovědnosti předkladatele, protože tisk zpracovával někdo jiný. Nevěřil jsem 

svým vlastním uším. Vy jste předkladatelem a za tisk ručíte. Pokud máte nějaké pochybnosti 

o zpracování, je to vaše odpovědnost tisk dodělat a zlepšit. Toto přece není možné 

 Pane doktore, ještě vám připomenu, že jste trestně stíhaný v jiné majetkové věci. Měl 

byste si dávat velký pozor na tisky, které předkládáte. Takovýto přístup nevypadá na to, že 

byste si dával pozor.  

 Dále vám připomenu, že paní Olga Chabr Grillová je manželkou politika z TOP 09. 

Předkládáte tady vlastně tisk, kdy městská část má zaplatit peníze do rodiny vašeho politika. 

Měl byste být velmi opatrný v tom, abyste zdůvodnil, že to není žádná „levota“. Tisk toto 

nesplňuje. Z tisku vůbec nevíme, zda např. za údajnými vadami nese městská část 

odpovědnost nebo nenese, neznáme podepsané smlouvy o výstavbě, nejsou předloženy. Proč? 

Není tady předložen ani průběh prodejů a celá kauza. Věc je velmi složitá a vy nám předložíte 

tisk, který má asi 45 stránek. Bylo by super, kdyby v tisku bylo všechno stručně shrnuto, ale 

není tomu tak. 

 Obávám se toho, že jestliže to dnes schválíte, věc se vrátí jako bumerang.  
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P.  H e j m a : 

 Technická poznámka pan kolega Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Omlouvám se, ale pan dr. Chytil neřekl a asi ani nebude říkat nic, co by mohlo být 

použito proti městské části. Čekal jsem, že tady budou padat nějaké judikáty, co nás pálí, kde 

je odpovědnost za vady apod. Nic z toho tady nepadá, jsme tady u obecných věcí spíše 

podporující zájem paní Tykačové. Myslím, že tady převažuje zájem veřejnosti na jednání nad 

tím, co bychom mohli od advokáta slyšet. 

 Navrhuji zapnout pro veřejnost. Navíc bude zápis a bude to ve stenozáznamu. I kdyby 

k tomu došlo, paní Tykačová si počká, až informace bude moci využít.  

 

P.   H e j m a : 

 V tomto směru prosím, abychom vážili slova. Pan Mgr. Chytil řadu let zastupuje 

městskou část i v jiných případech. Mohli bychom se zmiňovat o těch, kde městskou část 

velmi úspěšně obhájil a získal nám spousty peněz. Byl bych nerad, abychom v tomto směru 

pokračovali v této rétorice, pane kolego. My nepravdy a útoky od vás vydržíme, ale na pana 

Mgr. Chytila to není fér. Je tady proto, aby nás vážně a s veškerou péčí obhajoval. V tomto 

směru nám předkládá nejlepší řešení, které sám za nejlepší pokládá. My jsme tady od toho, 

abychom to nestranně a soudně projednali.  

 To, jestli můžeme připojit veřejnost, nechám na Mgr. Chytilovi, stejně tak i se 

stenozáznamem. Uveřejňujeme stenozáznam z každého jednání, ale můžeme se domluvit, že 

tuto pasáž ze stenozáznamu vyjmeme, že ji nebudeme zveřejňovat, pokud by nás to mělo 

nějakým způsobem v budoucnu poškozovat. Nemůžeme předvídat výsledek projednání. Může 

se stát, že budeme dál pokračovat v soudním řízení, aby nám to ještě nepřitížilo.  

 

P.  C h y t i l : 

 Ještě než necháme veřejnost, aby se mohla zúčastnit našeho jednáníx xxxxxx xxxxx 

xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx x 

xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 

xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx 

xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 

x xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x 

xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 

xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxx 

xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 

xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx 

xxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 

xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxx x xxxx 

xx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxx 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že všem je to jasné. Můžeme připojit veřejnost?  Můžeme. 

 Prosím pana kolegu Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Myslím, že o vypnutí i o zapnutí se mělo hlasovat. Pan magistr by měl doporučit a my 

bychom měli hlasovat.  

 Vůbec vám nezávidím a jsem rád, že v tuto chvíli nesedím na místě pana dr. Votočka, 

protože záležitost je velmi náročná. Zopakuji to, co jsem říkal u projednávání programu.  
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 Záležitost s Meltexem je velmi podobná s tou druhou společností, která už byla 

vyřešena. Musím vznést kritiku k materiálu, ale za to vy nemůžete. Očekával bych materiál, 

jaký je nám předkládán odborem majetkové a technické správy, kde je tam historie. Pokud se 

mám teď rozhodovat a důvodová zpráva je na odkaz směřovaná, na srovnání s druhou 

společností, které tady nechci zmiňovat, měl bych znát historii.  

 Pane magistře, odkazoval jste na nějaké usnesení v souvislosti s cenou nájmu. To je 

přesně to, co bych měl vědět. Měl bych mít rozhodnutí asi rady z minulosti, že byla stanovena 

ta či ona cena. Není to ale vaše chyba. Proto jsem navrhoval stažení tohoto materiálu. Měli 

bychom vědět, na základě čeho byly byty prodány, resp. rozestavěné půdy.  

 Než budu konkrétní, uvedu, že se mi velmi líbilo, jak jste, pane magistře, říkal, že 

když máme více znalců k nějaké věci, tak každý znalec předloží jiný znalecký posudek. 

Vrátím se k tomu u našeho bodu 3 a 4. Také jste říkal, že 29 znaleckých posudků se může 

dostat až do řádu milionů korun.  

 V r. 2017 jsme, jako městská část, dělali dodatečné znalecké posudky a cena byla 

jinde. Uvědomuji si, že tady by to bylo složitější.  

 Označil jsem si, že u tohoto problému je nejzásadnější projektová dokumentace. 

Pokud řeknete, že projektová dokumentace byla v pořádku, že ten, kdo ji vytvářel, nemá na 

tom žádnou vinu, budu to považovat za směrodatné a důležité, proč bych se měl vyjadřovat 

pozitivně pro tento tisk. 

 Musím se ale zeptat na jednu věc. Srovnával jsem si to, co je v důvodové zprávě, kde 

se požadovaná částka snižovala. Zaujala mě jedna věc – kompenzace za ušlý nájem. Tím, že v 

tisku nemám smluvní dokumentaci, mám dotaz. Bylo to tam úplně stejné, jako to teď máme u 

prodeje rozestavených bytů, kdy je tam smlouva o výstavbě – že do určitého data protistrana 

musí dokončit realizaci? Pokud ji nedokončí, tak potom městská část může požadovat nějakou 

pokutu. 

 My tady už tři roky řešíme věc V Kotcích 24, kdy tomu, komu jsme poskytli smlouvu 

o výstavbě, pokutu odpouštíme, termín se mu prodlužuje. Na základě toho, co jsem si přečetl, 

dotyčný může po nás potom požadovat kompenzaci za ušlé nájemné? Spojil jsem si to, 

záležitost je velmi podobná.  

 Nevím ale, zda je to úplně stejná záležitost, protože tady nemám materiály. Nechci vás 

atakovat, chápu, že záležitost je těžká a složitá, ale pro mne je důležité toto vědět.  

 Ani mě tak nezajímá, proč nejsou zápisy schůzek. Jsou tam ale třeba informace, které 

může využít protistrana, a očekával bych, kdyby bylo v důvodové zprávě, že se uskutečnilo 

tolik a tolik jednání v konkrétních dnech a kdo se jednání účastnil. Bavíme se o velké částce a 

byl bych rád, kdyby potom v případě – doufám, že se to nestane – že ten, kdo nese 

odpovědnost, nás jako zastupitelstvo balamutil. Věřím, že tomu tak není. Proto bych 

požadoval tyto informace.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane magistře, můžete reagovat. 

 

P.  C h y t i l : 

 Nemohu se k druhému sporu vyjádřit, protože o něm nic nevím, ale mohu se vyjádřit k 

poslednímu jednání, které proběhlo za mé přítomnosti a kde se účastnila jednatelka, žalobce, 

nový právní zástupce, pan starosta a pan dr. Dětský. Není to nic tajného. Jednání proběhlo a 

na základě toho byl připraven materiál pro dnešní jednání. Je to kompromis i s ohledem na to, 

že mediace skončila neúspěšně a budeme pokračovat v soudním sporu, kdy soud bude muset 

určit nějaká pravidla pokračování a jak dál. Dostáváme se do situace, kdy nikdo neví, jak na 

to bude soud nahlížet.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím přihlášeného pana kolegu Čižinského.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pojďme k meritu. Když jsem zjistil v úterý 10. května tento spor, dospěl jsem k 

závěru, že spor vyhrajeme. Až na drobnosti není v zájmu pokoušet se o nějaké narovnání, 

aspoň ne v těch dimenzích, jaké si paní Tykačová představuje. V úterý jsem napsal Úřadu a 

dr. Dětskému, že žádám materiály, zejména smlouvy a usnesení, kterým bylo vzato zpětvzetí 

těch sto milionů. Na toto nebylo reagováno. Zákonná lhůta neuplynula, ale dr. Dětskému 

muselo být zřejmé, že to nechci jen tak, že to chci pro toto jednání, abychom o tom mohli jako 

zastupitelé odpovědně rozhodnout. Tady na to nebylo reagováno. 

 Jsou tady zastupiteli upírány informace, které dokladatelně žádá po Úřadu. Už to je 

naprosto skandální, proč by tisk neměl být vůbec projednáván. 

 Když jsem zjistil, že nic nedostanu, napsal jsem ještě jednou, vzal jsem to na vědomí a 

napsal jsem to i panu advokátovi. Potřebuji vidět smlouvy, co bylo splněno – aspoň přibližně, 

abych věděl, o čem se nyní ještě bavíme.  

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí § 501 starého občanského zákoníku. Pan Mgr. 

Chytil mi potvrdil, že ve smlouvách, které nevidíme, protože nám je nikdo neukázal, údajně 

měla paní Tykačová kupovat pozemky tak, jak stojí a leží. 

 (P. Chytil: Nepotvrdil jsem to.) 

Tak ukažte ty smlouvy. 

 

P. C h y t i l : 

 Omlouvám se, hovoříme o živém soudním sporu, který má několik tisíc stran. Nikdo 

po mně nemůže chtít, abych si s sebou bral tisíce stran. Když si vyžádáte lustraci soudního 

spisu, tak vám to na několika rudlech přivezou. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Toto relativizování konkrétních dotazů se mi nelíbí. Žádám, aby smlouvy o výstavbě 

byly sériové, aby tam byla ustanovení stejná, a není problémem tady zastupitelům ukázat, na 

základě jakého smluvního ustanovení paní Tykačová může své nároky zakládat. My to 

nevíme. Bylo mi to řečeno ústně, nevím, smlouvu jsem neviděl. Jestli si troufáte hlasovat o 

tom, že paní Tykačová má nároky z ustanovení smlouvy, přičemž není jasné, jak smlouva 

zněla, tak je to brutální hazard.  

 Ústně tady zaznělo, že má jít o investici do společných prostor. Znamená to, že měly 

být nějaké vady, to je věc dokumentace a to také nevíme,  proto musela paní Tykačová něco 

zainvestovat nad rámec toho, co plánovala, a to nyní po nás chce.  

 I zde je spousta dalších dotazů. Byla firma Meltex oprávněna investovat do 

společných prostor? Je otázka, zda tam nebyly i neoprávněné zásahy. Pokud došlo k 

investicím, došlo ke zhodnocení společných prostor. Mělo by za to odpovídat i SVJ, nejsme to 

jen my, kteří mohli něco porušit. Bylo tam SVJ a ostatní spoluvlastníci, kteří z toho měli 

nějaký prospěch, nějaké bezdůvodné obohacení.  

 Když se podíváte na jediný dokument, který nám byl předložen, to znamená žaloba z 

června 2009, je tady často následující argumentace: my jsme koupili se smlouvou o výstavbě 

a zavázali jsme se do nějakého data výstavbu udělat. Protože dokumentace byla vadná, 

nemohli jsme to stíhat. Abychom termín stihli, museli jsme si opravy společných prostor 

udělat sami, abychom nedostali pokutu od MČ Praha 1, že jsme nedodrželi termín výstavby 

bytové jednotky.  
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 Firma Meltex používá ustanovení o tom, že jednotku musí vybudovat v nějaké lhůtě 

proti nám a říká: protože jsem byla smlouvou vázána, všechno jsem musela udělat rychle, 

nemohla jsem vyčkat, až to uděláte sami nebo až se to vyřeší apod. Je to nesmyslná právní 

argumentace. Firma Meltex měla logicky říci: Praho 1, zavázali jsme se, že výstavbu uděláme 

do nějaké lhůty, což je ale z těch a těch důvodů nemožné, neuděláme to a budeme se případně 

bránit proti smluvní pokutě. Ne, že sami zainvestujeme mnohem více peněz, než hrozila 

pokuta a následně budeme peníze vymáhat. Už tento logický obrat je chybný.  

 Opakuji. Materiál jsem neviděl, bylo mi ústně doktorem řečeno, že to bylo  

přenecháno jak to stojí, a leží a v takovém případě je myslím nemožná odpovědnost za 

dřevomorku v krovech. Pokud Praha 1 výslovně ve smlouvách neřekla, že v krovech 

dřevomorka není a zaručuje se za to, Meltex nemůže po nás chtít nahradit škodu, která vznikla 

z toho, že tam dřevomorka byla.  

 Poslouchejme, co je nám tady říkáno i ze strany Mgr. Chytila. Hovořil o tom, že určité 

dokumentace už nejsou na stole. Proč je tady řešíme? Hovořil o tom jako o velkém úspěchu, 

že vychytal nelogičnosti a podvody v žalobě, jako třeba když se řeklo, že koupelna je moc 

nízká, tak po nás chtěli zaplatit podlahu, která s výškou nesouvisela. To indikuje to, že žaloba 

stojí z velké většiny na vodě, že paní Tykačová neměla dostat vůbec nic. Ne že vychytáme 

úplně nesmysly, které by před soudem nemohly obstát, a pak dáme zbytek. Byla zde citovaná 

faktura na dozdívky atd. Jak dnes paní Tykačová u soudu prokáže, že dozdívky, které dělala 

někdy v r. 2006 nebo v r. 2008, byly kvůli nějakým vadám dokumentace? To je téměř 

neprokazatelné. 

 Prosím paní Valíčkovou o promítnutí tisku. Před promítnutí se vyjádřím k tomuto typu 

žalob. Když začnu zeširoka, lichva je někdy definována tak, že lichvářovi nejde o to, aby 

získal jistinu, ale jde mu o úroky. Tento typ žalob, který podala paní Tykačová, bych nazval 

blafující žalobou. Zkusil bych nadhodit, že jejím účelem není vyhrát, ale udělat jakýsi nátlak 

na městskou část, aby se zastupitelé lekli vysokých částek a souhlasili s nějakým dílčím 

vyrovnáním. Uvědomme si, jakou má žaloba asi kvalitu, když po jednání, aniž soud rozhodl, 

3/4 žaloby, to znamená, sto milionů byly vzaty zpět. I žalobce musel sám uznat, že toto 

nemůže obstát u soudu, tak sám to vzal zpět, aby neměl u soudu ostudu. Jak asi vypadá ta 

zbylá čtvrtina? Možná je tam trochu pevnější základ než u toho, co bylo vzato zpět, ale 

nedomnívám se. Podívejme se na důkazy. 

 (P. Hejma: Prosím dodržovat čas.) 

 Prosím o prodloužení času, abych to mohl říci, jedná se o 29 mil. pane starosto, a je to 

také vaše odpovědnost. 

 V r. 2009 jeden z hlavních důkazů, který žalobce navrhl, byly výslechy paní Stopové a 

paní Tykač. Opravdu si myslíte, že bude schopna paní Tykač svou vlastní výpovědí 

prokazovat, jak to přesně bylo třeba s tím hromosvodem v domě Revoluční 28, kde v žalobě 

tvrdí, že tam musela vyměnit hromosvod atd.? Myslíte si, že je to adekvátní důkazní 

prostředek pro to, aby firma mohla uspět s tímto nárokem u soudu? Z faktur nevyplývá, že 

práce byly dělány v závislosti na vadách. 

 Tvrdím, že je naprosto skandální, že jsou nám upírány podklady, které potřebujeme, že 

je upírána konkretizace, co se aspoň rámcově žaluje. Když bychom podklady měli a podívali 

se na text smluv, jak byly práva a povinnosti formulovány, zjistili bychom, že nároky, které 

paní Tykačová uplatňuje, jsou velmi slabé a navíc po těchto letech neprokazatelné. Metody, 

kdy se nahodí vysoké částky, následně se třeba ještě zvyšují, pořád běží úroky z prodlení, jsou 

podávány desetitisíce stránek podání, čímž se žaloba udělá neprojednatelnou. Soud řekne: 

nějak se dohodněte, ať tady nemusíme číst desetitisíce stránek. Normální soud netrvá do 

prvního jednání dvanáct let. Máme průtahy, ale toto nebývá. Žaloba je jakýmsi blafem, jejímž 

cílem je získat z městské části spoustu peněz, a to tím, že se nadhodí tak vysoké částky, ze 

kterých se ustupuje.  
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 Nelíbí se mi, že zde pan Mgr. Chytil zdůrazňuje nepředvídatelnost soudních 

rozhodnutí. Soudy nepracují vždycky dobře, ale zase to není až takováto loterie. Nějaká 

logika tady je. Tenkrát jsem důvěřoval, že to bylo koupeno tak, jak to stojí a leží a domnívám 

se, že je nemožné, aby paní Tykačová s nároky uspěla.  

 Také se mi nelíbí přehnané zdůrazňování, že zápisy z jednání někdo zneužije. 

Nesouhlasím s tím, že by nějaký zápis z jednání byl takovým argumentem pro protistranu u 

soudu. Pokud se tam něco jasně uzná, tak to je něco jiného, ale pokud se řekne, že je někdo 

ochoten jednat o té a té částce, není to přiznáním viny nebo uznáním nároku, což by mohla 

protistrana u soudu následně využít.  

 Navrhuji toto jednání přerušit, vyčkat, až nám budou dodány aspoň převodní smlouvy 

nebo smlouvy o výstavbě a podstatné části spisu a následně o tom diskutujme. Jsem 

přesvědčen, že dojdeme k názoru, že nároky paní Tykačové jsou skutečně na vodě.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Grabeina Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Jsem rád, že tisk tady je. Kauza není jednoduchá a je dobře, že se o ní diskutuje. 

Zároveň jsem rád co zde řekl na začátku pan dr. Chytil, a to je určitá nepředvídatelnost práva. 

Mám za sebou obdobný případ, kdy dokonce senát Nejvyššího soudu rozhodl kladně, ale za 

půl roku díky tomu, že se změnil jeden člen senátu ze tří, rozhodl obráceně, aniž by bylo 

cokoli dále dokladováno. Věřím tomu, že žijeme v právním státě, ale zároveň si uvědomuji, 

že jednou součástí právního státu je předvídatelnost, která bohužel do dnešní doby nefunguje.  

 Nejsem právník a nedovolil bych si tady předvídat, jak může soud dopadnout. To nám 

žádný advokát nezaručí. Můžeme si v tomto případě hodit korunou, zda to bude ve prospěch 

jedné nebo druhé strany. Je o tom spousta článků, které tento můj názor potvrzují.  

 Bylo tady zmíněno, jaké by to neslo náklady apod. V okamžiku, kdy řada z nás 

prodávala nebo kupovala nějaké nemovitosti, víte, že v okamžiku, kdy máte podepsanou 

smlouvu a máte peníze na účtu, ve většině případů kauza pro vás končí, není-li dále 

protahována a otevírána třeba na základě nově vzniklých skutečností.  

 Původně jsem se chtěl zeptat, jak se došlo k této částce, kdyby se dnes dělaly znalecké 

posudky, zda to má nebo nemá smysl. Zaujalo mě to, co tady zmiňoval pan zastupitel 

Čižinský, že tam došlo ke snížení ze 136 mil. téměř o sto milionů. To teď ale není podstatné. 

 Pro mne je důležitá věc, že za projektovou dokumentaci nese odpovědnost městská 

část. Myslím si, že část kauzy se točí kolem toho, jestli projektová dokumentace zahrnovala 

některé věci, na základě kterých je dnes požadována nějaká částka ze strany žaloby. Uvědomil 

jsem si, že v okamžiku, kdyby se jednalo o můj soukromý majetek, a vezmu si všechny plusy 

a mínusy, tak řeknu – okamžitě to rozhodněme, protože další protahování přinese další a další 

náklady. Aniž bych prošel soud, tak nemohu zjistit, zda v tom mohu vydělat nebo prodělat. 

Kdybych takto řešil svůj soukromý majetek, snažil bych se o co nejrychlejší ukončení sporu  

 Na druhou stranu tady jednáme ve veřejném zájmu. Pokud tady na to každý máme 

nějaký pohled, k celkovému konsensu se těžko dojde. V případě, že ke konsensu nedojde, 

mohu si představit, že tady mohou lítat různá oznámení, žaloby apod.  

 Tím chci říct, že jsem rád, že tisk tady je, že se diskutuje, že je to věc, která by se 

někde řešila bez vědomí zastupitelů. Uvědomuji si složitost celé kauzy a nechci se k ní právně 

vyjadřovat. Už jsem řekl, že nám nikdo záruku nedá. Věřím panu Chytilovi, že dělá maximum 

pro městskou část, ale finální rozhodnutí nám nikdy garantovat nemůže. 
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 Podle mne je to spíše otázka toho, jaká důležitost se klade na projektovou 

dokumentaci, jestli za to nenese městská část odpovědnost. Je logické, že když něco kupuji, 

tak to kupuji v nějakém stavu. Smlouva většinou říká, že je tam ještě nějaká doba, kdy je 

možné ukázat na nové vady atd., a od určitého okamžiku je to moje riziko – jak jsem smlouvu 

podepsal, tak potom už nemám nárok.  

 Toto je můj krátký komentář. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Nejdříve technická – jestli chce pan Mgr. Chytil na něco reagovat? 

 

P.  H e j m a : 

 Jestli se k tomu chcete vyjádřit, udělím vám slovo. 

(P. Chytil: Ne, děkuji.) 

 Paní kolegyně, prosím, pokračujte. 

 

P.  H o l á : 

 Děkuji, že se nás snažíte provést tímto sporem, se kterým se díky tomuto tisku 

seznamuji poprvé. Jako právník chápu uzavřít smír zvláště ve sporu, který se vede tak 

dlouhou dobu, ale pořád si myslím, že uzavření smíru má smysl za situace, kdy se nárok 

žalobce jeví spíše jako oprávněný. To v tisku nebylo zhodnoceno vůbec a částečně se k tomu 

dostáváme. Spíše se mi ale jeví, že je tomu naopak. Žalovala o 136 mil. a z této částky více 

než sto milionů vzala žalobu už v r. 2014 zpět. V rámci mediace jste k dohodě nedospěli, tak 

předpokládám, že městská část je také v něčem neústupná. 

 V dopise, který nám byl rozdán během pětiminutové přestávky, se uvádí, že pokud by 

soudní spor skončil úspěchem žalobkyně – v závorce se uvádí „nepravděpodobné, ale 

možné“. 

 Chápu, že se nedá předjímat soudní rozhodnutí, ale zaznívá tady, že to není 

pravděpodobné. Nechci po vás, abyste se vyjádřil, chápu, že advokáti jsou k tomu neradi 

nuceni, ale ráda bych si udělala obrázek sama. Chtěla bych se proto zeptat na dvě věci. 

 Nárok žalobkyně byl rozdělen na jednotlivé půdní prostory. Ta částka, o které se 

bavíme, těch 29 mil., se týká konkrétních půdních prostor? Máme seznam těchto půdních 

prostor, kterých se to týká?  

 Omlouvám se, jestli to dobře nechápu, ale jestli tomu správně rozumím, zbylo nám 

nějakých 25 mil., co se týká vad, ale důkazní břemeno má přece ona. Předložila znalecké 

posudky k těmto vadám? V rámci těchto složitých sporů moje zkušenost je taková, že soudci 

to nechtějí rozhodovat a chtějí vidět znalce. Důkazní břemeno stíhá majetek, nikoli nás. 

Zajímá mě, zda předložili posudky na tuto částku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Mgr. Chytila o reakci. 

 

P.  C h y t i l : 

 Budu obecně reagovat na otázku, jestli to u některých položek vzali zpět. Ne, všechno 

tam zůstalo a omezili jen částky. Když bych to vzal obecně, omezili to o 9/10 – teď to velmi 

zjednodušuji. Všechny body tam ale zůstaly. Na mne to působilo dojmem, že ve spěchu někdo 

dostal podklady od klienta, veškeré faktury a objednávky stavebních prací, udělal si součet 

všech stavebních prací a zažaloval to. Můžeme si o tom myslet cokoli.  
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 Když jsem jednotlivým půdám vytýkal věci, které jsem tady zmiňoval, nový právní 

zástupce si pravděpodobně sedl, vyškrtal věci sporné nebo ty, které tam nepatří. Všechny 

půdní byty tam zůstaly, jen se omezily částky. Částka, kterou jsem před chvílí zmiňoval, se 

vztahuje ke konkrétním půdám.  

 Znalecké posudky tam nezaložili, založili je tam na základě mé výzvy, aby se to tam 

doložilo – objednávky prací, faktury, dodací listy, soupisy provedených prací.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za dovysvětlení. Využívám svého přihlášení. Chtěl bych poděkovat všem i na 

straně opozice, kteří se snaží v problému vyznat a najít nějaké řešení. Bohužel to nemohu říct 

o panu kolegovi Čižinskému, který to využívá k napadání všech možných a ke zpochybňování 

zásluh pana Mgr. Chytila. Prosím i jeho, aby se v tomto směru poučil od svých kolegů a 

uvědomil si jednu věc – je to problém, který se tady táhne zhruba 13 roků. Každé vedení to 

mělo na stole, každé to posunulo nějakým směrem. Vy jste byl přes rok v pozici starosty, 

takže jste i vy u toho byl. Teď mi připadá, že děláte, jak byste to nikdy neviděl, všechny 

podezírání z komplotu a kdo ví, z čeho ještě, co tady předkládáme. Jako právník v pozici 

starosty jste měl možnost problém dostat do jiné pozice. Určitě jste všechny materiály k tomu 

prostudoval, takže mi neříkejte, pane kolego, že o tom nic nevíte a že vás tady něčím 

překvapujeme.  

 My naopak s péčí řádného hospodáře a s veškerou odpovědností prostřednictvím pana 

dr. Votočka, kterého tady napadáte, proč to předkládal on, tak to tady předkládáme, abychom 

se o tom společně poradili. Je to fatální problém, na který si musíme udělat názor a musíme 

ho nějakým směrem posunout. V tomto směru bych požádal o konstruktivní přístup a 

nematení veřejnosti. Pro veřejnost – řešíme tady spor 13 let starý, který je velmi složitý. 

Víme, že soudní řízení může dopadnout daleko hůře pro městskou část. Samozřejmě, kromě 

několika z vás, kteří máte právní vzdělání, nejsme právníci. Musíme se spolehnout na to, že 

nás tady zastupuje pan Mgr. Chytil, který kromě jediného sporu všechny spory pro městskou 

část vyhrál.  

 Myslím, že v úctě ke zkušenějšímu staršímu kolegovi byste mu měl spíše naslouchat a 

třeba požádat o přerušení projednávání tohoto tisku z důvodu, že jako právník přijdete 

pomoct, dovzděláte se a pak třeba přijdete poučen s nějakým názorem na tuto věc, místo 

neustálého napadání kde koho, včetně svých starších zkušenějších kolegů. Nevím, pane 

kolego, kolik máte za sebou tolik vyhraných soudních sporů. Je to řečnická otázka, 

nepotřebuji na ni odpovědět.  

 V tomto směru prosím, abychom tisk vzali tak, jak tady je a snažili se dovzdělat. 

Pokud komukoli chybí jakýkoli podklad, není problém se o tom domluvit. Tisk můžeme 

přerušit, podklady můžeme dodat, můžeme poprosit Mgr. Chytila, aby nám k tomu připravil 

další rozbor, můžeme se s ním sejít mimo půdu tohoto zastupitelstva, kdokoli, kdo máte zájem 

v tomto konstruktivně pomáhat a přestat to zneužívat v rámci předvolební kampaně. Je to 

odpovědnost všech, kteří by pro tisk hlasovali. Nemáme jiný zájem než to, že máme 

příležitost se mimosoudně domluvit. Bylo nám prezentováno, že je to pro nás výhodnější než 

se další roky soudit a poslouchat především od vás, že tady někdo chce 136 milionů. Vždycky 

to prezentujete, když se vám to hodí.   

 Když jsme tady naposled vypořádávali tisk týkající se změn podílů vzhledem ke 

změně podlahových ploch v daném objektu, tak jsme poslouchali, jak si to můžeme dovolit 

předložit, že tady po nás chtějí 136 mil., že to není dořešeno, a my si dovolíme tady předložit 

nějaké doměrky.  

 V tomto směru bych byl rád, abychom to nazývali pravým jménem a postavili se k 

tomu konstruktivně. Děkuji panu Mgr. Chytilovi za trpělivost. Musíme tomu čas věnovat, 

proto tady na zastupitelstvu sedíme. Děkuji za to, že jste mne vyslechli. 
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 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž :  

 Pane starosto, ve svém předchozím příspěvku jste věnoval více než čtyři minuty tomu, 

abyste dehonestoval Pavla Čižinského, který se snažil se svou erudicí, s advokátní praxí 

zhodnotit situaci tak, jak je pro městskou část výhodná. Vy tady děláte advokáta panu 

právnímu zástupci, děláte advokáta investorovi, jako developer k tomu máte jistě blízko, ale 

to není vaším úkolem. Vaším úkolem je, abyste hájil nejlepší zájmy městské části, a to 

neděláte.  

 Několikrát jsme slyšeli, že pan Mgr. Chytil zastupuje městskou část vždy úspěšně. 

Jediné, na co si vzpomínám, byl spor o odkoupení ideální poloviny domu v Železné, 

Kamzíkové, mám dojem, že tam to úspěšně nedopadlo a že jsme nedostali plnou informaci o 

tom, že na polovinu domu je zástavní právo ve výši více než 40 mil. Kč. Nedomníval bych se, 

že máme veškeré informace o všech věcech, které jsou tady prodávané. Trochu bych mírnil 

opěvování pana Mgr. Chytila, byť v tomto případu nevím podrobnosti, protože nám nejsou v 

tisku všechny předkládány.  

 Pokud tady hovořil pan kolega Grabein Procházka o tom, že pokud by se jednalo o 

soukromý majetek, tak by to chtěl mít co nejrychleji vyřešeno. Samozřejmě, pokud je tady 

nějaká hrozba nákladů, které jsou spojeny s prodloužením sporu, je potřeba to zvážit, ale je 

potřeba také zvážit to, co řekl kol. Čižinský, že spor je možná úmyslně veden tak dlouho 

proto, abychom byli zahnáni do kouta a sahali po takovém řešení, které nemusí být pro 

městskou část výhodné.  

 Pokud přistupujeme na tuto dohodu, nějakým způsobem přiznáváme, že chyba byla na 

naší straně. Zajímalo by mě, zda zde byly úvahy o vymáhání škody po projektantech. 

Samozřejmě, je to dlouhá doba a je to již zřejmě promlčeno, takže opět taháme za kratší 

konec provazu. Pokud uznávám část viny, která byla na naší straně, tak si myslím, že bychom 

to neměli být my, kdo na to celé doplatí. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Poděkoval bych panu Mgr. Chytilovi. Tím, že prostudoval spisy, našel 3/4 

neoprávněných nároků. Přijde mi potom zvláštní, jestliže velká část byla neoprávněná, tak 

jestli tento spor není veden účelově a zda i u té části, která nebyla prokázána, že podle 

dokumentace je nebo není nárokovaná, to je nebo není správně.  

 Před námi jsou tři řešení. Jedno je, že rovnou uznáváme, že jsme prohráli hodně nebo 

málo – k tomu vedou mediace, ale neřeší se tady to, co říká pan Mgr. Čižinský. Říkáme tady o 

nějakém posouzení znalce. Říkal jste, pane magistře, že některé věci můžeme posoudit i my, 

ale argumentace koalice je, že znalec má kulaté razítko a my bez razítka tyto věci nemůžeme 

posuzovat. Tady se stavíme argumentačně obráceně, než v jakém duchu tady hovoříme.  

 Jsem rád, že tady od pana Grabeina Procházky zaznělo, že je rád, že se diskutuje nad 

tímto tématem a můžeme si vyslechnout různé protichůdné názory a zjistit, jak to je. Rád bych 

tady podotkl, že spousta návrhů a tisků, které jsou předkládány koalici, se nediskutují a jsou 

rovnou smeteny se stolu. Myslím si, že tady koalice něco říká, ale ve skutečnosti to jsou jen 

plané řeči.  

 Je před námi soudní spor, snažíme se ho vyhrát ve prospěch městské části tak, aby 

městská část nemusela něco platit.  
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Z pohledu řádného hospodáře je to správně, ale pokud tady už nějakým způsobem 

soud rozhodl – teď narážím analogicky na interpelaci občana pana Gondolána, který byl 

poškozen z toho, že měl nějaký pronajatý majetek, byla mu způsobena škoda a dokonce bylo 

rozhodnuto o náhradě. I když to městská část měla udělat, tak to nakonec stejně neudělala a 

neodškodnila ho. 

 Zajímalo by mě, jak dopadne interpelace k tomuto vyjádření občana a kde je pravda. 

Rád se to dozvím.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Pane starosto, když říkáte, že to klidně přerušíme, tak už v rozpravě o programu jsme 

vás upozorňovali, že tisk je nekvalitní, chybí v něm důležité informace a je nemoudré ho 

otevírat. Bavíme se teď o něm, je to hezké, ale doufám, že to povede k žádanému výstupu, že 

se budeme příště rozhodovat nad kompletní informací. Myslím si, že vám nedochází základní 

dimenze tohoto případu. Tady nějaká milionářská rodina si výhodně pořídila byty, které jsou 

za tu dobu dvakrát až třikrát zhodnocené, a při své chamtivosti se snaží vyždímat z městské 

části nějaké peníze. Je to úplně absurdní, totálně nemorální spor. Měli byste říct, že je to 

lumpárna, kterou musíme zastavit, aby městská část neplatila ani „ň“ a odkázat tyto nenažrané 

lidi do příslušných mezí. Připadá mi, že všichni kolem toho krouží a nejraději by z veřejných 

peněz „vyplázli“ 29 mil.. Protože to asi nejsou jejich peníze, tak to nebolí. Toto ale není 

přístup správného hospodáře.  

 Prosím, přerušte tisk, doplňte ho, můžeme se o něm bavit příště. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Je to interpretace toho, jak to cítíte vy, na druhou stranu musíme ctít zákon a právo. 

Pokud to dotyční v té době získali na základě řádného výběrového řízení v souladu se 

zákonem, těžko to můžeme nazývat lumpárnou, protože to bychom popírali jakékoli výběrové 

řízení. To, že se za tu dobu změnila situace na realitním trhu a to, co koupili se zhodnotilo, tak 

to také těžko můžeme napadat. Takový je život, že co koupíme, za nějakou dobu je dražší, 

zhodnocené, a něco třeba znehodnocené. Protože jsme nechtěli zaplatit nic, najali jsme si 

advokátní kancelář, aby dělala maximum pro to, abychom zaplatili co nejméně. Máme stejný 

motiv. My nebo naši předchůdci by museli být blázni, kdyby toto neudělali. 

 To, co říkáte – ano, chceme zaplatit co nejméně, chceme v tomto směru minimalizovat 

ztráty ze strany městské části a nechceme nikomu nic dát zadarmo. Takové narážky, že pan 

dr. Votoček jezdí do Paříže nakupovat si šaty a já že jsem ve spojení díky mé civilní profesi, 

je úsměvné, už na to ani nebudeme reagovat.  

 Tady jsme pro to, abychom naprosto soudně bojovali proti těmto nárokům, ale dle 

práva. Jsme v právním státě, musíme právo ctít.  

 Ve 13 hodin jsme měli mít pauzu na oběd. Po technické pana kolegy Čižinského bych 

požádal o minutu pro jednání klubu. Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chtěl jsem poprosit, abys ctil zájmy nejen paní Tykačové, ale i jednací řád. Navrhl 

jsem přerušení a Petr Kučera to navrhl podruhé a ani jednou jsi nedal hlasovat o přerušení 

tohoto tisku.  
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P.  H e j m a : 

 Musíte to formulovat. Musí být jasně dán procedurální návrh, a ten nezazněl. To, že to 

někdo řekne v diskusi? Každý má právo navrhnout přerušení na základě hlasování.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pokud v diskusi navrhnu přerušit, je to procedurální návrh na přerušení tisku. Totéž 

myslím řekl Petr Kučera. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Kučera to takto neřekl, ale musí to být formulováno, že se podává návrh na 

přerušení tisku a že se žádá o hlasování. Nebudeme tím ztrácet čas. Požádal jsem o minutu na 

jednání klubu.  

 Vyhlašuji minutu pro jednání klubu, následně bude vypořádán váš návrh.  

(Jednání klubů) 

 Po vyslechnutí rozpravy a vašich názorů jsme přistoupili k rozhodnutí, že bychom byli 

rádi, abyste měli příležitost se ve věcech dovzdělat a vyznat se v informacích. Na základě 

toho bych vyzval i z opozice ty, kteří mají zájem se tímto případem zabývat, aby byli pozváni 

na pracovní setkání. Požádám pana Mgr. Chytila za účasti pana dr. Dětského, aby u toho byli. 

Dostanete všichni informace a byl bych rád, abyste se zapojili do rozlišení tohoto případu. 

 Pan radní Votoček jako předkladatel řekne verdikt. Byli bychom rádi, aby z toho 

odpadly emoce a podivné podezírání. V tomto směru to není na místě. Nemáme jiný zájem 

než to co nejlépe vyřešit ve prospěch městské části.  

 Prosím pana dr. Votočka, který má slovo.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Je tam několik technických, ale protože všechny budou na jedno „brdo“, tak po 

dohodě v koalici tento materiál přerušuji. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 S technickou pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Jako opozice nemáme touhu se setkávat, ale hlavně nás zajímá, abyste nám poskytli 

informace. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan kolega Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Rád se zúčastním. Protože tam bude i Finanční výbor, mám dotaz, zda by se Finanční 

výbor mohl primárně touto záležitosti zabývat. Chápu, že je léto. 

 

P.  H e j m a : 

 Pan předseda Heres chce reagovat. 

 

P.  H e r e s : 

 Byl jsem přihlášen, a když bylo přerušeno, odhlásil jsem se. Chtěl jsem říct, že se tím 

Finanční výbor zabývá a na základě informací, které obdržel a projednával, doporučil 

zastupitelstvu schválit.  
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P.  H e j m a : 

 Končím projednávání tohoto bodu. Vyhlašuji přestávku na oběd. Přeji dobré 

chutnání. Ve 14 hodin máme další pevně časově stanovený bod – přísedící Obvodního soudu.  

 Děkuji za účast panu Mgr. Chytilovi. 

(Polední pauza) 

 Budeme pokračovat v jednání. Otevírám bod číslo 

8 

volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1  

 Nemáme přítomného pana tajemníka, v jeho zastoupení žádám pana Ing. Kováříka, 

aby nás provedl nominací, kterou budeme projednávat.  

 

P.  K o v á ř í k : 

 Dámy a pánové, navržena je Bc. Helena Khorel, která již přísedící Obvodního soudu 

pro Prahu 1 je od r. 2018. Vzhledem k věku nemusí mít lustrační osvědčení, ale podepsala 

čestné prohlášení. Máte tam výpis z evidence trestních rejstříků i doložení Obvodního soudu 

pro Prahu 1, že mají zájem dále spolupracovat s paní bakalářkou, která tuto činnost vykonává 

již čtvrtým rokem. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za představení. Paní Bc. Helenu Khorel jsme pozvali, je přímo na místě. 

Žádám ji, aby zaujala místo vedle Ing. Kováříka u mikrofonu. Ostatní kolegyně a kolegy 

prosím o dotazy přímo na Bc. Khorel. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vzhledem k tomu, že jste přišla, jsme všichni rádi, že vás uvidíme. Přečetl jsem si 

materiál, který je výborný včetně životopisu, tak bych se zeptal jen na to, jaké bylo vaše 

nejdelší jednání v rámci jednoho dne přísedící soudu? 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má paní Bc. Khorel. 

 

P.  K h o r e l : 

 Dá se to srovnat – asi jako tady. Je to několik hodin, většinou je to na pokračování, 

výslechy svědků apod. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za odpověď. Nikdo další není přihlášen do rozpravy, dávám slovo předsedovi 

mandátového a volebního výboru, aby se ujal volby. 

 

P.  C a b a n : 

 Dámy a pánové, nyní vás provedu tajnou volbou na funkci přísedícího Obvodního 

soudu. Máme jedinou kandidátku, Bc. Helenu Khorel. Zahajuji hlasování. Pro 18, proti 0, 

zdržel se 0, nehlasovali 2. Paní Bc. Helena Khorel byla zvolena do funkce přísedícího 

Obvodního soudu pro Prahu 1. 

 Předávám slovo panu starostovi. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat nyní o usnesení o volbě. Pro 20, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. 

Usnesení bylo všemi hlasy schváleno. Blahopřeji k opětovnému zvolení přísedící u 

Obvodního soudu pro Prahu 1.  
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 Můžeme znovu otevřít rozpravu k bodu  

3, tisk BJ2022/0787  

Záměr prodeje pozemku parc. č. 931/4 v k. ú. Staré Město, obec Praha 

(Kozí 803/12, Praha 1) 

 Byl přerušen z důvodu přestávky na oběd. Prosím pana zastupitele Brože, který je 

další na řadě.  

 

P.  B r o ž : 

 Vracíme se k tisku, který řeší záměr prodeje dvorku v Kozí ulici. Chci málo 

zpochybnit záležitost týkající se znalců. Znalec má kulaté razítko, v tuto chvíli nelze než mu 

důvěřovat, ale kvalita znalců se liší, stejně jako se liší kvalita advokátů, lékařů, zubařů nebo 

řemeslníků.  

 Znamená to, že v okamžiku, kdy vycházejí dva znalecké posudky na totožný předmět, 

byť v jiném katastrálním území, ale je to stále Praha 1, a dokonce jsou tisky zařazeny za 

sebou na témže jednání zastupitelstva a jeden znalecký posudek zní na dvojnásobek částky ve 

srovnání s částkou, kterou řešíme v tomto tisku, musím se nad tím selským rozumem 

pozastavit. Byť tisk obsahuje znalecký posudek, musím se ptát po kvalitě znaleckého posudku 

a zda není třeba udělat revizní znalecký posudek. Volám po tom, aby cena byla jasně 

stanovena obhajitelným způsobem. 

 V tisku č. 3, který máme na stole, je obvyklá cena a v dalším tisku je stanovena 

obvyklá tržní cena porovnávací metodou. 

 Myslím si, že pokud jde o shodný předmět, o dvorek ve vnitrobloku, měla by být cena 

stanovena ve výši, která odpovídá podobné ceně za m2. Jsem si vědom toho, že se jedná o 

jiný katastr a cena se může málo lišit, ale v rámci procent a ne v rámci desítek procent.  

 To jen proto, proč mě to zaráží. Nechci zpochybňovat znalce Fujáčka. Bylo nám 

řečeno, že městská část je s tímto znalcem spokojena, ale naopak vím, že některé městské 

části s tímto znalcem spokojeny nejsou. Proto se tady snažím relativizovat to, že v případě 

dvou shodných tisků na jednom jednání zastupitelstva nemůžeme schvalovat prodej pozemků 

za zcela odlišné ceny.  

 Chci zdůraznit to, že v tomto případě jednáme o pozemku, který představuje jedinou 

možnou příchozí cestu k našemu pozemku. Ano, dá se to řešit věcným břemenem právem 

cesty. Myslím si, že to není jediné možné řešení. V případě, že budeme muset lépe 

obhospodařovat náš pozemek, je otázka, zda to neřešit formou výpůjčky. 

 Ještě se zmíním o jedné věci, která je nešvar u majetkových tisků. Už to tady zmiňoval 

kolega Petr Kučera. Je to variantnost návrhu usnesení. Domnívám se, že předkladatel je 

nositelem toho, že buď předkládá zastupitelstvu materiál v podobě, o které se domnívá, že by 

schválen být měl, nebo že by schválen být neměl. U téměř všech majetkových tisků jsme 

svědky, že předkladatel navrhuje buď schválit, nebo neschválit. Připadá mi to matoucí. Pokud 

si není předkladatel jistý, ať to nepředkládá nebo ať to předkládá v té verzi, za kterou si stojí, 

případně během jednání zastupitelstva může názor změnit nebo doporučit. U majetkových 

tisků schválit nebo neschválit na Praze 1 považuji možná za standardní, ale jinak mi to 

připadá velmi nestandardní.  

 

P.  H e j m a : 

 Hlásí se pan kolega Votoček jako předkladatel. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Každý materiál, než jde do zastupitelstva, prochází i radou městské části. Rada 

městská části v posledních případech nechce zaujmout stanovisko jako takové s tím, že 

výsledek vzejde z jednání zastupitelstva.  
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 Já osobně předkládám variantu schvaluje v tomto i v budoucím materiálu, ale 

stanovisko rady bylo, ať si zastupitelstvo rozhodne.  

 Pokud jde o Fujáčka, vím, že dělá posudky i pro hl. město, kde je s ním spokojenost. 

Vychází z toho, že porovnává s prodeji, které se uskutečnily v posledním několikaletém 

intervalu. Tady to dělá takto a říkal, že si každý posudek dokáže obhájit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Netroufl bych si zpochybňovat kvalitu znaleckých posudků pana Ing. Fujáčka. 

Nezbývá mi než mu věřit, stále své kulaté razítko má. Komora asi neusoudila, že by dělal 

něco špatně.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Co se týká soudních znalců, zaznívá, že když má kulaté razítko, určitě má pravdu – 

bez toho, abychom si přiznali, že jsme jenom lidé, kteří se mohou mýlit. Nebylo by to poprvé 

ani naposled, kdy se nějaký soudní znalec mýlil. Proto dlouhodobě říkáme, že kdyby bylo 

více posudků, aspoň dvou soudních znalců, bylo by to v zájmu objektivity. Je to tím spíše, že 

tady jednáme o velkých částkách. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Řekl to Mgr. Chytil. Když bude více znalců na stejnou věc, tak každý přijde s jinou 

hodnotou. Je to tak, říkáme si to tady už po několikáté. Je to proto, že se znalecký posudek 

opírá i o subjektivní stránku. Věřím, že kdyby znalec přišel před soud, tak řekne, že si to tak 

myslí, když určuje koeficienty. 

 Nerozumím jedné věci, už jsem to říkal při prvním vstupu. Připadá mi, že cenová 

mapa stavebních pozemků se otočila. U tohoto tisku je cena podle znalce dle cenové mapy 

stavebních pozemků pro r. 2022. Pro tuto parcelu je 55810 Kč/m2, ale znalec přišel s částkou, 

která je poloviční. V druhém případě je to ale obráceně. Cenová mapa říká 27220 Kč, a když 

si přepočítáte cenu stanovenou znalcem, spočítal cenu na 50 tisíc Kč. Předpokládám, že to teď 

tady nikdo nevysvětlí. Pan dr. Votoček říkal, že pokud bude panu ing. Fujáčkovi lépe, příště 

by přišel. 

 Pokládám předem dotaz. Když se bude vyhodnocovat tento záměr, tak aby nám to  

Ing. Fujáček přišel vysvětlit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Ještě k diskusi o znaleckých posudcích. Obecně je možné diskutovat o všem, znalec a 

znalecký posudek nejsou nic posvátného. Vladan Brož a David Bodeček uvedli konkrétní 

věci, proč jim posudek přijde nelogický, nebo rozpor mezi jiným posudkem téhož znalce, 

který by měl být stejný.  
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Myslím, že je to racionální úvaha, kterou bych se zabýval. Prosím, opusťme 

okřikování, že znalec, který to podepíše, má kulaté razítko a diskuse se nevede. Tak to není. 

Pokud si myslíte, že když má někdo kulaté razítko, něco napíše a dá vám to, tak jste kryti před 

soudním stíháním, tak nejste. Zrovna v té věci, kde část z nás je stíhána trestně, primární 

obhajoba zněla, že nějaká autorita – nevím, zda dr. Dětský nebo někdo jiný - řekla, že je to v 

pořádku, že jsme kryti. Nejste. Toto krytí platí jen za určitých okolností, když není důvod k 

pochybnosti atd.  

 Pokud má někdo konkrétní argumenty, proč znalecký posudek nelze brát za bernou 

minci, tak ho neokřikuje, ale naslouchejme. Když na vás neplatí nic jiného než trestní stíhání, 

tak i to může mít vliv.  

 K věci. Posudek jsem nečetl, protože mně připadá celý prodej nesmyslný. Když to 

shrnu, tak s pozemkem žádné problémy nejsou, všechno funguje, SVJ ho má ve výpůjčce. 

Peníze nepotřebujeme, máme více peněz na účtu než je potřeba a užírá nám to inflace. Není 

žádný rozumný důvod pozemek prodávat. Navíc nejde jen o prodej pozemku, ale i o to, že 

tento pozemek je připojen k jinému pozemku, takže tímto úplně zbytečným prodejem si do 

budoucna připravíme spoustu právních problémů, které budou muset naši nástupci řešit. 

Budou spory s SVJ o to, jak to bude využito, jak bude přístup vypadat atd. 

 Z pohledu městské části musím shrnout, že prodej je naprosto nesmyslný. 

 Pokud jde o SVJ, správně řekl pan Mgr. Vaněk, vedoucí OTMS, že lepší je vlastnit 

než mít ve výpůjčce. Máme hájit zájmy Prahy 1 a pro Prahu 1 je lepší to vlastnit než mít 

nějakou smlouvu, že přes to můžeme chodit. Ptám se, proč o to SVJ tolik usiluje? Chápu, že 

se může bát nevyzpytatelné politické reprezentace, která může šikanovat, může jim to chtít 

odebrat. Tomuto strachu rozumím. Přesto mi ze strany SVJ připadá zbytečné investovat 

nějaké tři miliony, které mohou pro své fungování uplatnit lépe, když mohou mít pozemek 

zdarma. Přijde mi to zvláštní a domnívám se, že bychom prodejem ztratili nad tímto 

pozemkem kontrolu. Můžeme si to my nebo naši nástupci vyčítat, jestliže tam vzniknou 

nějaké stavební plány apod. – to potom může být problémem.  

 Prosím, neschvalujme tyto prodeje, přestaňme Prahu 1 rozprodávat. Už nám toho tolik 

nezbývá, většina už rozprodána byla. Jestliže chceme aspoň trochu zachovat možnost život v 

Praze 1 ovlivňovat, prosím, už nerozprodávejme nemovitý majetek – bytový a ani nebytový.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Chtěl jsem říci ještě jednu věc k tomu. Chápu, že jestli se někomu zdá, že cena ve 

znaleckém posudku je nižší, tak tam asi bude zahrnuto, že se na pozemek zachová právo 

přístupu, což hodnotu pozemku snižuje. Přes něj budeme přecházet na náš další pozemek. 

 Oponuji panu Čižinskému. Chápu, proč by SVJ chtělo pozemek vlastnit. Nemyslím si, 

že je to z nějakého titulu, že tam chtějí něco stavět, ale když mám dvůr u domu, tak je lepší, 

když mají na něj přístup jednotliví vlastníci. Pro nás je kromě přístupu nevyužitý. Prodeji 

rozumím a vnitřně s ním souhlasím.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Zareagoval bych na pana zastupitele Scholze. SVJ má všechny možnosti, dvůr může 

využívat, nikdo v tom nebrání. Dvůr chtějí vlastnit, aby s ním mohli nějak nakládat.  
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Bylo už panem zastupitelem Čižinským řečeno, že si jako městská část musíme vliv 

zachovat. Kde je ta tenká červená linie, kde už tady bude nějaká loutková zastupitelská moc 

na Praze 1, že už nám tady kde kdo něco zastaví – také jsem pro, aby se tyto prodeje zastavily 

a majetek se nerozprodával. I kdyby se k tomu přistoupilo, tak vzhledem k hospodárnosti a k 

nakládání s majetkem, tak pokud na to peníze mají, ať to zaplatí, ale že žádají, aby to bylo 

spláceno bezúročnými splátkami, tak i to je poškození městské části, co se týká peněz. My 

můžeme s penězi nakládat, mohli bychom je investovat na různé velkolepé investiční 

projekty. Nezhodnocuje se nám ani majetek a ani nemůžeme zhodnocovat peníze jen proto, že 

jsme ustoupili a SVJ dali tuto možnost. Celé mi to nedává smysl a myslím si, že rozhodnutí 

prodávat je naprosto špatné.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Kdyby historicky nedošlo k oddělování dvorů kvůli tomu, že někdo měl špatně 

postavený barák a v době privatizace by měl drahý byt, tak to nemusíme řešit. Ostatní městské 

části při privatizaci logicky privatizovaly dvorky, které patří k domům. 

 Máme hájit Prahu 1, ale Praha 1 jsou její občané. Je fantastické, jak pan zastupitel 

Čižinský dokáže ze všeho odvodit nějakou urážku a osočení. Možná, kdyby to neměl dál od 

domova, viděl by, že dvůr je vylitý betonem, který je rozpraskaný, zničený a my do něj 

investovat nebudeme, protože k ničemu neslouží. K tomu, aby to lidé mohli užívat, potřebují 

to upravit a upravují si to jako vlastníci.  

 Myslím, že v těchto domech bychom měli podporovat tyto věci. Když to budou mít 

vypůjčené, tak my do toho peníze investovat nebudeme – abychom beton vykopali, zavezli 

zeminou, zpevnili cesty, kudy se chodí, ve zbytku zasadili třeba strom, závlahy atd. Dělat to 

nebudeme a jsme rádi, že to lidé udělají, že vnitrobloky nebudou čistě betonovou plochou, ale 

zlepší se. 

 Za mne je souhlas a je důležité, že dvůr by potřeboval rekonstrukci. Beton je 

rozpraskaný a lidé si to udělají k obrazu svému. Kupuje to SVJ a ne soukromník, s kterým by 

se dohadovali. SVJ se bude starat o všechny, kteří v domě bydlí. 

 

P.  H e j m a : 

 Další je na řadě pan zastupitel Scholz. 

 

P.  S c h o l z : 

 Kolega Bureš řekl všechno, co jsem chtěl říct. V posudku jsme si přečetli, že pozemek 

je celý zpevněn betonovou plochou v současnosti značně poškozenou. Ve chvíli, kdyby to byl 

náš pozemek a byla by tam výpůjčka, tak pokud bychom do toho chtěli investovat, bylo by to 

značné množství prostředků, pokud bychom do toho investovat nechtěli, tak je škoda, že 

pozemek zůstane zničený. Ve chvíli, kdy si obyvatelé pozemek koupí, mohou si ho 

zrekonstruovat podle svých představ – zahrádky nebo něco jiného, na co se budou rádi koukat 

a kam budou třeba rádi chodit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat, zda souhlasíme s udělením slova panu zastupiteli Bodečkovi. Všemi 

20 hlasy schváleno. Pane kolego, máte slovo. 
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P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za tuto možnost. Vzhledem k historii, která tady byla, to znamená přiřazování 

dvorků k privatizovaným bytům, resp. nepřiřazování, to znamená těch, které měly plochu nad 

100 m2, tomu rozumím. Neříkám zásadně neprodávat dvorky. Asi před 1 1/2 rokem jsme tady 

měli materiál cca ke 12 dvorkům, tak jestli si vzpomínáte, ukazoval jsem vám fotky. Asi by se 

mi lépe rozhodovalo, kdyby součástí materiálu byl právě ten dvůr. Ale on není součástí ani 

tohoto materiálu, ani materiálu následujícího.  

 Pro příště prosím, když bude připraven tento materiál, abychom si mohli třeba v jedné 

minutě prohlédnout, jak dvůr vypadá. Pak bychom snadněji pochopili, proč to SVJ chce. Na 

dvorku jsem nebyl. 

 Pro mne jsou zásadní dvě věci. Jednak cena, rád bych ji chtěl vysvětlit, předpokládám, 

že odpověď se dozvím při hodnocení záměru, jednak to, že strašákem je, že pozemek s 

ohledem na to, co je za dvorkem, je stále pro městskou část strategický.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Cabana. 

 

P.  C a b a n : 

 Chtěl jsem na to zareagovat z vlastní zkušenosti. Myslím, že principiální problém mezi 

některými z nás je, že někdo považuje soukromé vlastnictví za sprosté slovo a někdo ne. To je 

základ, jak se na to dvě skupiny lidí mohou koukat. Já se na to dívám ze zkušenosti člověka, 

který tady prožil bolševika a komunismus, kdy patřilo všechno všem a podle toho to také 

vypadalo. Na druhé straně vidím lidí, kteří něco vlastní a starají se o to.  

 Uvedu to na našem domě, který je z velké části privatizován, a proto vypadá dobře. 

Kdybychom měli tehdy možnost si dvůr koupit, snažili bychom se to také udělat, protože 

bychom určitě zamezili výstavbě těch strašných garáží. Vlastnictví městské části nevede 

vždycky ke správnému rozhodnutí.  

 Souhlasím s kol. Čižinským, že lidé v SVJ netuší, jaká přijde další politická 

reprezentace, jestli jim pozemek zase nevezmou a nevystaví tam nějakou nesmyslnost. Jejich 

počínání chápu, že si chtějí zabezpečit prostor, ve kterém žijí, ideálně k jejich potřebám. My 

jim v tom můžeme bránit, že jim to neprodáme, ale z vlastní zkušenosti vím, že když mám 

něco jen půjčené, tak vím, že tam nemohu udělat žádný zásah, že ke všemu bych musel mít 

další povolení, takže mě to nebaví. Jestliže to mám na dva nebo tři roky, tak nevidím důvod, 

proč bych do toho měl energii vložit.  

 Neříkám, že se má v zásadě všechno prodávat, ale takový prostor, který městské části 

nic nepřináší, dá se zatížit věcným břemenem přístupu na další pozemek, který se také časem 

ukáže, že je pro nás k ničemu. Nevím, proč to bránit těmto lidem, kteří jsou navíc občany 

Prahy 1. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Pan radní Bureš mi slova z úst nebere, spíše mě inspiruje k další replice. Poslechněme 

si logiku. Tady říká: Proč o tom vůbec diskutujeme, když už to dávno mělo být privatizováno, 

jakou chybou nám to ještě patří? Připomíná mi to, co jsem četl od jednoho pracovníka radnice 

o javoru, který na facebooku napsal, že javor už měl být dávno pokácený, je chyba, že tady 

vůbec stojí.  
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 Dnes máme nějakou situaci, měli bychom se rozhodovat podle zájmu Prahy 1 a dnes  

v zájmu Prahy 1 to prodávat není. Nepodařilo se vám všechno rozprodat, vykácet a vydláždit 

a teď to řešit je pro vás politováníhodné, ale občané jsou rádi, že tady po vás ještě něco zbylo 

a doufejme, že po podzimních volbách ještě něco zbude.  

 Ke strachu z nových reprezentací. Chápu, že jistější vlastnit než mít ve výpůjčce, ale 

výpůjčku lze sjednat na delší dobu s možností investic, aby vypůjčitel měl i motivaci a 

nějakou právní jistotu do toho investovat. Touto logikou by žádný nájemce nemohl nikam 

investovat, protože to není jeho. Lze to sjednat tak, aby oprávněné zájmy v nějakém časovém 

horizontu třeba desítek let byly i pro SVJ zabezpečeny a přitom aby Praha 1 měla nad tím 

nějakou kontrolu a aby se nezbavovala majetku, který už nikdy tady nevznikne. Toto jsou 

prostory, které nikdy nepřibudou. Pokud je prodáme, žádné podobné dvorečky nám do 

vlastnictví nespadnou a už nebudeme mít možnost přes vlastnictví život v Praze 1 ovlivňovat. 

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má paní kolegyně Sitár Baboráková. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Měla bych dotaz na paní Dubskou. Když slyším slovo dvůr, všichni pochopíte, že se 

mi ježí chlupy. Když by se v SVJ změnily podmínky a bylo by tam více krátkodobě 

ubytovaných, což se do budoucna nedá vyloučit, tak na dvorech se dějí šílené věci. I na tomto 

dvoře si dovedu představit, že večer nebo ve 2 hod. ráno někdo bude popíjet a kouřit.  

 Chtěla jsem se zeptat, když tam máme podíl, zda je možné začlenit do domovního 

řádu, aby bylo ve prospěch SVJ vymahatelné, když by se na dvoře něco dělo?  Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Ještě byl přihlášen kolega Brož, uděluji mu slovo. 

 

P.  B r o ž : 

 Jestli se kolegyně Sitár Baboráková ptala paní magistry, vzal bych si potom ještě 

slovo.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude tedy odpověď pro paní Sitár Baborákovou. Prosím paní Mgr. Dubskou. Byl 

dotaz, jakým způsobem je možné naložit s nápadem, jestli se dají pravidla kodifikovat – 

kouřit na dvorku apod. 

 

P.  D u b s k á : 

 Užívání dvora jako nově nabyté nemovitosti si musí společenství upravit na 

shromáždění podle hlasovacího kvóra, které má ve stanovách. Záleží na tom, jaké je hlasovací 

kvórum. Otázka vymahatelnosti je hodně diskutabilní. Všichni víme, že se některé povinnosti 

vymáhají těžko. Paní Sitár Baboráková má negativní zkušenost, dlouhodobě se snažíme, ale 

moc se nám to nedaří. Chápu její dotaz. Společenství může říci v rámci toho, že si stanoví 

nějaká vnitřní pravidla, kde je pokuta za nedodržování nějakého řádu, který si stanoví. Je 

otázka vynutelnosti pokuty a může dojít až na soudní rozhodování.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Prosím pana zastupitele Brože. 
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P.  B r o ž : 

 Zareaguji na slovo Michala Cabana. Snažil se nastínit, že se jedná o nějaký 

ideologický spor soukromého vlastnictví proti vlastnictví společnému. Já to tak nevnímám. 

Souhlasím s tím, že soukromý vlastník se mnohdy dokáže mnohem lépe postarat o svůj 

majetek než třeba samospráva. To je jistě pravda. 

 Tady zaznívá několik věcí. Zaznívá to, že není vhodná doba pozemek prodávat, 

protože jsme vystaveni vysoké inflaci a městská část peníze nepotřebuje. Už při svých 

vystoupeních, když jsme prodávali dvorečky, jsem hovořil o tom, že zde chybí koncepce. 

Nemáme představu, kolik dvorků máme, jaké si chceme nechat, jaké chceme za jakých 

podmínek prodávat. Pokud dojdeme ke konsensu, že některé dvorky jsou pro nás zbytné, že 

bude lepší, když je budou vlastnit majitelé domů, SVJ apod., tak samozřejmě, ale musíme mít 

nějakou představu, co prodáváme, za jakých podmínek a z jakých důvodů. V současné době 

to vypadá tak, že sem chodí lidé jako do samoobsluhy a městská část je velký outlet. Spadlo 

nám do klína velké vlastnictví bytů a pozemků, a my to rozprodáváme těm, kdo si o to 

řeknou. Myslím, že to není správná péče řádného hospodáře.  

 Spíše jde o to, abychom si udělali přehled o tom, co vlastníme a čeho a za jakých 

podmínek se chceme zbavit.  

 Dále zaznívá problém s cenou. Měli bychom mít vypracovanou metodiku, co po 

znalcích chceme, jestli chceme, aby znalec vypracoval posudky porovnávací metodou nebo 

tržní metodou. Není spravedlivé, aby to bylo jednou vypracované tak, že cena by byla 

poloviční proti ceně, kterou budeme řešit v následujícím tisku. Nedomnívám se, že cena je 

snížena věcným břemenem, protože věcné břemeno tady není zpracováno. Věcné břemeno je 

určitě smlouva, která je potom úplatná. Znamená to, že se to nemůže řešit v tomto tisku a ani 

to není zmíněno ve znaleckém posudku.  

 Pavel Čižinský má na to možná jiný názor, ale já nevolám po tom, aby si městská část 

nechala veškerý majetek, který má, protože ho mnohdy nepotřebuje a o majetek mohou lépe 

pečovat lidé, kteří žijí v bezprostřední blízkosti. Udělejme si ale přehled a metodiku, udělejme 

všechno tak, aby bylo očekávané plnění ze strany městské části a aby kupující věděli, za 

jakých podmínek a co mohou od městské části nakupovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Máme ukončenou rozpravu, prosím o závěrečné slovo předkladatele.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Baví mě, jak vám tady marxistický představitel Čižinský hrozí neustále trestním 

oznámením a žalobou a byl by asi nejraději, kdybychom se vraceli do 50. let. My, kteří jsme 

toto období zažili, říkáme: děkujeme, nechceme. Já přerušuji tento bod ne proto, že bych bral 

na vědomí argumenty nechávat si to, ale protože chci, abychom na příští jednání pozvali pana 

Ing. Fujáčka, který by dokázal všem věrohodně vysvětit stanovisko svého posudku.  

 

P.  H e j m a : 

 Po vydatné diskusi bod máme přerušen.  
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Nyní můžeme přejít k bodu číslo 

4, tisk BJ2022/0827 

záměr prodeje pozemku parc. č. 795/2 v k. ú. Malá Strana, obec Praha 

(Vítězná 559/4, Praha 1)  

 Prosím opět pana radního Votočka. 

 

P. V o t o č e k : 

 Toto je obdobný materiál. Je to záměr prodeje dvorečku o velikosti 152 m2. Od znalce 

Nýče tady máme odhadní cenu 7600 tis. Opět je to podáno ve dvou variantách, já budu 

předkládat v bodu 2 schválit. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chci se zeptat na jednu věc pana radního nebo příslušný odbor. Z dokumentu je 

evidentní, že je tam nějaký boj mezi SVJ a jedním vlastníkem. Je to v dopise, jsou tam nějaké 

spory. Protože nebyla k této záležitosti schůze SVJ, chci se zeptat, zda v okamžiku, kdy 

schválíme tento záměr, tak jestli to ten jeden, který o to usiloval, nezablokuje. 

 

P.  H e j m a : 

 Paní Mgr. Dubská bude reagovat, ale předtím dávám slovo předkladateli. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tady jde primárně o to, že tam staví výtah. Při jednání došlo k tomu, že souhlasíme se 

stavbou výtahu. Požádali o prodej, ale než se prodej podaří zrealizovat nebo nezrealizovat, na 

tuto dobu je tam záměr výpůjčky.  

 Prosím pana magistru, která zná detaily o tom, jak se mezi sebou hádají, aby panu 

Bodečkovi odpověděla. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, paní magistro, máte slovo. 

 

P.  D u b s k á : 

 Je to jeden z případů, kdy zastupitelstvo odmítlo prodej části pozemku jednomu z 

vlastníků jednotek. Těchto případů jsme v poslední době měli několik. Odmítlo to proto, aby 

vlastník jednotky v přízemí neudělal to, na co se tady ptala paní zastupitelka Sitár 

Baboráková, aby ze své jednotky neudělal rychle AIRBNB a zahradu, která je klidovou oázou 

pro obyvatele domu, nedal k dispozici uživatelům krátkodobého ubytování bez jakýchkoli 

podmínek. V domě by byl hluk, dvory se to rozléhá. 

 Na konci loňského roku jste jeden takový záměr odmítali, z 90 % jsem si jistá, že to 

bylo na Malé Straně a ve Vítězné, že by to mohlo být toto společenství, kde se společenství 

vyjadřovalo negativně a nechtělo, aby jeden vlastník, který v domě nebydlí a má to na kšeft, 

získal možnost celý dvůr užívat. Původně chtěli koupit to, co využijí pro stavbu výtahu, výtah 

se stane nedílnou součástí domu, ale z obavy o to, že jeden z vlastníků podá zajímavější 

nabídku, by mohl být tím, kdo jim tam klid a soužití naruší. Proto vstoupili do jednání s 

městskou částí a jsou rozhodnuti v případě, že podmínky pro ně budou takové, jak je tady 

máme, o prodej usilovat. 
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P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jestli tomu správně rozumím, SVJ je spokojené, chtělo by koupit pouze prostor pod 

výtahem a o prodej usiluje proto, že se bojí, že to Praha 1 prodá jinému. Pochopil jsem to tak, 

že když by nebezpečí prodeje nebylo, SVJ by se spokojilo s výpůjčkou, nebo se stávajícím 

nájmem. Třeba mě vyvedete z omylu nebo i SVJ samotné. Ilustruje to, že když se rozprodává, 

lidé se bojí, kdo to koupí, pak to chtějí koupit sami, rostou ceny atd. Když by se řeklo, že 

tento typ dvorečků se bude držet, bude se používat třeba pro komunitní život na Praze 1 apod. 

a že to bude pod naší režií, tak si myslím, že by si všichni možná oddechli.  

 Z hlediska ekonomického se opět ptám: máme za to dostat 7600 tis. Kč. Co s nimi 

bude Jan Votoček dělat?  K čemu je potřebuje? Jak zabrání tomu, aby z nich inflace okamžitě 

po vyplacení nezačala užírat hodnotu? Dokud tuto otázku nemáme zodpovězenou, domnívám 

se, že prodej není odpovědným nakládáním s naším majetkem.  

 

P.  H e j m a : 

 Předkladatel bude reagovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Musím se ohradit proti tomu, že jsou to moje peníze a co s nimi budu já dělat. Jsou to 

peníze, které získá městská část a ta ví, co s nimi bude dělat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Věřím, že všichni vnímáme na různých zastupitelstvech věci, které projednáváme a 

víme věci, které se dějí v Praze 1, takže jen shrnutí.  

 V tomto domě je problematický jediný byt pána, který tam nebydlí a který byt 

pronajímá. Proboural se do sklepních prostor, a to zcela načerno, což už řeší stavební úřad, ze 

sklepních prostor si proboural díru na dvorek a tvrdil, že on má přístup na dvorek a že by část 

chtěl pronajmout. SVJ to chtělo celé vypůjčit, ale v rámci toho, co se spolu bavili, že právě 

proto, co tady říkala Broňa, že když to koupí, určí si v rámci SVJ jasně daná pravidla pro 

nakládání s tím a zamezí zneužívání, které by vadilo ostatním lidem domu. Probírali jsme to u 

toho, když ten jeden člověk to chtěl nejdřív pronajmout a pak koupit. Stavební úřad teď řeší, 

jak načerno rozšířil svůj byt a SVJ to také řeší, protože jde o jejich společný majetek.  

 Myslím si, že toto je opět typický příklad, kde jsou schopni si ve svých stanovách 

ošetřit, co se tam bude dít. SVJ si posiluje svoji pozici. Toto je dům, kde je všechno 

sousedsky v pořádku a ten jeden člověk, který tam nebydlí, je takto problematický. Když už 

nic jiného, tak pojďme jim pomoct.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Když se podívám do katastru, je tam 6 bytových jednotek a jedna je problémová. Ptám 

se: v momentu, kdy bude chválen záměr, kdo následně stanoví podmínky prodeje? Zaplatí 

kupní cenu najednou? Cena není nízká, pro 6 bytových jednotek cena 7600 tis. Kč je velká.  
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Pokud bude cena rozdělena jako v předcházejícím tisku, třeba 25% zaplatí najednou a 

potom si vezmou úvěr, tak když se podíváte do stanov tohoto SVJ – při úvěru souhlas sto 

procent, bude to dělat možná problém.  

 Tyto informace nám tady chybí, ale hlavně chybí informace z jednání SVJ. Kdyby 

byla schůze SVJ, ten dotyčný by tam zanesl nějakou informaci, se kterou bychom se teď 

vypořádávali.  

 Děkuji Kateřině, že napraví to, co jsem teď řekl, v něčem jsem se mýlil.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Reagoval bych na to, co řekl pan radní Votoček. Když to prodáme, městská část získá 

peníze, jako kdyby dosud nic neměla. Myslím, že je tady z dob komunismu nedostatek 

finanční gramotnosti. Existuje finanční hodnota, peněžní a potom majetková. Peníze časem 

hodnotu ztrácejí vlivem inflace, majetek naopak zhodnocuje. Tím, že to teď neprodáme, nic 

neztrácíme, nám se to dál zhodnocuje. Nemáme důvod to prodávat. Městská část bude 

bohatší, pokud to neprodáme. Když to prodáme, budeme mít na účtu více peněz, nebudeme 

vědět, jak s nimi naložit a ještě k tomu navíc peníze budeme ztrácet. Na účtu máme dost 

peněz a není důvod cokoli prodávat, abychom shromažďovali něco, co se nám časem 

znehodnotí. Znovu říkám – nezbavujme se majetku, který se nám zhodnocuje.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Jan Votoček mi neodpověděl na otázku, co s penězi bude dělat. Nejsou to peníze Jana 

Votočka jako fyzické osoby, jsou to peníze Prahy 1, kterou v majetkových věcech do značné 

míry zastupuje Jan Votoček. Pokud Jan Votoček říká, že Praha 1 ví, co s penězi dělat a on to 

neví, tak je to nesmysl.  

 Když bylo ze strany paní Sitár Baborákové zmíněno riziko, že pozemek může být 

zneužíván pro něco, co s bydlením a s normálním životem nesouvisí, musíme se stejně ptát i 

tady. Jak bude ošetřeno, aby SVJ pozemek neprodalo třeba tomu vlastníkovi, který o něj má 

zájem? V SVJ se mohou změnit majetkové poměry, lidé budou třeba nuceni některé byty 

prodat, přijdou tam noví vlastníci, kteří k tomu nebudou mít vztah atd. Domnívám se, že toto 

je další věc, na kterou tisk nemyslí.  

 Poslední formální věc. Proč se v některých tiscích užívá termín záměr přímého 

prodeje?  Je ještě nepřímý nebo nějaký jiný druh prodeje? Prosím o vysvětlení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože, potom bude reagovat paní Mgr. Dubská. 

 

P.  B r o ž : 

 Upozorním na cenu. Pokud jsme se v předchozím tisku bavili o ceně, která byla podle 

mého názoru neúměrně nízká, a odvozovali jsme to od ceny tohoto dvorečku, tak chci 

upozornit na to, abychom si udělali pořádek v zadávání toho, co chceme od znalců.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní Mgr. Dubskou, aby odpověděla na otázky. 
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P.  D u b s k á : 

 Paní Valíčkové posílám fotky tohoto dvoru, abyste měli nějakou vizuální představu. 

Černo-bílé kopie nejsou přívětivé, technicky je to trochu obtížnější. 

 K panu Bodečkovi – proč tady není vyjádření ze schůze společenství. Vyjádření dá 

společenství až na základě toho, zda rozhodnete schválit záměr, to znamená právní jednáním, 

kterým se budeme zabývat tak, že připravíme nabídku pro společenství. Necháváme ji zatím 

tak, jak byla připravována v minulosti s tím, že neuvažujeme cenu, na kterou bylo 

upozorňováno, že bychom se měli chovat jinak, ale necháváme tam cenu stanovenou 

znaleckým posudkem, jak ho máte dnes před sebou. 

 V nabídce společenství říkáme, že má dvě možnosti. Zaplatit všechno hned, pak platí 

kupní smlouva, nebo zaplatit do pěti let, pak platí kupní a zástavní smlouva. Obě jsou v 

příloze. Současně v příloze posíláme přihlášku, kde je třeba vyplnit základní údaje, které 

potřebujeme. Tato nabídka je učiněna vážně, ale potvrzena musí být rozhodnutím 

zastupitelstva, které prodej musí schválit. Bez tohoto rozhodnutí není možné uzavřít kupní 

smlouvu.  

 Společenství má lhůta myslím 60 nebo 90 dní na to, aby svolalo shromáždění, tuto 

naši nabídku projednalo, většinou podle stanov rozhodlo a odpovědělo nám. Dokládají k tomu 

originál výpisu z veřejného rejstříku, abychom si také ověřili, že mají platné vedení 

společenství. Stává se, že jsou orgány starší než pět let a tam je to třeba napravit.  

 Podívejte se, dvoreček vypadá mizerně, je tam stará dlažba, jsou v ní mezery a je to 

zarostlé. Pokud si dvory necháme, znamená to pro nás povinnost je udržovat, protože ne 

všechny jsou zasmluvněné a ne všechny zasmluvnit jde a je zapotřebí uvažovat náklady. Teď 

jsme řešili složitý případ, kdy právě proto, že dvory byly v době privatizace nelogicky 

odděleny od pozemků pod domy, tak pod dvory jsou příslušenství domů, ať jde o kanalizaci, 

o místo, kudy se zadává transformátor, protože v domě je trafačka nebo jsou tam nádrže, do 

kterých spadá dešťovka. To všechno je v povinnostech městské části, byť to slouží našim 

obyvatelům.  

 I to je jeden z důvodů, proč nebylo úplně šťastné historické rozhodnutí dvory oddělit a 

proč se domníváme, aby společenství, která mají zájem být vlastníky dvorů, se jimi mohla 

stát.  

 Co to je přímý prodej? Je to formulace od doby, kdy jsme měli podmínky, které rada 

zrušila. Byly tam dvě možnosti: přímý prodej společenství jako právnické osobě, která 

zajišťuje potřeby svých obyvatel, vlastníků a oprávněných uživatelů, a vedle toho byla 

možnost, která se nikdy nevyužila – realizovat výběrové řízení, pokud by společenství prodej 

odmítlo. Tam to nebyl přímý prodej společenství, ale byl to prodej přes výběrové řízení v 

podmínkách z r. 2010. Jestli mi to tady někde zůstalo, prosím, berte to jako prodej. Slovo 

přímý můžeme všude vypustit.  

 Jestli jsem na něco neodpověděla, prosím o připomenutí.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan zastupitel Bodeček má slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Co říká paní Mgr. Dubská, všechno mi dává logiku. Jestli jsem správně pochopil, tak 

potom, co odvisí záměr nebo v rámci záměru bude SVJ poslán dokument a zároveň i smlouva, 

ve které bude definována možnost platby v průběhu pěti let. Chtěl jsem se zeptat, jestli to bylo 

už někdo projednáno. Bylo, beru to zpět.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Paní vedoucí, navázala jste na mou snahu tady diskutovat o tom, proč prodávat. Říkala 

jste, že ne všechny dvorečky jsou zasmluvněny a ne všechny dvorečky chceme zasmluvnit. 

Můžete mi upřesnit, proč nějaké dvorečky nechceme zasmluvnit a chceme raději prodat? 

 

P.  H e j m a : 

 Paní Mgr. Dubská odpovídá. 

 

P.  D u b s k á : 

 Takto moje myšlenka nezněla. Řekla jsem, že některé dvorečky máme zasmluvněné, 

některé chceme zasmluvnit a některé zasmluvnit nechceme nebo nemůžeme. Jsou tady soudní 

spory, jsou dvorečky třeba před opravou nebo to jsou průchody. Tam většinou zamluvňování 

neprobíhá. Jsou tady dvorečky, které nezasmluvňujeme na základě výpůjčky, protože jsou 

uzavřena věcná břemena, jsou dvory, u kterých máme historicky poznatky, že tam jsou třeba 

přímé vstupy - když tam máte třeba trafačku, nemůžete prodat dvůr bez toho, aniž byste 

ošetřil přístup do trafačky nebo do výměníkové stanice. To jsou dvory, u kterých by přicházel 

prodej pouze po projednání s třetí stranou, zatím jsme k takovým prodejům nepřistupovali.  

 Dokázala bych to vysvětlit na konkrétních případech, ale není to předmět tohoto tisku.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Čižinský žádá o udělení slova nad možnost danou jednacím řádem. Prosím 

hlasovat o možnosti udělení slova panu Čižinskému. Pro 7, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 

13. Slovo udělit nemohu. 

 Uzavírám rozpravu. Prosím předkladatele o závěrečné slovo.  

 

P.  V o t o č e k : 

 Vše podstatné bylo řečeno. V rámci usnesení navrhuji variantu schvaluje. 

 

P.  H e j m a : 

 Hlasujeme o variantě v podobě schválit. Pro 13, proti 4, zdrželi se 2, nehlasoval 1. 

Usnesení bylo schváleno.  

 Prosím přistoupit k projednání dvou tisků, které se týkají bezpečnosti a dodržování 

veřejného pořádku na území naší městské části. Ve sloučené rozpravě budeme projednávat 

tisk  

20, tisk BJ2022/0975 

informace o opatřeních k zajištění bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku na 

území MČ Praha 1 

a tisk 

11, tisk BJ2022/0703 

řešení problematiky rušení nočního klidu 

 

 Předkladatelem prvního tisku jsem já, pan radní Richard Bureš a předsedkyně výboru 

proti vylidňování a pro podporu komunitního života kolegyně Sitár Baboráková. 

 K informacím o opatřeních k zajištění bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku na 

území MČ Praha 1. 

 Stručně vás uvedu do tohoto tisku, pak předám slovo předkladatelce tisku 

BJ2022/0703 paní Mgr. Evě Holé, aby nás uvedla do předkládaného tisku.  

 Potom povedeme rozpravu k oběma tiskům a následně budeme hlasovat o usneseních. 



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 49 
 

 K projednání bodu č. 20 přišel ředitel Obvodního ředitelství Městské policie v Praze 1 

a zároveň zástupce Policie ČR. Oba jsou připraveni odpovídat na dotazy. Požádal bych je, aby 

zaujali místo u mikrofonu. Po představení tisku jim předám slovo. 

 Dovolím si začít s uvedením do předkladu, který se týká opatření k zajištění 

bezpečnosti a dodržování veřejného pořádku, protože jsme všichni s nelibostí poznali na 

vlastní kůži, že po době klidu, která byla způsobena koronavirem, což nebyl radostná doba, 

vrátil se do centra města opět masivní turistický ruch a bohužel i alkoturismus, který jsme v 

takové míře neočekávali.  

 V tomto směru musíme definovat nejen problematické okruhy, které nás trápí. Všichni 

víme, které nás trápí, protože tady bydlíme a noční reje alkoturistů pociťujeme na vlastní kůži, 

takže není třeba se dlouze bavit o tom, co tady je. Musíme se ale bavit o tom, jaké máme 

možnosti řešení, to znamená, kdo všechno je tady k dispozici pro to, aby nám pomohl. Jsou to 

především obě policie. 

 Zároveň se také musíme bavit o legislativní bázi, jak to máme legislativně ošetřeno, 

které vyhlášky v tomto směru máme k dispozici a zároveň musíme přijmout opatření, která 

máme možnost realizovat, abychom tento negativní jev postihli. 

 Součástí tisku jsou též zprávy od obou ředitelství, ať Policie ČR, což je zpráva o 

bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za r. 2021, tak zpráva Obvodního ředitelství 

Městské policie Praha 1 za období od ledna do prosince 2021.  

 Důvodová zpráva je poměrně obsáhlá. Nechci vás podrobně provádět celou 

důvodovou zprávou, protože je rozdělena na několik částí. Věřím, že jste měli možnost si 

podklady prostudovat. Jsou tam věci, které jistě znáte a jsou tm podrobně popsány i všechny 

oblasti, které jsou zabezpečování ze strany Policie ČR i Městské policie, ať už na úseku 

bezpečnosti a prevence kriminality, či pokud jde o zabezpečení veřejného pořádku.  

 Máte tam podrobně rozepsány úkoly pro hlídkovou činnost Městské policie v denních 

i nočních hodinách, pro denní a noční směny. Máme tam výčet problémových míst, která jsou 

postupně analyzována a dle potřeby aktualizována, ať se jedná o Nové Město či Staré Město. 

Malá Strana je v tomto směru specifická, ta má největší zátěž v průběhu denní doby. Týká se 

to spíše těch, kteří chodí obdivovat památky. To jsou ty proudy turistů, které proudí po 

Karlově mostě a jdou na Pražský Hrad. V nočních hodinách, vyjma určitých míst, což není 

spojeno s alkoturismem, ale spíše s veselením se místních a návštěvníků Prahy z řad tuzemců, 

což je třeba Maltézské nám., tak tam takový ruch není jako na Starém a Novém Městě, a 

především na Josefově.  

 Máte tam identifikaci aktuálních problémů, které se týkají veřejného pořádku, je tam 

taxativní výčet toho, co nás trápí, co znamená pub crawl a protikuřácký zákon, který nám 

velmi komplikuje život, zvláště kuřáci stojící před provozovnami zejména když je pěkné 

počasí. Je tady problém možnosti nakoupit alkohol ve večerkách, což je také věc, kterou 

bychom rádi řešili, máme tady roof parties, což je nově vzniklý fenomén z posledních dob. 

Trápí nás především v nově uvažovaném projektu obchodního domu Kotva - ve starém 

objektu ještě doznívá využití pro roof partie – nebo obchodní dům Máj, který je také 

připraven k přestavbě. To je ale věc, která se již přes stavební úřad podařila vyřešit a 

rozhodnutím stavebního úřadu toto bude zamezeno. Není to vůbec jednoduché.  

 Další neřestí je tzv. pózering, ohňostroje a zábavní pyrotechnika, i když ta je 

potlačována, už není v takovém rozsahu. 

 Velký problém je tzv. sdílené ubytování, což je pojednáno ve zvláštní kapitole.  

 Z hluku provozoven je to celodenní hudba, různé alkoprodukty mimo pub crawl, což 

jsou zapíjení svobody apod. Už se vyskytují v průběhu dne hloučky, které následují toho 

jednoho, který je převlečen za určitou věc, někdy velmi kreativní. Tady už máme informaci, 

že je strážníci Městské policie z těch masek svlékají. 
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 Dále tady máme akustický busking a různá načerno instalovaná zařízení jako jsou 

klimatizační jednotky ve vnitroblocích a podobné věci, které také vadí. 

 Zabýváme se tam podrobně pub crawlem, který byl nově zmapován, jak se liší od 

předkovidového. V tomto směru to máme zpracováno do map včetně tras a podniků, které v 

tomto směru pub crawl vítají. Mapu držím v ruce, můžete se podívat, ale není to nic, co byste 

neznali, protože víme, kudy proudy chodí.  

 Je tam názor živnostenského odboru k této věci, pak se tam zabýváme konzumací 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství, na to navazuje pojednání o nové vyhlášce 

zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. Všichni víme, že tato vyhláška konečně 

bude aktualizována, že bylo přijato usnesení rady hl. města a vyhláška by od 1. července měla 

být účinná. Na základě připomínek k této vyhlášce, kterou jsme projednávali myslím v 

listopadu minulého roku, jsme požadovali plošný zákaz. Toto nám neprošlo, údajně to není 

možné, porušila by se proporcionalita vyhlášky. Do vyhlášky jsme dodali všechny možné 

ulice a prostranství, které jsme měli na základě podnětů od jednotlivých složek policií, od 

občanů, z bezpečnostní komise a z dalších entit. Vyhláška se rozšíří o další ulice v oblasti 

Ostrovní nebo Bartolomějské a případně o další ulice, které by nám měly zabezpečit lepší 

exekuci negativních jevů spojených s konzumací alkoholu na ulici.  

 Máme tam pojednání ohledně poškozování cizí věci, což jsou především grafity, 

pózering a další negativní jevy. 

 Důležité je dotknout se městského kamerového systému, který výrazně pomáhá, což je 

oblast, kterou se zabývá pan Richard Bureš, který k tomu určitě také něco sdělí. 

 Dále tam máme několik odstavců, které se týkají negativních dopadů sdíleného 

ubytování, což je oblast, na kterou se zaměřuje předsedkyně citovaného výboru Sitár 

Baboráková, která se tím ve výboru se svými kolegy zabývá. Jistě by nám odprezentovala 

nástroje, které jsme zavedli z jejích popudů jako kontaktní místo pro řešení problémů s 

krátkodobým ubytováním. Máme tady linku „Volejte Opletalku“ a další. 

 Důležité je také zmínit podněty, které v souvislosti s krátkodobým ubytováním byly 

podány prostřednictvím kontaktního místa, což je 9 případů, které se řeší prostřednictvím 

našeho stavebního úřadu. Byli bychom rádi, aby byly vyřešeny stejně, jako tomu bylo už 

jednou v Růžové 10. 

 Závěrem důvodové zprávy máme oblast v rámci přestupků, které řeší naše oddělení 

správního řízení. Přestupky tady máte taxativně vymezeny, abychom si mohli udělat přehled o 

tom, jaké právní normy máme v tomto směru k dispozici. Jsou to přestupky v oblasti rušení 

nočního klidu, což jsou citované odstavce a písmena pro fyzické i právnické osoby, pak je to 

vyhláška č. 12/2008 o zákazu pití alkoholu na veřejných prostranstvích, pak to jsou přestupky 

dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, což jsou příslušné 

paragrafy, které se týkají nalévání alkoholu nezletilým v různých sazbách, pokud se jedná o 

věk mezi 15-18 lety nebo konce pod 15 let a zároveň pro všechny věkové kategorie – to je ten 

poslední odstavec, kdy dojde k poskytnutí alkoholu osobě, která by mohla následně 

vykonávat činnost, která by mohla v důsledku konzumace alkoholu ohrozit své okolí. 

 Pak jsou vedlejší přestupky na úseku veřejného pořádku jako vzbuzení veřejného 

pohoršení, což jsou věci, které nás nejvíce trápí – když nám tady řvou do půl těla svlečení 

zahraniční turisté a ještě mají různé převleky, které mohou budit pohoršení. Pokud se řeší tyto 

přestupky, nemají to strážníci jednoduché, protože potřebují tři svědky z řad občanů a 

nemohou to být policisté. Většinou svědci nejsou, takže 90 % přestupků nelze řešit na místě.  

 Dále tam máte aktuální statistiku vybraných přestupků, která je myslím k 

předvčerejšku. 
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 Pokud jde o opatření, nemusíme říkat ani jedné policii, že to tady máme, moc dobře to 

vědí. Probíhají pravidelné bezpečnostní porady, probíhají jednání bezpečnostní komise jako 

poradního orgánu naší rady. V rámci možností a kapacit, které mají obě složky policií k 

dispozici, opatření probíhají nepřetržitě.  

 Teď jsme se rozhodli přiostřit a máme velmi dobrý příklad z toho, když jsme řešili 

před více než 12 lety problém různých více či mně legálních veřejných domů. Dohodla se ta 

kombinovaná opatření, kde jsme dokázali vyřešit v okolí Václavského náměstí všechny tyto 

veřejné domy, kterých bylo více než 30. Tenkrát díky cílené akci všech složek policií v 

kombinaci se živnostenským úřadem, s hygienou, s hasiči a s dalšími se dokázalo toto 

postihnout. Prošli jen ti, kteří měli všechno v pořádku. V tomto směru bychom si přáli, 

abychom dokázali udělat pořádek v rámci všech podniků, které nabízejí možnost účastníkům 

pub crawlů, aby do tohoto podniku šli. Poslední víkendy, kdy jsme chodili s těmi skupinami, 

tak jsme viděli, že tyto skupiny mají více než 150 členů, je jich několik proudů a pro stávající 

kapacitu strážníků Městské policie je absurdní, aby dokázali tyto skupiny zvládnout.  

 V tomto směru musíme zatlačit na provozovatele alkoturistických atrakcí, na 

provozovatele těchto podniků a přímo na ulicích se pokusit zvládnout, aby nám tady 

dodržovali veřejný pořádek. Je neskutečné, co v rámci jejich tahů dělají.  

 To všechno jsou opatření, která jsou diskutována poměrně dlouhou dobu, jsou 

připravována a my je tady nemůžeme ani všechna rozkrývat. Můžeme si říct, jaké jsou 

možnosti, ale samotný výkon musíme nechat na jednotlivých složkách policií a na dalších 

zúčastněných, kteří jsou k tomu připraveni. 

 Prosím paní kolegyni Holou, aby to v rámci svého předkladu doplnila. Chce se dotýkat 

problematiky otevírací doby apod. Potom ještě poprosím pana radního Bureše a paní kolegyni 

Sitár Baborákovou, aby náš tisk doplnili. 

 

P.  H o l á : 

 Vracím se ke svému tisku, ke kterému jsem měla možnost z části se vyjádřit na 

minulém zasedání. Popis problému nemusím opakovat, zvládl jste to perfektně za mne. 

Osobně uvedu, že každým dalším víkendem a letním počasím je to v některých ulicích jako 

na zemi a opatření, která jsou činěna, na ulicích vidět nejsou. Z toho důvodu jsem tisk 

předkládala a snažila jsem se navrhovat nějaká řešení. Osobní zkušenost mám zejména s 

ulicemi Dlouhá, Kozí, V Kolkovně a Malá Štupartská, kde je to do ranních hodin od čtvrtka 

včetně neděle doslova bojiště.  

 Můj návrh lze rozdělit na dvě části, kde jsem se snažila navrhnout konkrétní kroky. V 

části, která měla napomáhat vymáhat již stávající legislativní opatření, např. formou 

metodických schůzek. Vycházela jsem z podkladů, které jsme pro jednání výboru proti 

vylidňování obdrželi od zástupce odboru občansko-správních agend a z diskuse, která k tomu 

proběhla. Tam zaznělo, že žádné pravidelné metodické schůzky Městské policie, Policie ČR a 

zástupců OSA neprobíhají. Doufám, že pan vedoucí nebude mít z toho problém, ale toto tam 

zaznělo. Nyní slyšíme, že se to už pravidelně děje.  

 Návrh spočíval v tom, aby byly zajištěny tyto metodické schůzky. 

 Dále vycházím z počtu projednávaných přestupků, které nám pan vedoucí poskytl a 

které vzhledem k nízkému objemu problémů považuji za nízké. Uvedu příklad – rušení 

nočního klidu, v r. 2019 bylo projednáno 35 přestupků. Pan vedoucí v e-mailu uvedl, že 

samozřejmě Městská policie mohla věci řešit na místě a tyto informace jsme k dispozici 

neměli. Dotaz jsem prostřednictvím paní předsedkyně zasílala, předpokládám, že to může být 

součástí tohoto tisku, ale vzhledem k tomu, kdy byl předložen, neměla jsem čas ověřovat, jaké 

je tam číslo od Městské policie.  
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 Druhé zajímavé číslo, na které bych ráda upozornila, jsou přestupky fyzických a 

právnických osob podle protikuřáckého zákona, které neřeší jen nalévání mladistvým, ale řeší 

např. přestupky osob včetně právnických, které prodávají a podávají alkohol osobám 

podnapilým. To se vztahuje na některé provozovny, které žijí jen na tom, že nalévají lidem, 

kteří tam jsou opilí. Počet těchto projednávaných přestupků je nula.  

 Můžeme se o tom bavit se zástupci Městské policie, resp. Policie ČR, že není možné z 

nějakého důvodu tyto přestupky vymáhat, ale vycházela jsem z toho, že čísla mi připadala 

poměrně nízká. 

 Byly cílené akce, aby na těch hot-spotech stáli zástupci Městské policie a Policie ČR 

se zapnutými majáčky a nějakým způsobem dali návštěvníkům najevo, že toto není v centru 

města možné. Rozumím tomu, že když jde dav naprosto ožralých lidí a proti němu dva 

strážníci Městské policie, situace snadná není. Proto jsem měla takovou představu. V 

Drážďanech, kde jsem byla před 14 dny, v jedné takové lokalitě jako je Dlouhá stojí policejní 

vozidla na každém rohu, protože je tam předpoklad porušování.  

 To je způsob, který jsem jako rezident, který tím spoustu let trpí, navrhovala. Dále 

byly metodické schůzky, kde jsem vycházela z informace, že žádné neprobíhají.  

 Ve druhé části, kterou v tisku č. 20 postrádám, byť se to může zdát jako kapka v moři, 

ale považuji to za důležité a co můžeme jako městská část udělat, je návrh, aby byla přijata 

závazná a transparentní pravidla pro případy, že nebytové prostory naší městské části jsou 

pronajaty pro provoz po 22. hodině. Takové provozy tady jsou, nemám potřebu je konkrétně 

vyjmenovávat. Např. v Dlouhé jsou dva bary, kde po 22. hodině je buď otevřená zahrádka, 

kde lidé sedí a ruší tam noční klid, a pak je to další bar v Dlouhé ulici, kousek od zrušené 

alkovečerky, kde myslím, že mají omezenou provozní dobu, kterou ale porušují. 

 Proto je v mém tisku navrhován prostor pro komunikaci radnice a OTMS, aby byla 

přijata nějaká pravidla pro nájemce a snažili jsme se to formou dodatků nebo konkrétních 

nájemních smluv prosadit, kdykoli se bude nájem měnit nebo nájemní smlouva doplňovat a 

samozřejmě v případech, kdy se bude prostor nově pronajímat. Je to malá část proti množství 

soukromých barů, ale jako městská část to jednoduše udělat můžeme a myslím si, že bychom 

to udělat měli.  

 V tomto duchu se nesla navrhovaná opatření, která by se mohla odsouhlasit nebo 

zahrnout do vašeho tisku.  

 

P.  H e j m a : 

 Domluvili bychom se, co bychom z toho převzali, aby z toho vznikl jeden tisk. 

 Prosím pana radního Bureše jako druhého předkladatele. 

 

P.  B u r e š : 

 Podstatné je také vnímání kriminality a veřejného pořádku. Veřejný pořádek je stále 

těžší vymáhat. Patřím asi ke generaci, kterou rodiče vychovávali, říkali, co se smí a co se 

nesmí, když se dělalo něco, co se nesmí, tak jsme to schytali, dostali jsme na zadek. Měli jsme 

respekt k autoritám, stačila nám obecná pravidla. Dnes je tomu naprosto jinak. Razí se, že je 

svobodné myšlení, bez zásahu rodičů, že si má každý svobodně najít a my to potom v ulicích 

vidíme – respekt k okolí, k pravidlům, k Policii, k Městské policii. To tak je, to si musíme 

připustit, že se to děje celosvětově, nejen v našich ulicích. Městská část to nevyřeší, ale zažívá 

to Policie i Městské policie, jak se přestupci veřejného pořádku chovají. Bohužel nestačí, 

když se natočí a pustí na facebook, a policie je pak za to dehonestována. 

 Represivní možnosti jako takové v tomto případě městská část nemá, takže musí 

spoléhat na spolupráci s oběma policiemi, s Magistrátem hl. m. Prahy, s Parlamentem a s 

ministerstvy. Jsou to stále opakované body: podstav, nedostatek policistů a strážníků – mnoho 

let opakováno.  



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

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

Technická korektura: Mgr. Valíčková, ved. OVO Stránka 53 
 

Bohužel, podstav u Městské policie, to znamená nenaplnění tabulek, je řešen redukcí 

tabulek, místa se proškrtala. Jsem rád, že vidíte, kolik strážníků veřejného pořádku na noc v 

ulici je. Je jich méně než nás v této místnosti. Nás je tady dvakrát tolik, než kolik je strážníků 

na celou Prahu 1.  

 Opakovaně říkám nejen já, ale i pan starosta, že jedním z řešení je změna pravidla 

odměňování, aby v zóně Pražské památkové rezervace strážníci dostávali víc peněz. Jsou 

zaměstnanci a jsou ve služebním poměru a výplatu mají stejnou, jestli jsou celý den na Praze1 

a celou noc na ně někdo plive a polévá pivem, nebo jestli hlídá někde dětské hřiště nebo 

parkoviště. Myslím si, že příplatek za výkon činnosti by pomohl. Buď máte srdcaře, kteří to 

chtějí dělat, nebo to jsou lidé, s kterými jako v každém jiném zaměstnání máte negativní 

zkušenost, nebo to jsou lidé, kteří po čase utečou pryč, protože vidí, co tady za ty peníze 

dělají. Včera na komisi jsem měl tabulky, v jakých třídách. Je to veřejná informace na 

internetu. Hodně lidí se divilo, jak je to málo.  

 Důležité jsou legislativní úpravy, změna výkladu příslušných ministerstev, ať je to 

doprava nebo vnitro. O tom jednáme s větším či menším úspěchem. Důležité je to,  kdy se 

někdo odváží sáhnout do sazebníku pokut za přestupky. V některých případech je to pro lidi 

adrenalin, aby tam šli, stojí je to malá svačina a tak si to jdou užít.  

 S tím souvisí mediální kampaň v zahraničí. Někde funguje, ale ze zkušeností z jiných 

států funguje tak, že kdyby tady někdo byl zadržen s rukama za zády na Staroměstském nám. 

a spustilo se to jako strašák, tak to si nemůže policie dovolit. Hned by byla napadena, že tady 

někoho neoprávněně zadržuje. Bohužel, doba nám moc nepomáhá. 

 Pan starosta zmínil technologie. Zásadní je městský kamerový systém. Jsem strašně 

rád, že ho jak Městská policie, tak Policie ČR využívá jak k objasňování, tak i k prevenci. 

Tam nám Magistrát roky nepomáhal a všichni tady můžeme hrdě prohlásit, že to, za co nás 

policie na každém jednání chválí, je čistě naším výsledkem, Prahy 1, protože jsme v r. 2012 

zoufalou situaci nechtěli trpět a centrum města jsme posunuli aspoň na úroveň okolních zemí 

a metropolí. Jsou samozřejmě další, ať už je to detekce, inteligentní analýzy, čidla atd., to 

všechno je, ale Praha 1 to stihla bez nařízení Magistrátu, že se to má používat. Bohužel to 

souvisí i s tím – nemyslím čidlo, které se objevilo na kulaťáku v Dlouhé, ale ta, která jsou 

nainstalovaná a monitorují každou vteřinu a vysílají alarmy. Na operačním středisku sedí 

člověk a sleduje kamery. Má třeba 16 obrázků. Když mu někdo zavolá na linku, přepojuje se, 

podívá se na záznam, odvíjí si ho zpátky. Ten člověk ví, kterou kameru má přetočit a vidí 

pachatele a současně druhou rukou hledá, kam mohl utéct a zachytí ho.  

 Kdyby tam přicházely všechny detekce, to znamená, že se v nočních hodinách zvýšil 

hluk nad únosnou mez, že se někde shromáždilo více než pět lidí, že někdo projel 

jednosměrnou, že se někdo zdržuje u domu, kde kresli nebo vykonává potřebu – to není za 

současných podmínek v lidských silách. Nápad akcí, které se dějí, ve stávajícím počtu nikdo 

nezvládne.  

 Měl jsem možnost být v Londýně v operačním středisku. Můžeme závidět, že tam na 

Dlouhou je 12 lidí, kteří stojí u kamery, sledují podezřelé chování, vyhodnocují veřejný 

pořádek a mohou do vysílaček okamžitě hlásit. Vědí, kam jedou, co je tam čeká, co tam  

budou řešit a co mohou očekávat.  

 Technologií jsme se posunuli k tomu, že bychom to zvládali, ale nejsou na to lidi u 

Městské policie a ani u Policie ČR.  

 Pro zastupitelstvo je důležité, že se pracuje na pokračování analýzy bezpečnosti, která 

byla zpracována. I tentokrát ji dostanete ve dvou variantách, jedna je veřejná, která je 

uveřejněna na stránkách a je potřeba pro žádosti o různé grantové programy na Ministerstvu 

vnitra, druhá bude personifikovaná s vodotiskem na každé stránce, která bude obsahovat 

důvěrnější detailní informace.  
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 Věřím, že nám Parlament pomůže. Zítra mám možnost jednat s panem kancléřem a 

požádat, aby vznikla databáze možných legislativních změn a legislativního plánu, abychom 

věděli, zda budeme schopni se připojovat k některým zákonům, ať prostřednictvím hl. m. 

Prahy nebo poslaneckých iniciativ. Všichni – opozice a koalice – víme, co by pomohlo řešení 

u policie a bavíme se o tom.  

 Všichni víme, že problém je, zabývá se tím mnoho lidí. To, že je třeba vymáhat 

pravidla, všichni vědí, jenže městská část při jejich vymáhání tahá za kratší konec. Na to 

potřebujeme obě složky policií, aby nám pomohly.  

 Nevím, kde se vzalo, že jednání neprobíhají, probíhají na různých úrovních, ať 

pravidelné schůzky u pana starosty, jednání s jednotlivými řediteli, jednání s šéfy jednotlivých 

oddělení – podle toho, co potřebují pro výkon. Vnímáme-li nějaký problém, tak i za to velké 

díky, že to nemusíme brát z vrchu, ale můžeme si rovnou zavolat těm lidem – myslím tím 

„jedenácté“(?), kluci doopravdy pracují. Myslím, že zrovna v drogové činnosti je to výrazně 

vidět. 

 Řešení není jednoduché, určitě ne rychlé, což nám dokázala existence nočního 

starosty, který říkal, že do šesti měsíců bude všechny vyřešeno. Ruku na srdce, teď to víte i 

vy, že to byla jen proklamace, že práce je hodně. Kdybych to chtěl říci s nadsázkou, tak 

nočního starostu eviduji jen, když ho vidím v tiskovém materiálu v radě, že žádá o pronájem 

nějakého podniku a chce mít do půlnoci hospodu na Praze 1. To mu nevyčítám, není to 

jednoduché, jak si všichni představovali.  

 K provozovnám. Osobně si myslím, že ne všechny provozovny je třeba zavírat ve 

22.00 hod. Někdy by to mohlo způsobit větší problémy. Ne všechny jsou problematické, jsou 

restaurace, kam chodí lidé slušně jíst. Myslím si, že i stávající rada rozlišuje tyto věci u 

některých provozoven, omezuje např. roh Dlouhé u rušení té Večerky, trvání na otevírací 

době, omezení, tam to dávalo význam, přestože měla komise jiný názor a nevadilo jí, že by 

tam zůstalo něco jiného.  

 Problém s 22. hodinou je i v tom, že našich provozoven není tolik, a že když jednu 

zavřete a ostatní jsou otevřené, tak to nefunguje. Provozovna, která je špatná, je to stejné jako 

Krystal v Kolkovně, tak tam to bylo potřeba převést na jinou firmu, řeklo se ano, ale s 

podmínkou, že budete zavírat ve 22 hod. uprostřed nočních klubů. Dopadlo to tak, že je z toho 

snídaňová restaurace, která skutečně zavírá večer. Tam jsme se oprávněně báli, že by došlo 

opět k porušování veřejného pořádku pro zvýšení koncentrace. Zase jsou jiné provozovny, 

které jsou normální restaurace na určité úrovni. Občané Prahy 1 říkají, že přijdou z práce ve 

21.30 hod. a ještě by si někam zašli, ale ono není kam.  

 Nepaušalizoval bych to, ale velmi důkladně posuzoval, kde je to třeba a kde je to 

nadbytečné. Broňa jistě doplní tu podstatnou část problému způsobenou nevychovanými 

turisty, kteří ani nebydlí v hotelích. 

 

P.  H e j m a : 

 Nyní prosím o slovo kolegyni Sitár Baborákovou. 

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Budu se snažit stručně doplnit své velkorysé řečníky. Souhlasím, že čísla rušení 

nočního klidu jsou nízká, neustále usurpuji pana ředitele Stejskala s tím, že naši sousedé 

volají rušení nočního klidu, ale čísla se nikam nepropíší. Došli jsme k tomu, že 

pravděpodobně to bude z toho důvodu, že se sjedná pořádek na místě. Byla jsem toho 

svědkem i já. Zjedná se pořádek a nebudu volat desetkrát, zavolám dvakrát nebo třikrát, a 

záznam o tom není. Přáli jsme si, aby záznamy byly, čísla by určitě byla vyšší. 
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 Co se týká detailů k problematice krátkodobého ubytování, víte, že je to mravenčí a 

nevděčná práce, ze které jsem už docela unavená. Když budete mít někdo zájem, bude k 

přečtení zpráva o činnosti výboru, kde budou detaily. 

 Co se děje v domech, také mnoho z vás ví. U nás v domě a v mém okolí na Novém 

Městě to funguje tak, že turisté přijedou v pátek odpoledne, přijede jich třeba 16  

s kolečkovými kufry, ubytují se a nesou si basy piv na apartmány a basy piv opouštějí třeba až 

ve 24.10 hod. a jdou na tah. To začíná první rušení nočního klidu. Pokračuje to v 1 hod., kdy 

jde další partička, různě se vrací, trousí se, zvrací na dvůr, močí, kouří i přes zákaz kouření, 

obtěžují s dvorky. Z toho mám obavy.  

 Na výboru jsme řešili v rámci kontaktního místa pouhých 9 případů. Připadá mi to 

málo, ale je to do jisté míry vypovídající. V současné chvíli čekáme na stavební úřad, až nám 

dá zpracovanou aktualizaci těchto případů, zda by šlo nějaký posunout, jako byla posunutá 

Růžová ulice. Není to tak jednoduché, případ je trochu jiný. Stavební úřad je obviňován z 

nečinnosti, ale domnívám se, že se toto touto zprávou vyjasní.  

 To, co bych ráda zmínila. U nás v sousedním domě byl jeden napadený dokonce v 

rámci krátkodobého ubytování. Přestože překročil práh bytu, nakonec to skončilo tak, že je to 

přestupek. 

 V našem výboru příští týden bude Prague City Tourism. Bude nám představovat 

magistrátní kampaň, která sem chce přilákat lepší turisty. Na výboru budou mít možnost se k 

tomu nějakým způsobem vyjádřit. Předpokládám, že Magistrátu půjde hlavně o to mít naše 

nosiče. Myslím, že by bylo dobré, abychom se na výboru na to připravili.  

 Kdyby záleželo na mne, souhlasila bych s prezentací negativní reklamy, ale to Praha a 

Magistrát neudělá. Za mne je to zhruba všechno. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Tím jsme odprezentovali předklad. Dal bych ještě prostor jak zástupcům Policie ČR, 

tak Městské policie, aby se stručně za sebe k problému vyjádřili. Byl bych velmi rád, 

abychom se všichni dovzdělali v tom, co se v této věci skutečně dělá, jaké máme možnosti a 

prostředky, jaké má každá složka policie kapacity. Je mi vždycky nesmírně líto, když nám 

někteří přes facebook vyčítají, že nevíme o tom, že problém je, že se o to nestaráme, že na 

ulici nejsme a že policie nic nedělá. To mi připadá šíleně nefér, protože ani jedno z toho není 

pravda. Moc dobře to víme, protože v tom žijeme, jsme strašně naštvaní, není nám to vůbec 

jedno a chceme tady zavést pořádek. Chceme, aby z Prahy zmizela alkoturistika, aby sem 

jezdili kultivovaní turisté a věděli, že tady žádné rebelie neodpustíme a ani alkoholové řádění 

– takoví tady nejsou vítáni. Tento druh turistů tady není vítán 

 Městská policie i Policie ČR dělá v tomto směru, co může. Mohl bych dlouho hovořit 

třeba o tom, co se povedlo Policii ČR na úseku protidrogové prevence a i na postihování 

tohoto negativního jevu, kdy jsme měli plný Václavák dealerů. Týmu Krystal, následně 

oddělení 11 se povedlo terén úplně vyčistit, až nám to vyčítaly jiné městské části, že jsme je 

vytlačili k nim. V tomto směru jsme nekompromisně dbali na to, aby se tady dodržovaly 

zákony.  

 Totéž se stalo s veřejnými domy, ty už tady prakticky nejsou, snížilo se to na Smečky, 

až na malé výjimky. Bylo jich tady spousty desítek, které byly díky cílené činnosti obou 

složek policií a dalších eliminovány. V tomto směru spolupráce jak Policie ČR, tak Městské 

policie je vynikající. Bohužel, efekt díky kapacitě není ještě vidět.  

 Teď se na alkoturistiku zaměříme v plné síle. Máme příslib ke spolupráci a uděláme 

všechno pro to, abychom si tady pokojné bydlení zajistili. Věřím tomu, že to dokážeme, že to 

dostaneme i do světa. Jednáme s řadou velvyslanců, kteří jsou připraveni nám v tom pomoci.  
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 Především se jedná o Brity, Iry, Dány a další, kteří si to tady vyhlídli, jezdí sem zapíjet 

svobody a mají to jako víkendový „hec“, že sem přijedou, ale to musí skončit. Věřím tomu, že 

se nám to povede. Už se ozvali i provozovatelé pub crawlů, kteří zaznamenali, že tady nejsou 

vítáni a chtějí nějakým způsobem jednat.  

 Myslím, že je třeba si sednout ke stolu a pod důslednými opatřeními si tady zajistit 

pořádek. Myslím si, že to dokážeme.  

 Prosím nejdříve zástupce Policie ČR o slovo. Vítejte mezi námi. 

 

P.  K u ž í l e k : 

 Dovolte, abych se vám představil. Jsem mezi vámi poprvé, jsem Tomáš Kužílek, 

zástupce ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování, takže moje hlavní odpovědnost 

je kriminalita. Omlouvám pana ředitele, který má služební neodkladné povinnosti. 

 Vyjádřím se k problémům, které tady zazněly. Součástí tisku je naše zpráva o 

bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1. Kriminalita se nám průběžně velice vyvinula. 

Sinusoida je veliká za poslední období způsobené covidem, nejslabší rok a za poslední 

dekádu. Na Praze 1 jsem už čtvrt století, takže jsem toho tady zažil hodně. Co se týká 

kriminality, r. 2021 byl nejslabší, byl velký meziroční pokles. Když srovnám čtyři měsíce 

letošního roku se čtyřmi měsíci r. 2021, začínáme s kriminalitou stoupat, ale nevidím to nijak 

tragicky. Velkou část čísel zaujímá internetová kriminalita. Čísla se projevují v našich 

statistikách, ač poškození nejsou rezidenti městských částí Prahy 1, případně Prahy 6 a 

Prahy7. Je to různá míra drobných internetových podvodů, která je způsobena i válečnou 

situací na Ukrajině. Část i internetové kriminality se přesunula bohužel do České republiky.  

 Drobně narostla majetková trestná činnost, zejména na úseku krádeží. Mírně se nám 

zvedají kapesní krádeže. Co se týká kriminality na ulicích, to znamená násilí a další trestné 

činy, čísla nejsou nijak závažná.  

 Tolik ke kriminalitě. 

 Ač tady bylo ze strany radního Bureše připomenuto poděkování, přesto bych to rád 

zopakoval. Jsem velice rád, že i vy jste nám pomohli zkvalitnit naši práci, co se týká 

kamerových systémů. Bylo vybudováno nové pracoviště a výrazně nám přibývá objasněnost 

trestních činů na území MČ Praha 1. Za to doopravdy velké díky. 

 Byla tady zmíněna činnost našeho nového oddělení, které tady působí 1,5 roku. 

Zareagovali jsme na vývoj zejména pouliční drogové problematiky jak ze strany zejména 

nigerijských prodejců, tak ze strany osob bez domova nebo na ulici. Oboje se podařilo 

zvládnout, číslo za 1,5 roku je 370 zadržených pachatelů jen jedním oddělením a většina je už 

odsouzena. Jsme rádi, že i státní zastupitelství a soud pro Prahu 1 nejen že uděluje poměrně 

vysoké tresty i za tuto bagatelní trestnou činnost, ale začali jsme ve velké míře i drobným 

dealerům zajišťovat finanční prostředky.  

 K bodům, které tady zazněly. Na problematiku tzv. hot-spotů v problematických 

lokalitách v ulicích bude v našem žargonu směřovat síla a prostředky. Jak tady ale bylo 

zmíněno, naše kapacity nejsou takové, abychom zde měli pravidelné pevné hlídky každou 

noční hodinu. Situaci pro rezidenty a pro lidi, kteří se v nočních hodinách nacházejí v Praze, 

vnímáme jako nepříjemnou a naše policisty se tam budeme snažit co nejvíce směřovat. 

 Zároveň každý rok se snažíme dělat jednorázové akce, které jsou zaměřovány na 

dodržování veškerých právních předpisů. Akce jsou v součinnosti s Městskou policií,  

s hygienou a dalšími úřady změřeny na činnost provozoven. Budeme v tom nadále 

pokračovat. 
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 Není to výmluva, ale co nám nenahrává, je změna čísel projednávaných přestupků. 

Jsem rád, že tady zaznělo – je to jednak vymahatelnost, jednak velice malá výše sazeb za 

přestupky daná zákonem. Je to tak, pokud si dáte láhev z papírového pytlíku v některém jiném 

státu, pokuta je ohromná. Neberu to jako výmluvu, snažíme se co nejvíce osoby páchající 

přestupkové jednání postihovat a řešit.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane plukovníku, děkuji za úvod. Prosím pana ředitele Stejskala. 

 

P.  S t e j s k a l : 

 Odpovídám asi trochu víc za to, co nás na Praze 1 nejvíce trápí. Co se týká 

kriminality, Praha 1 je určitě šťastná lokalita proti jiným městům, tam problémy velké 

nemáme. Daří se nám dokonce řešit pouliční kriminalitu i ve vztahu k poškozování majetku 

města, občanů i zaparkovaných vozidel. Je to kamerový systém, všímavost občanů Prahy 1 

nebo je to všímavost několika strážníků, kteří tady bydlí a pohybují se po městě nebo jdou z 

práce – viz Štěpánská, kde pošlapal Němec pět aut. Překvapení je, že dva řidiči pošlapaných 

aut řekli, že to ani řešit nechtějí a tím se snížila škoda, že to ani nešlo do trestního řízení.  

 Co se týká veřejného pořádku, je důležité říci, že to má několik veličin. Proti r. 2012 a 

2013 je nás na Praze 1 o 50 méně. Pro vaši představu – je to 6 hlídek na směnu. Teď tady 

honíme se zbytkem lidí stovky problémů, které tu na celém území Prahy 1 máme. Zaplať pán 

bůh za Malou Stranu, kde v drtivé většině tyto problémy Starého a Nového Města vůbec 

nejsou. Tam stačí jedna dvoučlenná hlídka na celou noc a mnohdy nám ještě musí jezdit 

pomáhat. 

 Důležité ze zprávy o rušení nočního klidu je říct, proč jsou čísla přímo v přestupku 

rušení nočního klidu malá. Má to dva důvody. Je to laický pohled na statistiku proti tomu 

sofistikovanému, který máme my. Většina přestupků se řeší v rámci jiného přestupkového 

řízení. Vždycky se vybírá ten přestupek, kde je největší sankce. Tam jsme za první čtyři 

měsíce na čísle 3132 přestupků, podobné je to i v letech zpátky, zatímco čistě u veřejného 

pořádku jsme zatím dělali 68 přestupků. Ne každý přestupek lidí, kteří nás zavolají do baráku, 

se dá vyřešit přestupkovým řízením. Je to neurčité tvrzení, bez důkazů. Ani lidé, na které se v 

bytu dozvoníme, by to nebrali a většina přestupců to ani na místě řešit nechce. Pokud to 

pošleme na cizince panu Ručkovi, může vám rovnou říct, jak vypadá takové správní řízení ve 

vztahu k cizincům. Totéž se týká ulice.  

 Jsou země, které nemají tak benevolentní systém jak v právu živnostenském, tak v 

přestupkovém, jako je to v České republice. Pak jsou  země, kde nemají žádné přísné zákony, 

ale jsou to země, kde policajt řekne, že to tak je a běda, jak někdo odporuje, tak skončí na 

policejní služebně.  Vezměte si jen Chorvatsko, sedíte tam do rána, do odpoledne, až zaplatíte 

za to, co řekl policista, že je přestupek, tak vás pustí. Tak to tady nemáme a ani nemůžeme 

mít. 

 Vrátím se k tomu původnímu, co jsme tady začali řešit před deseti lety. Legislativně 

jsme se neposunuli vůbec nikam. Živnostenská provozovna si může nechat lidi odcházet s 

pitím se skleničkami před provozovnu, nic to neporušuje, některé provozovny si tady přes den 

vyhrávají jako na tureckém trhu, z pozice zákona to také nic neporušuje, takže záleží na jejich 

benevolenci, když na ně přijdeme, aby to ztišili a neřvali tam do ulice. Tak to tady vypadá s 

vymahatelností práva. Když v cizině, kde jsou jakoby uvědomělí, je jedna ulice, kde dovolují 

dělat noční zábavu, na každou stranu se postaví policie, dohlíží na to, srovná to. I lidé se tam 

chovají trochu jinak, protože mají přísné právní předpisy. Když tady dám deset lidí do Dlouhé 

ulice na okraj s auty, tak to jsou všichni strážníci, kteří jsou pro celé Staré Město.  
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Nemáme problém jen Dlouhou ulici, stačí zabočit do Masné, do Štupartské, do Malé 

Štupartské, do Veleslavínové, do Michalské, na Uhelný trh – nikde nemají v centru tolik 

otevřených provozoven do noci nebo do rána jako tady. Uhlídejte to s těmi 24 lidmi, které 

máte.  

 Jsou rezervy strážníků ve všímavosti, jsou to ale jednotlivosti, jinak lidé dělají to, co 

mají, lítají od jedné věci k druhé. Občané mají možnost volat buď na linku 156, nebo přímo k 

nám a volání občanů, když vám to občané říkají někde na setkáních, je velmi málo. Nedá se to 

oblbnout, máme záznamy telefonů. Na můj vkus je to strašně málo. Jsou samozřejmě 

problémy do některých domů se dostat. Říkám ale, pokud se mi nepodaří mít na to víc lidí, 

neobsadím víc míst, nemohu si blokovat nějakou větší hlídku, která by zvládla 20, 30 nebo 50 

lidí na jednom místě. Není to ze strachu, že by se strážníci báli řešit 20 opilých lidí. Začnou, 

když je problém, zavolají si ostatní hlídky, ty se stáhnou z toho zbytku a pomohou jim, ale to 

je pořád rámus. Dva lidi – každý si vezme jednoho přestupce a ostatní tam řvou a různě do 

toho zasahují. Tak se práce nedá dělat a my ji tak děláme, protože jinou možnost nemáme a 

nikdo nám nepomůže. 

 Díky tomu, že si tady strážníci mohou udělat přesčasy, že mají kromě odměn Městské 

policie odměny od Úřadu Městské části za minulý rok, ukradl jsem pět lidí z jiných obvodů, 

kde už ale chybí 25 % lidí proti tomu, co by měly správně mít.  

 Není to jednoduché a nemůžete dnes nikoho zaúkolovat, aby sehnal strážníky, protože 

lidé nejsou. Pokud tu nechceme mít hloupé darebáky, zloděje apod., tak lidi sem nedostanete. 

Vinu kladu sociálním sítím, co všechno je tam o policii, lidé za dobré zákroky se setkávají s 

bahnem – hlavně mladým lidem se to nechce dělat. Apeloval bych na všechny rodiny občanů 

Prahy 1, které mají zdravé dcery a syny a je jim nad 18 let, abyste nám nějaký nový potěr 

dodali, protože já tady také nebudu věčně. Je mi 67 let, jak dlouho tady ještě budu otravovat? 

Jsem tady hlavně proto, aby to někdo vůbec dělal. Chybí každý člověk. 

 Nemohu vám říct nic jiného než to, že se budeme snažit nadále udělat maximum, co 

jde, ale ono to jde špatně z objektivních důvodů, že na to nemáme nástroje a druhý důvod jsou 

lidé. 59856 přestupků na Praze 1 v dopravě, to nemá ani centrum Londýna za celý rok, a my 

to máme za čtyři měsíce. Je to stejně 10 % přestupků, které se tu spáchají. Spoustu občanů 

Prahy 1 také zajímají dopravní přestupky. 

 S feťáky na ulici neuděláte nic. S bezdomovci na ulici neuděláte vůbec nic. Teď máme 

nový evergreen – ukrajinskou skupinu asi deseti občanů, kteří se úplně vymykají běžnému 

Ukrajinci, který je tady jako turista, který je tu jako válečný uprchlík. Je to deset darebáků, 

kteří si usmysleli, že na Karlově mostě budou nabízet k nafocení sovičky. My je honíme 

každý den, brání se řízení o přestupku, nic neplatí, maří to, abychom vůbec zjistili, kde mají 

tady bydliště, abychom je mohli oznámit správnímu orgánu. Když by je správní orgán dokázal 

obeslat, tak už jsou pryč.  

 Kromě apelu na lidi, aby se tady cizinci chovali slušně, určitě by stál za to apel, aby 

nepřispívali na ulici žebrákům. Když chtějí podpořit žebrající osoby, ať to dají těm 

organizacím, které se o ně starají. Dnes je o žebrající osoby na Praze 1 tak luxusně postaráno, 

že to nemá ani polovina populace, která se bere jako málo majetná. Třikrát denně teplé jídlo, 

ovoce, kdykoli se převléknout každý den, zdravotní služby na ulici, tak co zbude žebrákům z 

toho, co si vyžebrají? Jenom to prochlastají. Pak nám všechno počůrají, pokadí, rvou se mezi 

sebou a je to každý den stejné. 

 Kromě jiného frustrace policie nebo strážníků, kteří dělají hlídkovou službu, je děsivá. 

Já osobně jsem rád, že to pořád dělají tak, jak to dělají. Když chcete pranýřovat Městskou 

policii za to, že něco nedělá, tak je to vždycky v danou chvíli, konkrétní strážník, konkrétní 

čas a místo. To chci vědět a s lidmi to budu projednávat. Stane se to málokdy, jsou to 

povídačky dvě měsíce zpátky, a to je k ničemu.  
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 Za podporu vám děkuji, dokonce i za pochopení, že to s námi nemáte lehké, ale víc 

toho než v současné době neuděláme. Že nám město, které má legislativní iniciativu, moc 

nepomáhá, je vidět na vyhlášce. Je to příklad toho, jak město fakticky funguje. Vyhláška pro 

zákaz pití alkoholu v noci kromě vyjmenovaných míst neplatí, protože nemáte žádný vztah ke 

kostelu, ke školskému zařízení, protože není otevřené. Vyhláška na většině území neplatí, lidé 

mohou chodit po ulici a chlastat a my řešíme následek, ne prevenci, aby nepili na ulici.  

 Počkám na otázky. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím Petra Kučeru, který je přihlášen do diskuse. 

 

P.  K u č e r a : 

 Děkuji za podrobné informace, za materiály a za vyčerpávající výklady. Myslím, že v 

obecném směru to za ty roky slyším několikrát. Vnímám zlepšení, že se jde více na konkrétní 

věci, daří se zlepšovat některé detaily. Vnímám pozitivně i to, že komunikace mezi 

městskými částmi a oběma policiemi funguje, protože se na věci reaguje. To je z mé strany 

pochvala. 

 Na druhou stranu vnímám, že závažná kriminalita není to, proč se o této věci tady 

bavíme. To hlavní, proč tady dnes sedíme a o tomto tématu rozprávíme, je narušování 

veřejného pořádku ať už pub crawly nebo velkými skupinami lidí, kteří jsou opilí a dalšími 

jevy, které ruší ze spaní zejména v rezidenčních oblastech. 

 Tady se dovídáme, co brání věci řešit – nedostatek strážníků, celkově nejsou kapacity. 

Myslím, že kapacity vždycky jsou, když je to priorita. Podívejme se na fotbalová utkání. Na 

Spartě a na Slávii policejní síla je velmi masivní. Také to dříve nebylo. Je to něco, co se 

vyvinulo za poslední roky na základě nějakých zkušeností a stalo se to prioritou.  

 Jestliže se na Starém a Novém Městě pohybují skupinky 150 lidí, které se strážníci 

bojí zastavit a řešit s nimi přestupky, dostáváme se do podobné situace jako s fotbalovými 

fanoušky. Je to něco, co by se mělo řešit podobným způsobem. Nebudu říkat, abyste si stáhli 

policii z celé České republiky jako na velké akce a budou každou noc v Praze, to je nesmysl. 

Ale to, co říkala paní kolegyně Holá, aby na hot-spotech městské, státní nebo výpomocné 

hlídky byly celou dobu, byl by to důležitý krok, který by nám pomohl řešit spoustu věcí. 

Myslím si, že pilotně se to už dělo. Na Václavském nám. je místo, kde stále stojí policie a 

funguje to. Zkušenosti jsou v tomto směru pozitivní a spíše chybí kapacity.  

 Byl bych velmi rád, kdybychom našli cestu pro tuto podporu, ať ve vedení města nebo 

policie, zejména Městské policie. Opakovaně tady slyšíme, že je třeba motivovat strážníky 

pro centrum je velmi těžké, protože to z nějakých důvodů třeba finančně nejde – to je podle 

mne chyba vedení. Pane řediteli, nezlobte se, musí se to hnát výš a my vám v tom budeme 

rádi pomáhat. Je chyba, že se to nestalo. Jak je to možné? Máme starostu ze STAN, který má 

svého stranického kolegu na hl. městě odpovědného za bezpečnost, a toto se nepodařilo 

změnit. Je to samozřejmě v gesci primátora, ale také se nepodařilo reformovat Městskou 

policii, aby se tyto problémy omezily. 

 Byl bych velmi rád, kdybychom tuto cestu našli, kdybychom nevymýšleli nové 

restrikce a nové triky jak koho nachytat a uložit mu pokutu, ale kdybychom našli cestu, jak 

posílit lidské vztahy a kapacity, aby policie byla vidět na ulicích. Myslím, že i na sociálních 

sítích lidé toto řeší stále dokola, my policisty nevidíme. Neznají důvody, neví, kde policajti 

jsou, co řeší atd. a zjednodušeně si to takto říkají. Nic jiného než navýšení kapacit v tomto 

směru nepomůže.  
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 Byli jsme svědky o nějaký pokus o domobranu v r. 2013 nebo 2014, což nefungovalo, 

bylo to velmi kritizováno. Tudy cesta nepovede. Domobrana hl. města je policie. Pane 

starosto, jděte za kolegou Hlubučkem, řeknete mu to, máte ještě půl roku na to vymyslet 

motivační programy, jak získat nové pracovníky, nebo nám říct, že to nejde z nějakých 

legislativních důvodů, kde bychom měli iniciovat změny na celostátní úrovni. Jestliže se 

budeme utápět v problémových věcech, nikam se nedostaneme. Měli bychom se soustředit na 

alkoturismus, pub crawly a na několik hot-spotů, kde je třeba po celou noc přítomnost policie. 

Např. ve Vrchlického sadech se to dařilo řešit, tam je situace specifická a spolupráce s policií 

podle mých zkušeností byla perfektní. I lidé to začali vnímat, že policie je tam přítomna a 

odezva byla kladná. Myslím, že by to v hot-spotech nějak mělo jít. Když to jde v jiných 

městech, musí to jít i v Praze. I když je Praha 1 specifická, oddělená od hl. města, zaměřme se 

na to. Myslím, že potom není třeba řešit detaily, jestli zavírat naše obecní podniky v tolik a 

tolik hodin, protože to je opravdu podružné. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bleskovou reakci na váš apel. Pane kolego, naprosto s vámi souhlasím. Pan nám. 

Hlubuček ode mne nic jiného celou dobu neposlouchá. Myslím si, že by tady musel sedět pan 

ředitel Šustr a další, protože mají problém získat strážníky, posílit kapacity, mají rozpočtová 

omezení a nehorší je, že počet strážníků je dle jejich názoru adekvátní vůči počtu trvale 

bydlících, což je naprostý nesmysl. Tady sice bydlí 30 tisíc lidí, ale na druhou stranu tady 

máme 300 tisíc lidí každý den, kteří sem přijíždí pracovat a desetitisíce lidí nám tady lítá po 

nocích. V tomto směru je to absolutně neadekvátní. Musí se změnit systém odměňování 

strážníků na jejich motivaci, pro strážníky pracující v centru najít způsob, jak je personálně 

dotovat v mimořádných časech, což je letní sezóna, kdy máme největší zátěže alkoturistů.  

 Samozřejmě je velmi důležitá spolupráce obou složek, protože strážníci Městské 

policie mají mnohem menší kompetence  než  má Policie ČR, která působí v jiných oblastech 

a není schopna nám permanentě vykrývat deficit v počtu lidí pro zabezpečení veřejného 

pořádku.  

 Teď bereme alkoturismus jako cíl, je to terč, do kterého musíme střelit a společně něco 

pro to udělat. I projednávání tohoto bodu má za úkol dát toto zveřejnit. Dávno jsme říkali, že 

proti tomu budeme bojovat a že to nebudeme trpět. 

 Prosím paní zastupitelku Holou. 

 

P.  H o l á : 

 Neberte to osobně, v tisku neříkám, že policie nedělá nic. Informaci o podstavu znám 

od vás ještě když se to řešilo na Kontrolním výboru před několika lety. Na druhou stranu v 

nějaké analýze bezpečnosti z r. 2018 je uvedeno, že když se zavede systém autíček, tak tím 

odpadne Městské policii 70 % agendy s dopravními přestupky a že budou mít prostor tomu se 

věnovat. To říkám, co je v nějakých oficiálních materiálech. Proto jsem v tisku navrhovala 

spolupráci s Policií ČR. Dozvěděli jsme se, že i tam je určitý podstav. Nejde ale o nějakou 

představu, že tiskem vyřešíme, že skoro z ničeho se centrum promění v klidnou ulici, kde po 

22. hodině bude úplný klid. 

 Právě proto, že přestupkové řízení vypadá poměrně náročně a složitě, tak aby 

návštěvníci centra, kteří tam fungují dost beztrestně, byli nějakým způsobem trochu 

odstrašeni. 

 Nebylo tady řečeno, že výletní vůz projede Dlouhou a Pařížskou každou půl hodiny, 

kdy nějaký blázen si myslí, že jezdit rychle v těchto ulicích je něco, co někoho ohromí. 

Hygienickou stanicí mi bylo řečeno, že toto řešit nemůže, že to musí řešit Policie ČR.  
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 I z tohoto důvodu jsem tam toto navrhovala. U těchto vozů je nemožné, aby člověk 

zavolal policii, protože ve chvíli, kdy zavolám, auto už je dávno pryč. Je potřeba, aby si na 

tyto lidi někdo počkal. Je to 10 nebo 15 aut, která to dělají. Toto je ale věc, která se nedá řešit 

tím, že zavolám a někdo to přijde vyřešit.  

 Zkušenost s Městskou policií mám, zavolala jsem ji kvůli zahrádce po 22. hodině a v 

23.15 hod. se chovali tím způsobem, že nehodlají zavírat. Policie přijela poměrně rychle. Byl 

to krásný pohled, když tam viděli ožralé turisty, jak na chodníku nasedali na tři kola a chystali 

se odjíždět. Šli jim dát pokuty. Pro mne, jako rezidenta, to byl pocit zadostiučinění, že někdo 

něco dělá. 

 Snažíme se – aspoň já jsem se snažila - v rámci možností navrhnout nějaké konkrétní 

řešení, které by k tomu přispělo. Po vašem projevu ani nevím, jestli by pomohlo navýšení 

počtu strážníků. Řekl jste, že lidi potřebujete, ale zároveň víte, že žádní nebudou. V mém 

tisku to není, protože z informací o podstavu nevycházím a neměla jsem k tomu informace.  

V tisku č. 20 ale není žádný apel na Magistrát, aby se navýšil počet strážníků. Jestli by nám to 

umožnilo fungování těchto hot-spotů, kolik je k tomu případně potřeba lidí a máme to vtělit 

jako apel, u kterého nesouhlasím, aby byl někde potutelně projednáván mezi panem starostou 

a panem Hlubučkem, ale navrhuji, aby to bylo součástí tisku.  

 

P.  H e j m a : 

 Jsme tady proto, abychom oběma složkám pomohli. Pokud pomůže jakýkoli apel, tak 

ho tam vtělme. Myslím, že na tom není nic špatného. 

 Hlásil se pan ředitel Stejskal. 

 

P.  S t e j s k a l : 

 Jen krátce. Co se týká předzahrádek, tak údaje o otevření kontrolujeme. Je dost 

předzahrádek, které mají provozní dobu do 23 nebo do 24 hod.. Pokuty z předzahrádek 

dostaneme a vynutíme si zavření. Kdyby to bylo opakovaně, je to na správní řízení. 

 Mohu vás ubezpečit, že Městská policie od 1. dubna nabízí novým uchazečům 300 

tisíc Kč náborového příspěvku. To byste viděli ty fronty, jak se k nám hrnou – nehrnou. Jsem 

zvědav na našeho pana ředitele, nezávidím mu to, protože musí nějakým způsobem slíbit, že 

udělá maximum pro nábor lidí. Když přijdou do kurzů tři lidé, kteří projdou výběrovým 

řízením, tak to je děsivé.  

 Víme, že Praha 1 potřebuje 330 strážníků. Shodli jsme se na tom i s panem ředitelem 

Šustrem, který to nakonec uznal. Máme 225 strážníků, tak vidíte, kolik nám k dobrému stavu 

– ne k ideálu – chybí. Stojí zato snažit se to pořád někam posunout. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Děkuji Policii ČR a Městské policii za práci, kterou dělají a kterou se snaží dělat. 

Moje zkušenost je taková, že kdo může, tak dělá, občas tam existuje frustrace, tak že nelze 

pokrýt všechno.  

 Ztotožňuji se s tím, že tady lidé chybí. Jak tady bylo zmíněno odměňování, tak si 

pamatuji, že z bezpečnostního fondu byl úmysl vyčlenit nějaké finanční prostředky na 

odměny. Nevím, do jakého stádia to dospělo, kolik bylo vyplaceno a zda je to vypláceno i 

nadále. Pokud se toto podařilo prosadit, tak jsem velice rád a děkuji za to i panu starostovi.  
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 Pokud mohu navázat na pózering, na túrování aut. Udělal jsem si rešerši, jak je to ve 

světě. Myslím, že není potřeba znovu vymýšlet kola. V Paříži, v New Yorku nebo v Kalifornii 

se zavádějí hlukové radary. Auto vyfotografují, zvukově změří a potom jde normální obsílka. 

Takovým způsobem se řeší to, že policie není schopna toto řešit. 

 Pokud by toto nějakým způsobem bylo možné technicky provést, velice rád to 

podpořím.  

 V r. 2019 jsem se detailně zaměřil na cub crawly a mapoval jsem jejich činnost. 

Situace byla trochu odlišná od současné, ale ne natolik, že by se z toho nedaly vyvodit nějaké 

závěry. Asi ze čtyř podniků jsou společnosti, které podle mého názoru podnikají nelegálně, 

jelikož nabízejí své služby formou letáčků na Staroměstském nám., což je nedovolený způsob, 

byl jsem svědkem toho, že nevydaly účtenku, jak mi Policie ČR potvrdila, průvodci neměli 

pracovní smlouvu, byl jsem svědkem i toho, že se nalévalo nezletilým a v těchto podnicích se 

porušoval i protikuřácký zákon. Dokonce jsem byl svědkem i toho, že se tam distribuovaly a 

konzumovaly drogy.  

 Myslím, že i toto jsou vážné věci, které se dají nějakým způsobem podchytit. Dá se na 

tom stavět základní strategie, jak tyto pub crawly eliminovat. Principielně si myslím, že je to 

špatně, že to do ulic Prahy nepatří. Tady se konfrontuje právo na podnikání versus právo na 

důstojný rezidentský život a na noční klid. Je to klasická otázka poptávky a nabídky. Pokud 

tady budou jezdit turisté a budou chtít pít, tak vždycky jim někdo pití nabídne. 

 Myslím, že v této oblasti je na místě, aby se udělaly nějaké regulace ze strany městské 

části, potažmo státu a našly se způsoby, jak primárně neodstraňovat následky, ale zaměřit se 

na příčiny.  

 Co se týká protialkoholní vyhlášky, pokud se podle mého názoru stáhne plošně zákaz 

pití alkoholu a neodsune se mimo problémové lokality na jiná místa, tak lidé stejně budou pít, 

jen nelegálně a stejně Městská policie a Policie ČR nebude schopna právo důsledně vymáhat 

a naprostá většina turistů si stejně bude dělat, co chce.  

 V dnešní době sociálních sítí si myslím, že reference o tom, že někdo dostal velkou 

pokutu - když by se někdo pokutoval, zdokumentovalo by se to – tak preventivní efekt bude 

mnohem větší, než když se bude dlouhodobě vymýšlet nějaká penalizace. Zaměřil bych se i 

na toto.  

 Stejně tak pokuty za parkování. Pro spoustu řidičů v Praze, kteří nerespektují 

parkovací zóny, pokuta 500 Kč je pro ně jen sazba za parkování. Nejsou z toho žádné body, 

není z toho nic. Když vás parkování v Palladiu za celý den stojí 700 Kč, vyjde vás to ještě 

levněji, protože pokuta vám může, ale nemusí přijít. Tady bych se zastal Městské policie. 

Nějakým způsobem by pomohlo, kdyby se pokuty zvýšily.  

 Pub crawly fungují podle jasně stanovených harmonogramů, protože jde o několik 

firem, mají vyčleněné kluby. Navrhuji tam postihovat zejména průvodce, a to třeba kontrolou 

konkrétních osob. Vím, že když pub crawl s turisty zastavíte, nabouráte jim celý časový 

harmonogram návštěvy klubů a všechno se jim sesype jako domeček z karet.  

 Znamená to, že odhalíte průvodce, kteří pracují bez pracovních smluv, což jsme v 

minulosti prokázali, předpokládám, že nějací takoví pravděpodobně jsou. Jakmile zastavíte 

pub crawl na začátku, což se nám v minulosti povedlo, tak polovina turistů se rozuteče. 

Koncentrace turistů na jednom místě se zmenší nebo zcela zmizí, narušování veřejného 

pořádku se naředí a problém se málo zmenší.  

 Ještě k rozmělnění popíjejících turistů. Myslím, že není na místě tady šikanovat slušné 

občany, kteří si chtějí třeba dát v parku na pikniku láhev vína. V protialkoholní vyhlášce by to 

nemuselo být a v parku by se pivo nebo víno mohlo otevřít.  
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 Pro turisty je nejdůležitější jejich čas. Jedou sem třeba na tři dny. Když turistům čas 

nějak narušíte, narušíte jim zábavu, uteče jim noc a možná i uletí letadlo. To je pro ně nejhorší 

trest. Jakákoli persekuce, potyčka s policií, nějaké vyslýchání, to může pro ně být 

adrenalinový zážitek, ale oni musí třeba v pondělí do práce. Jakmile jim letadlo večer uletí, 

tak problémy u zaměstnavatele pro ně budou větší než jakákoli pražská potyčka s policií. 

 Děkuji za slovo a omlouvám se, že jsem přetáhl čas.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Chtěla jsem se zeptat, jestli se v minulosti zkoumala možnost, že by s policií působili 

proškolení civilní asistenti? Nemám na mysli hlídky, o kterých mluvil Petr Kučera, ty nebyly 

šťastné. Také nebylo dobré, kdy kluby zaměstnávaly brigádníky, kteří byli velmi nesmělí, jen 

rozdávali nějaké letáky atd. Jak jsem pochopila, zákonná možnost je proškolit asistenty a 

mohla by to být zajímavá práce pro mladé cizince, kteří by mohli pomáhat s tlumočením a pro 

mladé Čechy by to mohlo mít i náborový smysl, viděli by, jak policie funguje. 

 Bylo by dobré, kdyby se v budoucnosti daly zvyšovat odvody do bezpečnostního 

fondu. 

 Bylo by dobré mít ještě něco jiného než pokračovat v opatřeních. Myslím, že to není 

to, co občané chtějí slyšet. Víme, že se scházíte, to nikdo nerozporuje, jen bychom rádi věděli, 

že schůze jsou metodické, že hledáte všechny možnosti, jak situaci řešit, a aby byly pro 

občany zápisy ze schůzí. Děkuji.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o informaci, zda je možné brát civilní posily – asistenty. 

 

P.  S t e j s k a l : 

 Asistent má význam v lokalitách, kde je nějaké etnikum, ke kterému patří, jinak to 

nemá význam. U nás už vůbec ne. Asistent nemá pravomoci, proto je nevyužitelný, když má 

policista nebo strážník problémy s chováním lidí. Bez pravomoci to nemá smysl.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím za Policii ČR. 

 

P.  K u ž í l e k : 

 Souhlasím s panem ředitelem Stejskalem. Navíc pokud je tam civilní osoba s námi, ve 

výkonu služby nám to naopak přidělává více starostí než užitku, musíme někdy zajišťovat i 

její bezpečnost. 

 

P.  H e j m a : 

 K metodickým schůzkám. Především upírám pozornost na naši komisi pro bezpečnost 

a prevenci kriminality. Na půdě této komise se všechna témata probírají, zúčastňují se toho 

zástupci obou složek policií a hasičů. Prosím paní Talackovou o pozornost.  

 Na půdě komise pro bezpečnost právě tyto metodické diskuse probíhají, protože se 

toho účastní nejen zástupci policií, ale zároveň k jednotlivým tématům chodí paní vedoucí za 

živnostenský odbor, případně za přestupkový a další. Tady se tyto věci probírají a tato 

platforma normálně funguje. Kromě toho jednou za 14 dní jsou bezpečnostní porady za mé 

účasti, kam chodí ředitelé obou policií a ředitel pražských hasičů. Platforem je hodně. 
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 Více než platformy potřebujeme cílené kontroly, konkrétní opatření, zaměřit se na hot-

spoty, ale zároveň na provozovny, které toto dělají. Třeba problematika rušení nočního klidu 

díky sdílenému ubytování je řešena na půdě výboru. Je to další platforma, kam dochází i 

zástupce stavebního úřadu a další. Toto všechno se dotýká několika odborů v rámci přenesené 

působnosti výkonu státní správy i v rámci samosprávy. Máme na to i speciální oddělení 

kontroly a dohledu, jehož pracovníci monitorují terén a dávají pravidelné zprávy. Myslím si, 

že v tomto směru platforem je dost. Teď potřebujeme, aby to mělo ten výtlak.  

 Máme k tomu komise a výbory, tak jsme si to zřídili a každý výbor či komise v rámci 

své agendy to projednává a snaží se tomu nějak pomáhat.  

 Pan zastupitel Čižinský má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Omlouvám se, ale musím se trochu vymezit proti tomu, co tady říkal pan radní Bureš. 

Připadá mi to jako naprosté „chutcpe“, aby radní Bureš měl tu opovážlivost, že tady kritizuje 

to, jak dnešní rodiče vychovávají své děti. Pane Bureši, nebudu komentovat vaši výchovu, a 

jak vás vychovali rodiče, ale co vy a ODS tady děláte, to je horší než co tady dělá většina 

návštěvníků Prahy. Zmíním se, jak spojujete své podnikání s vaší firmou na výherní automaty 

s politikou. 

 

P. H e j m a : 

 Pane kolego, držte se tématu a neurážejte. Tady všichni kromě vás konstruktivně 

jednají, snaží se problému pomáhat, a vy zase útočíte. Vy jste pohroma pro Prahu 1.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Dáváte obecní web na doménu své soukromé firmy, upřednostňujete podnikatele, 

tlačíte dárky pro paní Tykačovou, dáváte slevy podnikatelům s cetkami, lžete tady veřejně 

jako třeba ohledně vašeho asistenta, kterému jste přihrál zakázku za milion korun. 

 

P.  H e j m a : 

 Opět využívám práva předsedajícího, že nehovoříte k tématu a urážíte. Buďte tak 

laskav a držte se tématu. Bezpečnost a rušení nočního klidu nemá s tím, co jste dosud říkal, 

nic společného.  

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Bohužel má. Kolegyně tady navrhla konkrétní opatření, např. aby Praha 1 šla 

příkladem a omezovala ve svých prostorách, kde má vlastnickou moc, noční provozy, ty, 

které sekundárně generují rušení nočního klidu.  

 Abyste neutralizovali její tisk, spojili jste diskuzi, ze které vyšlo najevo, že to 

samozřejmě nechcete. Nechcete to např. proto, že kamarádíte s panem Petrem Bauerem, který 

má spoustu předzahrádek a nepřipustíte, aby panu Bauerovi klesly zisky, protože 

předzahrádky by musel zavřít ve 22 hod.. Když tímto způsobem preferujete zisky vašich 

kamarádů, tento problém nikdy nevyřešíme. Abychom střet s turistickým businessem, který je 

velmi silný, mohli hrát, tak musí mít legitimitu, musí být koherentní, musí být logický. 

Představa, že budeme některé segmenty businessu preferovat a hájit, nikam nepovede.  

 Prosím, vyjádřete se jasně k tomu, z jakého důvodu odmítáte opatření, která kolegyně 

navrhla, která jsou jádrem jejího tisku, což znamená, aby Praha 1 ve svých prostorách začala 

omezovat noční provoz.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana místostarostu Burgra. 
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P.  B u r g r : 

 Omlouvám se sledujícím občanům, že se vrátím k tématu, který tady projednáváme. 

Vrátím se ke slovům jak pana ředitele, tak pana plukovníka. Pan ředitel Stejskal řekl jednu 

větu, že se někdy stane, že strážníci i v civilu napomáhají zajišťování pořádku. Je dobře, když 

se strážník nebo policista identifikuje s prostředím, kde pracuje. To se děje velice dobře, 

pokud v tom prostředí bydlí. 

 Tady musím říct – není to nic politického, že Praha 1 jako celek patří mezi ty, kteří 

strážníkům i policistům přiděluje byty v rámci preferovaných profesí. Myslím, že je to dobře. 

Ze svého okolí vím, že v domě, kde strážník bydlí, bezpečnostní situace i pro seniory je 

mnohem lepší, minimálně pocitově. Myslím si, že se shodneme na tom, že tudy vede cesta. 

 Na druhou stranu jste si trochu povzdechl nad péčí Prahy 1 a vůbec společnosti o lidi, 

kteří se dostanou na kraj společnosti. Mají možnost třikrát se najíst, obléknout apod. Vidíte 

samozřejmě tu negativní část, že jim zbývá více prostředků na alkohol a podobné věci. Pane 

řediteli, jsme ve 21. století a jsem rád, že to máme nastaveno tímto způsobem. Tím nerozlišuji 

MČ Praha 1, jiné městské části nebo Magistrát. Je to dobře. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabein Procházku.  

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Budu mít jeden dotaz. Když jsem byl na radě hl. města, tak tyto diskuse se tam vedou 

poměrně často. Jsem člověk, který má rád exekutivu a na konci nějaký konkrétní výsledek.  

 Občas jsme tam vedli diskuse o tom, že kdysi tady vznikl projekt metropolitní policie, 

pak nám řekli, že projekt nebyl dotažen do finále – myslím, že s tím tehdy začínal pan Blažek 

jako radní na hl. městě. Potom nastávaly určité problémy tím, že vedle sebe existovala 

městská policie a státní policie, každá v trochu jiných režimech a ne vždy to bylo v synergii. 

Byly to různé diskuse.  

 Teď využívám možnosti, že jste tady. Máte na to nějaký názor? Jste odborníci a mne 

by jako laika zajímalo, jestli nám tato věc z vašeho pohledu byla prezentována jako správná, 

nebo nesprávná, zda projekt tzv. metropolitní policie měl být dotažen, nebo ne. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana ředitele Stejskala o reakci. 

 

P.  S t e j s k a l : 

 Metropolitní policie nic pozitivního nepřinese. To už se prokázalo těmi roky, kdy 

Městská policie nabyla pravomoci, které jí umožňují dělat veškerou práci v oblasti veřejného 

pořádku tak, jak by to mělo být, jak si to obce přejí a potřebují. Jiná věc je vymahatelnost 

práva. Chytnu pachatele, a teď ho potrestejte, když vám nemusí nic zaplatit – to je úplně jiná 

otázka. Má smysl se vrátit jen k jedné policii, to znamená k Policii ČR, nebo k obecní policii. 

Myslím, že stávající stav občanům vyhovuje nejlépe, co se týká zajištění bezpečnosti. 

Metropolitní policie na tom nic pozitivního nezmění. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana radního Bureše. 

 

P.  B u r e š : 

 Děkuji 19 z 20 přítomných zastupitelů, že vedeme konstruktivní debatu nad tímto 

tématem, snažíme se popsat problémy a z diskuse vzejde řešení. Není to vůbec politické téma. 

S panem Ge v r. 2019 jsme spolu šli za jistými složkami, protože je to v zájmu věci. 
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 Byly tady uváděny různé věci a chci potvrdit, že Praha 1 je stále posuzována z pohledu 

cca 30 tisíc obyvatel a vůbec neplatí to, co platilo do r. 1986 nebo 1996, kde byl statistický 

údaj trvale se zdržující osoby v městské části a podle toho se tenkrát ve vztahu ke složkám 

plnily stavy atd. To bohužel zaniklo. Víme, že se nám tady objevilo zcela jistě 350 tisíc lidí 

každý den po dobu téměř 20 hodin denně. Netýká se to jen počtu strážníků a policistů, ale 

také vybavení, i toho, co má dopad ne veřejný pořádek – úklidu, odvozů košů apod. Pořád se 

to bere, že jsme malá vesnice s 30000 obyvateli, a to je něco, co se musí zásadně změnit. 

Doufám, že nám tady pomůže město. 

 Tady padaly různé věci. Naše bezpečnostní komise se schází pravidelně každý měsíc. 

Jen pro zasmání – bezpečnostní komise Magistrátu hl. m. Prahy se sešla za toto volební 

období dvakrát, 17. 6. 2019 a 24. 10. 2019. Schází se tam výbor, což je v pořádku. 

 Padly tady hlučné vozy. Francie má nasazena dvě zařízení plus jedno mimo distrikt 

Paříže. Po dvou letech testování stále trvá certifikace Evropské unie, museli si udělat své 

lokální. Mají k tomu legislativu už od r. 2019. V r. 2021 testovali, v r. 2022 nasazují. V Paříži 

jsou teď dvě. 

 My tuto možnost teprve budeme mít, protože se trochu mění legislativa. Stejně tak 

technické kontroly budou už povinné. Povinné měření má být od r. 2023. Není to o tom, že by 

se nezkoušelo všechno, co jde. Aby bylo možné zařadit toto zařízení do provozu, je potřeba 

několik věcí. Mezi nimi je zařazení nových vyhlášek upravující maximální úroveň hlučnosti 

stroje. K používání přístrojů na měření se musí prokázat, že jejich používání je přesné. Pořád 

to nemají certifikované v rámci EU, udělali si svou lokální certifikaci. Museli bychom do 

elektrotechnického zkušebního ústavu a zase to jsou dva roky. Třeba se to povede. Víme, jak 

to funguje. Stejně tak to udělala Anglie, New York to má zcela jinak. Chybí nám pravidla, ale 

ví se o tom a i nad tím se přemýšlelo. Zařízení, které měří celkovou hladinu odpočtem hluku, 

je neprůkazné, protože nedokáže prokázat, že je to tím autem, protože to měří celkově. Jinak 

alarmy chodí, kde byl překročen hluk atd. a dokonce to každý občan vidí na mapě.  

 Apely na navýšení počtu chodí opakovaně, a to nejen od Prahy 1, ale je to i Praha 3, 

Praha 8. Chtěl bych opravit, že to směřováno ne na pana Hlubučka, ale na pana primátora, on 

je šéfem Městské policie. Tady padaly trochu mylné informace. Dopisy chodily z 

jednotlivých městských částí. Obracím se na Davida, jestli by si mohli říct, že je to vážně 

potřeba, je vrchní šéf, on by měl něco udělat. 

 Stejně tak byly zmiňovány odměny Městské policii. Odměny a příspěvky na vybavení 

není nic nového, dělá se to tady 15 – 16 let pravidelně.  

 Navýšení fondu – myslím si, že se více natáčet nebude, protože byly zrušeny pobídky 

a nejsou peníze. Znamená to, že filmaři přijedou do Maďarska a do jiných zemí, které 

pobídky navýšily na miliardy, protože je jim jasné, že se jim to mnohonásobně vrátí zpátky.  

 Je důležité, že jsme si dnes všechno řekli, že jsou tady pánové za obě policie. Mnohdy 

se rojí různé fámy, neříká se, jaká situace je. Spolupráce městské části s oběma policiemi je 

výborná, myslím, že je za hranou standardu, který by měl být. Do hl. m. Prahy si v tomto 

nepomůžeme ať už ve vztahu k Městské policii jako takové, ve vztahu k vyhláškám, k tomu, 

že Praha má pravomoc předkládat návrhy zákonů nebo pozměňovací návrhy. 

 Co se týká provozoven, nestydím se nahlas říci, že ne všechny mají být zavřeny  

ve 22 hod.. Skutečně jsou provozovny, které nejsou problémem, ale potřebujeme tvrdě 

postihovat a při pronájmu predikovat, že tato provozovna ne. To byl ten rohák v Dlouhé ulici. 

Byla o tom diskuse, vracelo se to zpátky do rady, kde jsme se o tom velmi tvrdě dohadovali. 

Byl jsem zastáncem, aby tam byla nepotravinářská provozovna.  
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Dobře víte, že i kdyby to nezavřel, za rohem mu stála dodávka, ze které prodával do 3 

hodin alkohol, který si lidé nosili po celé Dlouhé až na roh s Kolkovnou a vytvářeli tak dojem, 

že podniky v Kolkovně jsou tím problémem, protože mají otevřeno, a přitom to dělali ti, kteří 

si nakoupili levné pití přímo z auta od některých lidí. I tam má zasahovat policie, aby byly 

podklady pro živnostenský úřad. To se podařilo vysvětlit. 

 Jsou provozovny, které nemají mít otevřeno ani po 20. hodině, a zase naopak jsou 

podniky, které slouží na nějaké úrovni, a tam bychom to měli vyvažovat. Myslím si, že ve 

spolupráci s komisemi, kde mnohdy padají názory lidí, kteří to znají, bydlí vedle, sousedi jim 

řekli, co se děje, rada si vyslechne jejich doporučení, pokud z komisí nepřijdou názory 

obrácené, což se občas stane. Pan starosta mi může potvrdit, že poslední dobou byla u mnoha 

provozoven omezena provozní doba do 22 hodin.  

 Není to o tom, že by někdo chtěl někoho podporovat, co tady říká pan Čižinský – to 

jsem v životě fyzicky neviděl. Říkám, že jsou určité typy provozoven, které problém nedělají. 

Důležité je zeptat se i obou policií, řeknou nám to, mají jiné zkušenosti, vědí, kde se odehrává 

nebo naopak neodehrává nějaká činnost. Je to totéž, jako by si lidé chtěli jít sednout do parku 

a sousedsky si tam vypít láhev. 

 Musím říct osobní zkušenost z víkendu. Neuvěřitelný nepořádek, protože se 

shromáždili všichni, kteří si chtěli užít hezkého počasí. Bylo to hrozné, TSK přestala vyvážet 

koše a díky Jakubovi Vaculínovi se to řešilo. Ve 22.30 hod. jsem viděl skupinu lidí řvoucí v 

parku s lahví. Byli to ale sousedi z Prahy 1, vyrazili si na mejdan s nějakou návštěvou.  

 Kde je hranice vyvážení zakázat to všem, nebo se snažit zasahovat s tím, že vy sice 

řvete, ale jste naši, vás necháme být, a vy jste tu cizí? Vyvažování je tam složité, to víme 

všichni, ale tam nám musí pomoct policie, nejsme schopni určit míru toho, k čemu tam 

dochází.  

 Závěry znamenají jen tvrdou práci, poděkování oběma pánům policie a spíše apel, aby 

se snažili mobilizovat zdroje a na přepadové akce, které se chystají na provozovny, půjčit si 

volné sily odjinud, říci všem, aby dělali přesčas, aby vás bylo dostatek. Preventivní akce 

skutečně fungují. Jak se říkalo na vojně – popravit před nastoupenou jednotkou vždycky 

funguje. To je to, že si uvědomí, že by se to mohlo stát i nám. Nezapomenu na jeden oblíbený 

podnik na Malé Straně, až když najela auta s mřížemi směrem do výlohy a rozsvítila dálková 

světla, tak je tam do dneška paradoxně pořádek a tato akce skutečně pomohla.  

 Komise se bavila o tom, co se chystá, Beno ví, že jsme se o tom bavili a že by měly již 

brzy akce nastat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím s technickou poznámkou pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mohu požádat o 10 minut na kluby? 

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji 10minutovou přestávku pro jednání klubů. Zároveň bych to využil k tomu, 

abychom s paní předkladatelkou Holou sladili společné usnesení. 

(Přestávka)  

 Dámy a pánové, po dobu přestávky pro jednání klubů jsme s kolegyní Evou Holou 

vypracovali společné usnesení k bodu 11, kde jsem do původního usnesení k bodu 20 přijal 

doplňující návrhy paní zastupitelky Holé. Vzniklo jedno usnesení, na kterém jsme se shodli. 

Prosím, abyste upřeli pozornost na promítací plátno, kde se nám za chvíli objeví společný 

výtvor.  
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 1) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o aktuální situaci v oblasti bezpečnosti a 

veřejného pořádku na území MČ Praha 1, a to včetně zprávy Obvodního ředitelství Městské 

policie Praha a Obvodního ředitelství Městské policie Praha 1 za r. 2021. 

 Toto je součástí mého usnesení. 

 2) Konstatuje, že je potřeba zajistit – teď doplňujeme od paní kolegyně Holé její 

konstatační část – efektivní vymáhání platných pravidel na ochranu před rušením nočního 

klidu a veřejného pořádku a je nezbytné zajistit ochranu občanů MČ Praha 1 před negativními 

dopady především alkoholové turistiky v centru města a ve spolupráci s Obvodním 

ředitelstvím Městské policie Praha 1 a Policie ČR pokračovat v opatřeních s cílem zabránit 

rušení nočního klidu občanů a jinému porušování veřejného pořádku, a to včetně cílených 

kontrol v daných oblastech zaměřených na přestupky s tím související a organizování 

pravidelných metodických schůzek zástupců Městské policie a Policie ČR včetně cizinecké 

policie, dotčených odborů, Úřadu MČ Praha 1 s cílem zabezpečení veřejného pořádku na 

území MČ Praha 1. 

 Je to kompilát z obou usnesení, prosím jen vypustit „zástupců“. 

 Ukládá: 

 1) zajistit splnění bodu 2 tohoto usnesení. Zodpovídá rada MČ Praha 1, 

 2) jednat s hl. m. Prahou o navýšení počtu strážníků Obvodního ředitelství Městské 

policie Praha 1 s cílem zajistit dostatečnou personální kapacitu pro zabezpečení dodržování 

veřejného pořádku na území MČ Praha 1. Zodpovídá starosta. Termín 30. 6. 2022. 

 Dále ukládá přijmout závazná pravidla pro pronájem nebytových prostor svěřených 

MČ Praha 1 pro provozovny otevřené po 22. hodině tak, aby v nájemní smlouvě bylo 

provozovatelem zajištěno dodržování nočního klidu zákazníky provozu pod hrozbou sankce. 

 Prosím opravit na začátku „přijmout závazné pravidlo“. Bude to jedno pravidlo, které 

bude toto všechno obsahovat.  

 Hlásí se paní kolegyně Holá. 

 

P.  H o l á : 

 Formulovala jsem to obecně, abyste měli prostor v rámci rady a ve spolupráci s 

OTMS, tedy „závazná pravidla“. Je to několik bodů, které v nájemní smlouvě musí být. 

 

P.  H e j m a : 

 Tedy „závazná pravidla“.  

 Můžeme pokračovat v rozpravě s tím, že už nebudeme číst tento návrh usnesení, 

bereme ho za prezentovaný i pro předsedu Návrhového výboru. 

 Prosím, abychom úsporně dokončili diskusi, protože za čtyři minuty musíme zahájit 

bod dotazy a interpelace z řad občanů – abychom bod buď dokončili, nebo přerušili jeho 

projednávání. Rozloučil bych se se zástupci Policie ČR a Městské policie, aby tady s námi 

netrávili další čas, protože už jsou tady 2,5 hodiny, co tento tisk projednáváme.  

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 V tomto bych chtěl dát za pravdu panu Burešovi, protože na půdě bezpečnostní 

komise v r. 2019 jsme se dokonce scházeli dvakrát za měsíc, diskutovali jsme intenzívně a 

nějaká řešení tam vyplynula, která se předávala do rady. Pane starosto, vy jste byl radní pro 

bezpečnost  a ne vždycky tam věci dopadaly, i když se něco stihlo udělat, ale nemělo to další 

návaznost do dalšího roku.  

 Chtěl bych dodat, že pub crawly nejsou omezeny jen na víkendy, posilování jen v 

rámci víkendů se může částečně minout účinkem. Viděl jsem pub crawl i tento čtvrtek. 
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 Co se týká účastníků nebo průvodců. Jednoznačně vím, že průvodci mají vyčleněný 

balík peněz na pokuty. Byl jsem toho svědkem a i pan ředitel u Lennonovy zdi, kdy 

účastníkům byla uložena pokuta 300 Kč za osobu a průvodce to za ně vyplatil. Turisté se 

vyfotili, dali si to na instagram a byli vysmátí. Dostali pokutu a nic je to nestálo.  

 Bylo to kontraproduktivní. Pokud pokuty nebo opatření nebudou významné, aby to 

nebolelo jen provozovatele, protože to turisty opravdu nebolí, tak se tady nic pořádně nestane.  

 Když sem v minulosti jezdili nebo možná začnou jezdit i dánští studenti, tak tady byla 

dánská policie. Pokud nám sem jezdí významné procento britských turistů, zkusil bych 

navázat mezinárodní spolupráci s Velkou Británií, jestli by bylo možné, aby sem třeba dvojice 

policistů jezdila na víkendy. Toto by bylo odstrašující. Pokud by tady britský turista dělal 

problém, následně by to řešila britská policie. Toto by nám mohlo pomoci, u Dánů to 

fungovalo.  

 Do budoucna nám ani nepomůže, pokud se v Praze rozšíří letiště. Turistů už teď tady 

máme moc. Když tady ODS má svého premiéra, tak třeba pan Bureš by mohl předat vedení 

své strany, aby toto neprosazovali, možná by to pomohlo a mělo smysl.  

 K pobídkám pro filmování. Kulturu má na starosti pan Baxa, což je také ministr 

kultury za ODS, tak pokud tady chceme dělat něco konstruktivního, zvát sem bohaté turisty, 

tak toto by třeba také byla cesta. 

 

P.  H e j m a : 

 Myslím, že řada věcí byla provedena, s britským velvyslancem jsem v pravidelném 

kontaktu, bavíme se o tom jako s ostatními velvyslanci a jsou připraveni pomáhat.  

 Je už 17.30 hod., což znamená, že bychom měli zahájit bod dotazy a interpelace 

občanů. Ptám se dalších přihlášených do diskuse, zda chtějí vystoupit v diskusi? Pokud by to 

zvládli ve velmi krátkém čase, můžeme dokončit diskusi a odhlasovat usnesení, jinak 

přeruším. 

 Slovo má pan radní Votoček. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Předkládám technickou – ukončení rozpravy. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o ukončení rozpravy. Pro 18, proti 1, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh 

byl přijat. Dokončíme rozpravu s posledními třemi přihlášenými. Prosím o úspornost ve 

vystoupení a občany žádám o trpělivost, abychom uzavřeli projednávání tohoto bodu, který 

projednáváme už 2,5 hodiny. 

 Prosím pana zastupitele Ulma. 

 

P.  U l m : 

 Korigoval bych to, co bylo řečeno panem Ge. To, že ministr Baxa má na starosti 

pobídky filmařům, je nesmysl, dělá to Státní fond kinematografie v čele se svojí ředitelkou 

Helenou Fraňkovou.  

 Teď to podstatnější – k průvodcům. Průvodce jsem dělal 15 let. Problém je, že lidi, 

kteří vodí skupiny, nepovažuji za průvodce, pouze někoho doprovázejí. Nepotřebují nějakou 

licenci. Ve chvíli, kdy je budete pokutovat, tak si myslím, že to nemůže dělat Městská policie. 

Jestliže je to živnostenského odboru, tak mne za 15 let kontroloval živnostenský odbor 

dvakrát a bylo to jen proto, že průvodců jsou mraky, není v silách je zkontrolovat všechny. 

Nějaký funkční nástroj by bylo dobré najít, ale bylo to spíše k opravě toho, co jste řekl. 
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Jak říkal pan starosta, rozprava trvá 2,5 hodiny a já jsem nepromluvil. Nechtěl jsem 

vystupovat, ale budu korigovat Richarda Bureše v souvislosti s tím, že bezpečnost jde k panu 

primátorovi. Nejde. Musíme odlišovat odpovědnost, kompetence a pravomoci. Co se týká 

pana primátora, má větší pravomoci a pokud se nepletu, řídí krizový štáb. Nedovedu si 

představit, kdyby pan primátor Hřib na radu nebo zastupitelstvo předkládal materiál, který se 

týká bezpečnosti. To by to schytal od Petra Hlubučka a spojených sil.  

 Děkuji oběma pánům za práci a za to, že tady dnes vystoupili.  

 

P.  H e j m a : 

 Slovo má Pavel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Tisk podpořím, jsem rád, že došlo k nějaké dohodě. Iluze, že by současné vedení 

chtělo nebo mohlo situaci zlepšit, si dělat nemohu. Všichni vidíme, že agenda, kterou máte, je 

jiná. Jsou to hazardy, nové hotely, rozšíření letiště, které sem přivede nové turisty, nová 

plavební komora – agenda jde přímo proti tomu, aby došlo ke zklidnění centra a k lepšímu 

rezidentskému životu.  

 I tento tisk může být symptomatický, kolegyně Holá ho navrhovala už minule. Zamítli 

jste ho s nějakými zdůvodněními, teď ho podala znovu a najednou to jde. Když se nevzdáme, 

tak něco vymůžeme, ale z opozice práci za vás udělat nemůžeme.  

 Ještě poznámka k pochvalám některých, že jsou konstruktivní. Ano, my jsme 

konstruktivní, vy konstruktivní nejste. Když jsme myslím před dvěma roky s kolegou Ge 

protestovali proti nájezdu motorkářů v noci,  snažili jsme se upozorňovat na to, že motorkáři 

předpisy porušují, tak následek za to, že jsme si dovolili proti vůli radnice mít tento protest, 

byl kolega Ge vyloučen z bezpečnostní komise.  

 Je to opačný přístup, snažíte se udržet moc a dělat si tady své kšefty.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, prosím, držte se tématu. 

 Od pana kolegy Čižinského jsem očekával takový optimistický závěr, na to jsme tady 

již zvyklí.  

 Zaslouží si poděkování všichni, kteří jste vydrželi 2,5 hodiny diskutovat o tomto 

tématu. Velmi si vážím všech konstruktivních návrhů a spolupráce ze strany opozice, tak to 

má být. Výjimka v tomto směru potvrzuje pravidlo. Nechci být dál konkrétnější, ale tento tisk 

nebyl jednoduchý, bylo třeba si věci prodiskutovat. Přesouvali jsme projednání tohoto bodu a 

dnešní zastupitelstvo proto, aby mohli být přítomni jak zástupci Policie ČR, tak Městské 

policie, abychom získali aktuální statistiky, podklady, návrhy opatření, což při minulém 

zastupitelstvu, kdy paní kolegyně Holá s tiskem přišla, tak nebylo k dispozici a bylo třeba se 

na to připravit.  

 Jsem rád, že jsme došli ke konsensu, že jsme společně vytvořili návrh usnesení, na 

základě kterého se budeme snažit i nadále postihnout alkoturismus. V tomto směru budeme 

dělat maximum, abychom zabezpečili dodržování nočního klidu, veřejného pořádku a všem, 

kteří tady žijeme, pokud to bude možné zabezpečit, klidné spaní. 

 Prosím pana radního Bureše, aby za Návrhový výbor konstatoval, zda máme mimo 

společné usnesení jiný návrh? 
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P.  B u r e š : 

 Nemáme jiný návrh, všechny byly promítnuty. Tím po dohodě dochází ke sloučení 

tisků, takže je to jeden tisk a jedno usnesení. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo promítnuto a prezentováno. Pro 20, 

proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Toto usnesení bylo jednomyslně přijato.  

 Děkuji za účast panu plukovníkovi Kužílkovi za Policii ČR a panu řediteli Stejskalovi 

za Obvodní ředitelství Městské policie v Praze 1. Děkujeme za vaši práci a těšíme se na 

spolupráci a věříme, že to společně dokážeme a alkoturismus nějakým způsobem 

zpacifikujeme.  

 Milí spoluobčané, ještě jednou se omlouvám za posun času, kdy otevíráme bod 

dotazy a interpelace z řad občanů  

 Prosím jako první přihlášenou Lenku Pavlíkovou, která využívá práva občanů žijícího 

v Praze 1. Připraví se Tomáš Mandaus, který ale předává dvě interpelace písemně, nebude 

tudíž vystupovat, takže se připraví paní Vlasta Brtníkovu. 

 

P.  P a v l í k o v á : 

 Vážený pane starosto, vážené zastupitelky a zastupitelé, dámy a pánové, interpeluji 

vás ve věci neúnosné situace s parkováním. Ve stejné věci jsem tu byla před třmi lety. Od té 

doby se nezměnilo nic. Problémy se pouze prohloubily. K tzv. sdíleným autům přibyly nové 

konkurenční firmy a nová je modrá zóna plná elektroaut a především aut turistů. 

 Na fotografiích můžete vidět běžnou situaci. Modrá zóna je využívána k parkování 

vozidel, která jsou vlastněna soukromou firmou. Tato společnost ke svému podnikání však 

nemusí platit nájemné jako jakákoliv jiná, ale parkuje v zóně, která je určena pro rezidentní 

bydlení. Jde o to, že v předchozím období žilo na stejném místě stejné množství občanů a 

rodin s dětmi. Pokud tato auta přibyla, logicky z toho vyplývá, že jsou tu navíc a zabírají 

parkování místním lidem.  

 Dalším problémem jsou hotely, které skrze své parkovací oprávnění, jež svým hostům 

přeprodávají za úplatu, využívají rovněž modrou zónu v neúnosné míře. Jak vidíte na 

fotografiích, modrá zóna je zahraničními auty doslova přeplněna. My s rodinou cestujeme 

poměrně často po evropských i českých městech a prozatím se nám ani jednou nestalo, že 

bychom své vozidlo parkovali přímo u hotelu v centru, v zóně pro rezidenty. V Karlových 

Varech, v Mariánských Lázních, v Českém Krumlově je zcela běžné, že vyložíte svá 

zavazadla a své vozidlo musíte jet zaparkovat do vzdáleného parkovacího domu za nemalé 

peníze. Stejné je to i v zahraničí. K tomu by mohlo sloužit podzemní parkoviště u Rudolfína a 

jiné komerční parkovací plochy.  

 Ráda bych uvedla, že v tomto směru každá další změna či opatření upřednostňuje 

turismus vůči trvalému bydlení. Jedním z nich je např. nedávné rozšíření chodníku v 

Nerudově ulici o téměř 7 metrů. Touto změnou vznikl zcela nadbytečný plácek, který neslouží 

nikomu kromě shlukování turistů, nicméně jeho instalací došlo k úbytku minimálně 6 

parkovacích míst. Auta do té doby parkovala příčně. Nikdo se nás nezeptal, nezjišťoval, zda 

taková úprava nezhorší kvalitu bydlení, prostě přijela stavební firma a změna byla na světě. 

Participace nula. Výsledkem je zcela zbytečný úbytek míst a k tomu i provozní problém. 

Nyní, když přijede zásobování pro hotely nebo dodávky s ložním rádlem, stojí uprostřed 

vozovky a zastaví tak celou dopravu. Dosud k tomu sloužilo právě toto rozšíření, kde auta 

mohla na pár minut zastavit a vyložit svůj náklad. K obdobné situaci došlo v Loretánské ulici 

a na Hradčanském náměstí, kde autobusy hop-on hop-off a všechny jiné vláčky a druhy 

přeprav vytvořily z dříve důstojné dominantní přístupové cesty k Pražskému Hradu přetížený 

cirkusový tranzit.  
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 Totéž se nyní děje v souvislosti s rekonstrukcí Malostranského náměstí. Opět. Lidé 

běhají a sepisují petice, protože se dozvěděli, o kolik míst bude kapacita parkování snížena. 

Nicméně zde parkují i lidé, kteří trvale bydlí až na Újezdě nebo v Říční, protože jinde  

i po 20 minutách hledání večer po příjezdu z práce nebo s nákupem místo nenajdou. Ptám se: 

kde budou tito lidé parkovat po tomto „vylepšení“? 

 Byla bych ráda, abyste tento krok z mé strany vnímali jako nahrávku na smeč, jako 

příležitost, kterou lze politicky uchopit. Vy chcete vyhrát volby a my chceme spokojeně žít 

tam, kde to máme rádi. A tak jistě neslyšíte jen ode mne, že parkování je opravdu problém, 

situace se zhoršuje trvale. Jediné, čeho jsme se v tomto směru dočkali, bývá doporučení: tak 

se odstěhujte, prodejte auto, nebo doporučení ze strany i některých z vás, abychom se obrátili 

na Magistrát, že ten za všechno může. Věřte, mezi námi, kteří podepsali tuto žádost, do této 

chvíle je to 65 lidí, jsou vzdělaní lidé, kteří se orientují v tom, jak je veřejná správa 

koncipována a také proč má více úrovní. Právě proto, aby byla s řešením problémů co nejblíže 

k občanovi. Tedy jinak řečeno – Evropská unie hájí zájmy Evropanů, Česká republika zájmy 

občanů ČR, hl. m. Praha realizuje působnost svých rozhodnutí na území celé Prahy pro 

všechny Pražany a nakonec jste tu vy, kteří zastupujete nás, občany Prahy 1. V tuto chvíli si 

dovoluji vrátit onu radu, abychom se obrátili na Magistrát. My potřebujeme chodit do své 

práce, kdežto vy jste šli dobrovolně vykonávat činnost zastupitelů, potažmo radních a tato 

práce je zastupováním občanů Prahy 1. Vy jste tu proto, abyste hájili naše zájmy, abyste ve 

své pracovní době vyjednávali s hl. m. Prahou a hledali řešení, aby se nám na Praze 1 dobře 

žilo. Proto zase my chodíme k volbám a vybíráme si z vás ty zástupce, kteří budou naše 

problémy řešit nejlépe a nejlépe nás budou zastupovat. Od toho onen termín zastupitelská 

demokracie. 

 Žádáme vás a činí tak všichni podepsaní, braňte naše práva proti opatřením 

Magistrátu. Možná tato pravidla dobře fungují v Horních Počernicích nebo v Lysolajích, ale 

Praha 1 je velice specifická, vy to víte stejně jako my. Na jedné ulici jsou i desítky hotelů. 

Kdo myslíte, že používá sdílená auta? Rodiny s dětmi? Ne, ty už svá auta dávno měly před 

tím, než přišel tento byznys.  

 Stejné následky neřešení problému zažíváme dnes a denně s koloběžkami a koly na 

půjčování. Jde o normální byznys, ovšem bez pravidel. Které jiné podnikání nemusí platit 

nájemné za plochy, které užívá? A kde se pak setkáváme se všemi poházenými koly a 

koloběžkami? V centru, protože je používají především turisté. Není to žádná ekologická 

služba navíc. Co dosud turisté vyšlapali po svých, na to nyní mají tuto hračku. V pořádku, 

osobně nic proti podnikání nemám. Právě naopak. Nicméně není možné, aby důsledky 

podnikání zhoršovaly kvalitu bydlení lidem, pro které je místo odkladiště hraček pro turisty 

domovem. Stačí nastavit jasná a vymahatelná pravidla. Nechť si tyto firmy zaplatí pronájem 

nebytového prostoru a koloběžky tam turisté vrací. Jejich pohazování kdekoli, především na 

chodnících, pak stačí ošetřit tak vysokou sazbou za pokutu adresovanou půjčovně, že k tomu 

docházet nebude. Každá půjčovna si jistě ráda tuto povinnost přenese na své zákazníky a ti si 

dobře rozmyslí, kam koloběžku vrátí. Stejná pravidla by měly mít i půjčovny aut.  

 Opět, toto není problém, který zažívají občané někde na okraji Prahy, toto je prostě 

typické pro centrum. Proto se musíte ozvat vy, zastupitelé za Prahu 1. Myslete na to, že mezi 

námi žijí staří, nemohoucí lidé o berlích i lidé na vozíčku.  

 Závěrem. Vážení zastupitelé, chraňte rezidentní bydlení. To je váš úkol a poslání. Na 

Praze 1 je dost parkovacích míst, nicméně my, občané, jsme na posledním místě, a to není v 

pořádku. Místo toho, aby se hledala řešení, která budou reflektovat vylidňování, nová 

opatření, která se přijímají, jsou postavena proti voličům vždy ve prospěch turismu za účelem 

zmonetizovat každý metr.  
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 V souvislosti s žalostným stavem parkování na Malé Straně i v celé Praze 1 v modrých 

zónách vás proto žádáme, abyste 

 1) zrušili možnost volného parkování pro auta určená k pronájmu, 

 2) zrušili parkování zdarma pro držitele elektroaut, 

 3) zrušili parkování na základě zasílání SMS, 

 4) zrušili možnost parkování provozovatelům hotelů pro jejich zákazníky, 

 5) zavedli zpět papírovou či jinou parkovací kartu, která se bude lepit za okno tak, aby 

kontrola oprávnění parkování v modrých zónách byla opět transparentní a přehledná pro 

všechny zúčastněné, 

 6) zrušili možnost užívání veřejného prostoru, především chodníků, k podnikatelské 

činnosti půjčoven koloběžek a kol, 

 7) hájili zájmy místních lidí, vašich voličů, rezidentů, rodin s dětmi, které v 

zastupitelské demokracii zastupujete. 

 Před volbami vždy slýcháme sliby všeho druhu. V oblasti parkování a užívání 

veřejného prostoru se však situace vůči voličům stále jen zhoršuje. Proto nyní požadujeme 

konkrétní kroky, abychom věděli, koho máme na podzim volit a kdo nás skutečně zastupovat 

chce.  

 Děkuji vám za pozornost, tady jsou originály podpisů a současně vytištěné fotografie. 

Nechám to zástupcům OVO. (Potlesk) 

 

P.  H e j m a : 

 Tento apel je naše velké trápení a bereme to jako velkou prioritu. Věřte tomu, že se 

budeme snažit domoci práv rezidentů. Kdybychom to všechno mohli zrušit, tak to dávno 

uděláme, bohužel je to v rukách zmiňovaného Magistrátu. V tomto směru pan radní Bureš, 

který to má v gesci, bude reagovat přesněji.  

 

P.  B u r e š : 

 Velmi děkuji za to, co tady zaznělo a že to bude písemně a doprovozeno nějakými 

podpisy. 90 % z věcí, které tam byly, je předmětem připomínek městské části k různým 

návrhům změn sazebníků a příslušných právních předpisů. Nám to jako radnici strašně 

pomůže, protože mnohdy slýchám, že si to vymýšlím. Už jen síla lidí, kteří tam jsou 

podepsáni, strašně pomůže v tom, že si to nevymýšlím, že je to hlas občanů, kteří to cítí 

stejně.  

 Několik poznámek. Nerudova – tzv. znovu navrácení parkovacích míst je připraveno, 

pouze nesmíme o své vůli sklopit obrubník dolů, aby se na něj dalo najet. Víme, o které místo 

jde a že dvakrát ročně je potřeba pro nějaké položení věnců. Dají se tam dát sloupky a na ten 

týden to případně omezit. Dočkáte se a věřím do tohoto léta na znovu navrácení parkovacích 

míst. Každé místo je velmi důležité. 

 Malostranské náměstí. Tam určitě víte, že jsme nesouhlasili s tím obrovským úbytkem 

a čekáme na finální verzi. V novinách jsem si přečetl, že se mělo začít stavět loni, potom v 

březnu a potom v červnu. Myslím si, že se nezačne, protože kvůli předsednictví by se nadalo 

dostat do Parlamentu. Finální verzi jsme ale neviděli. Předfinální obsahovala podmínku 

zachování parkovacích míst. Chtěli jsme, aby auta jezdila spodem a aby horní část 

Malostranského nám. bylo parkování čistě pro rezidenty a místo, kde by se mohly odehrávat 

nějaké kulturní věci.  

 K tomu, že to tak je. Čtu tady připomínky, které jsme posílali, že to jsou odborné 

názvy, ale týkalo se to parkovacího oprávnění pro carsharing, zrušení celého paragrafu. Bylo 

to asi dvěma odstavci vysvětleno proč. Protože carsharing to tady využívá jako místo pro 

nabídku své služby a ne proto, aby to někomu pomáhalo. 
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 Stejně tak elektroauta – zrušení stokoruny pro území celé Prahy. Elektrické auto je 

stejné jako každé jiné a když ho někdo má, měly by pro něj platit stejné podmínky. 

 Zachování jedné zóny pro občany Prahy 1. Některé městské části se dělí pro rezidenty, 

a naopak rozdělení pro abonenty. Znamená to, aby abonenti, to znamená firmy, získaly za 

peníze, které teď platí, jen tu kružnici kolem své provozovny nebo sídla firmy jako první 

nástřel.  

 Pak je mnoho dalších věcí, mezi kterými je, aby byla obratem provedena legislativní 

úprava zakazující sdílení přenosných parkovacích oprávnění, což je náš slavný parkingcard. 

cz. Je to podobné, jako když si někdo kupoval rekreační domy ve Španělsku a sdílel je v době, 

kdy tam nebyl, tak lidé přenosné parkovací oprávnění nahrají do systému a ono jim to vrátí 

nějaké peníze zpátky. I to je slíbeno.  

 To, co už běží a kdy nás Magistrát vyslechl, je ztížení možnosti vydávání parkovacích 

oprávnění na proslulých adresách jako je Rybná 24, Kaprova a další. Tam už je ověřeno, že 

úředníci automaticky nevydávají, elektronický systém nevydá a řeknou, že si musí zajít na 

provozovnu. Dokládá se, že tam člověk skutečně bydlí, že to není virtuální sídlo. Aspoň tato 

drobnost. 

 Důležité je také navýšení počtu kontrol. Jako Praha 1 vypravujeme nejvíce přestupků z 

celé Prahy, ročně je to kolem 140-150 tisíc přestupků. Zaplatí nám nějaká polovina lidí. 

Budou se posílat další platební příkazy. Vždycky jsme tvrdili, že zóna v Praze 1 byla 

zavedena v r. 1982-83, ne v r. 1996, jak se tvrdí. Byla zavedena z důvodu, ne aby se 

vydělávalo, ale aby to regulovalo dopravu. To se, bohužel, ve stávajícím systému ztratilo a 

celý systém je postaven na tom co nejvíce vydělat.  

 Jsem za to rád, velmi to pomůže při jednání a rád to přiložím do urgence 

nezapracovaných připomínek, že to nejsou jen nápady dopravní komise a moje, ale že za tím 

jsou živí občané.  

 

P.  H e j m a : 

 Kolegům se omlouvám, ale v jednacím řádu je možnost bezprostřední odpovědi 

interpelovaného, což za radu udělal pan Richard Bureš jako gesční radní pro dopravu. K 

interpelacím nemůžeme vést rozpravu. 

 (P. Čižinský: Interpelovaní jsme byli všichni, nikoli jen rada.) 

 Byla to rada. 

 Prosím paní Vlastu Brtníkovou. 

 

P.  B r t n í k o v á : 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, jsem tady proto, abychom mohli na Praze 

klidně spát a abychom mohli soboty a neděle klidně prožít. Jsem tady opět kvůli dobrovolným 

hasičům, kteří jsou umístěni v Revoluční ulici. Prakticky je tam hasičárna. 

 Vystoupila jsem zde na březnovém zastupitelstvu a díky vám byla schválena výstavba 

nové hasičárny. V době, kdy výstavba nové hasičárny byla schválena, začal se tento prostor 

rekonstruovat - 16 nových světel, elektronická vrata, televizní přenos, když hasiči vjedou a 

vyjedou a celá řada dalších věcí, které vytvářejí dokonalý vojenský prostor. Zrovna v neděli 

hasiči přijeli ve 12 hodin, měli nějakou pohotovost. Dámy a pánové, to byl nájezd.  

Ve 12 hodin jsme vyskočili a všichni jsme měli pocit, že Putin obsadil Prahu. Není to každý 

den, ale každou sobotu a neděli je tam velká aktivita, je tam garáž, která pracuje od rána do 

večera. 

 Rezidenti mi dali za úkol, abych dnes vystoupila, protože jsme poslali petici, kterou 

jsme vám kdysi poslali, když jste zabrali část školky a naše děti neměly hřiště. Stálo nás to 

spoustu peněz a právníků, aby se nám hřiště vrátilo zpátky. 
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 Když jste prostor znovu zrekonstruovali, ptáme se, zda hasiči někdy odejdou? Máme 

záruku, že tam v sobotu a v neděli budeme moci bydlet jako rezidenti a ne se bát, že zase tam 

bude hluk atd.? Má otázka je, zda už byla schválena změna územního plánu na hasičárnu? 

Než hasičárna bude postavena, mohli by své aktivity trochu snížit, abychom měli prostor k 

životu. Máme nějakou představu dokončení hasičárny? Bude to za dva roky, za deset let? To 

je nejen moje otázka k vám.  

 

P.  H e j m a : 

 Víme, jaké tam máte trápení. Víte, že jsme usnesením zastupitelstva schválili záměr 

vybudování nové hasičárny pro naši jednotku Sboru dobrovolných hasičů. Je to v projektové 

přípravě. V současné době jsme vyhodnotili na některém z předchozích zasedání 

zastupitelstva jednu variantu ze dvou předložených, na které se dále pracuje, takže je to už v 

pozici projektové přípravy. Pokud místo bude s finální platnosti pro výstavbu vhodné, bude 

zahájeno územní stavební řízení, pak následně zajištěno financování a realizace stavby. Je to 

určitě na nějaký rok. 

 Musíme řešit váš aktuální problém, kdy říkáte, že tam je hluk a další. V tomto směru 

budu iniciovat setkání s velením jednotky, abyste se vy jako občané, kteří máte toto trápeni, s 

nimi setkali za naší přítomností a budeme se snažit napravit situaci tak, aby nedocházelo k 

rušení vašeho pokojného bydlení.  

 Jako městská část jsme zřizovatelem této jednotky a ze zákona jsme povinni se o ni 

postarat, včetně příslušného zázemí. Bohužel, lepší zázemí nemáme, takže se zatím využívá 

jako provizorní zázemí, u kterého bydlíte.  

 Všichni si přejeme, aby měli hasičárnu jinde, ale nejde to tak rychle udělat. Je to ale už 

ve schváleném záměru a v projektové přípravě. Pokud budete mít zájem, bližší informace 

můžeme dát na radnici.  

 

P.  B r t n í k o v á : 

 Pane starosto, můžeme dostat nějakou záruku, že hasiči skutečně odejdou, když 

postavíte hasičárnu, když jste tam vybudovali za miliony takový prostor? 

 

P.  H e j m a : 

 Můžeme vám dát záruku usnesením zastupitelstva, což už jsme udělali. Usnesení 

řeklo, že zastupitelstvo schvaluje záměr vybudovat novou hasičskou stanici. Když bude nová 

hasičská stanice, automaticky se do ní jednotka přestěhuje. Už je to dáno usnesením 

zastupitelstva. Jen musíme mít na všech stranách trpělivost, protože to nejde tak rychle, je to 

poměrně složitý úkol a navíc za hodně peněz.  

 Prosím vybavit technické poznámky. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Pane starosto, nevím, co máte v úmyslu, předpokládám, že byste prodloužil dobu na 

interpelace, nebo o tom budeme hlasovat procedurálně? 

 

P.  H e j m a : 

 Předpokládal jsem, že když jsme veřejnost obrali projednáváním bodu o deset minut, 

tak těch dalších deset minut ještě vydržíme, následně budou interpelace zastupitelů.  

 (P. Bodeček: A když se to nedorealizuje?) 

 Tak se společně domluvíme, podle toho, kolik jich bude a jestli si to protáhneme. Je to 

všechno v jednom pytli – buď to budeme poslouchat na konci, nebo v rámci bodu.  

 Prosím o technickou poznámku pana kol. Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Chci se ohradit proti tomu, že jsme nedostali slovo v reakci na interpelaci paní 

Pavlíkové. Interpelace byla věcně směřována na všechny zastupitele.  

 

P.  H e j m a : 

 Pokud jsem dobře slyšel, tak tam bylo vážení členové rady, jmenovala starostu a radu. 

Nechci se s vámi v tomto směru přít, ale v jednacím řádu máme, že bezprostředně reaguje 

interpelovaný, což bude pan radní Bureš, kterému rada přidělí tuto interpelaci k vybavení.  

V tomto směru bude možná potřeba precizovat jednací řád, protože není dokonalý. Vidíme, že 

pořád objevujeme mezery.  

 Prosím paní Emu Rónovou, která je přihlášena, připraví se paní Jitka Burianová. 

 

P.  R ó n o v á : 

 Všechny vás zdravím. Po nějaké době jsem se tady objevila, abych se připomněla s 

procesem odstraňování bariér na Praze 1 a nevytváření dalších bariér.  

 Vím, že především TSK, chodníky a komunikace jsou pod Magistrátem, ale 

domnívám se, že městská část může nějakým způsobem oslovit Magistrát a ovlivnit to, aby i v 

době rekonstrukcí, kdy jsou tyto méně pohodlné i pro chodící lidi, aby ve stejné míře bylo 

umožněno vozíčkářům, imobilním lidem a lidem s kočárky používat aspoň náhradní řešení, 

což momentálně není. 

 Poslala jsem paní Valíčkové nějaké fotografie, které jsem vyfotografovala minulý 

týden jen pro ilustraci. Prosím, aby se promítly. Šla jsem s těžkým nákupem od Quadria a 

přemýšlela jsem, po které straně to mám vzít. Přiznám se, že proti předpisům to občas beru po 

silnici, ale jak ve Spálené u přechodu do Ostrovní, tak tady jsou naproti Jelínkům tři 

zpomalovače na silnici, které mi neumožňují najet po silnici a pokračovat dál, takže jsem si 

musela vybrat jednu stranu uličky Charvátové. Bohužel, vybrala jsem si tu horší, protože z 

pohledu od Quadria jsem se domnívala, že tady navazují kovové můstky, které tam jsou jako 

dočasné řešení a že tudy budu moci projít kolem Jelínků, což se ale nestalo. Uvízla jsem na 

chodníku před tímto úsekem. Jak vidíte ten kontejner, tak za ním lidé sestupovali do vozovky 

a obcházeli to stejně po vozovce. Vypadá, že to navazuje a že tam jsou kovové rampy, 

kterými se to dá obejít, ale nejde to. Chodící lidé musí za kontejnerem sejít do silnice a na 

protější stranu jít po silnici.  

 Prosím další fotku. Od Quadria jsem šla po této straně a nemohla jsem se vrátit, 

protože bych musela vycouvat i s nákladem, protože se tam nedá otočit, a to mám mechanický 

malý vozík. Jak vidíte na chodci náhodně zachyceném mezi autem, stačí, když jedno auto 

zastaví tak, že je částečně na chodníku nebo nad obrubníkem, tak už chodící lidé mají 

problém projít, natož lidé s kočárkem nebo na vozíku. 

 Třetí foto je už za Jelínkovými, vyfotila jsem druhou stranu u Magistrátu. Tam je také 

problémem příliš úzký prostor, který neumožňuje imobilním projít. Vyřešila jsem to tak, že 

nějací kolemjdoucí mi pomohli po silnici přes zpomalovače, které tam jsou. Tyto 

zpomalovače tam jsou kvůli památkářům jako nízké obrubníky, ale pro imobilní lidi s vozíky 

to není přijatelné.  

 Má interpelace se netýká jako vždy toalet, ale prostupnosti města při rekonstrukcích 

města, které jsou tak najednou připravené. I směrem na Žofín jsem měla trochu problém se 

dostat. Jeden chodník je úplně zabraný, i přes můstek k Žofínu se musí po silnici, což není pro 

imobilní lidi a pro lidi s kočárkem určitě bezpečné.  

 Bavili jste se tady o bezpečnosti lidí v centru. Pan Stejskal zmínil, že má málo 

policistů a málo přidělených osob, které to všechno mohou zajistit. Myslím se, že bezpečnost i 

imobilních lidí je ohrožena.  
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Nejen turisté, kteří ohrožují místní obyvatele, ale i turisté na vozíku, které přijdou do 

centra Prahy, mohou mít problém. Mohou se zranit nebo mohou při momentálních omezeních 

spadnout z chodníku. Jestli budou žalovat město nebo městskou část, tak to záleží na nich. 

Určitě by to nebylo příjemné.  

 Dnes vynechávám toalety, staly se před volbami jedním z význačnějších témat, takže 

doufám, že bezbariérové toalety na městské části jsou nadále brány v potaz. Vidím, že mnoho 

dobrých postupů už existuje a že bezbariérové toalety se dávají na akce, takže to kvitujeme. 

Teď je momentálně akutnější tato bezpečnostní otázka, co se týká komunikací a chodníků.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme, bude vám zpracovaná písemná odpověď na vaše podněty.  

 Prosím o interpelaci paní Jitku Burianovou. 

 

P.  B u r i a n o v á : 

 Na paní Rónovou trochu naváži. Během října jsme tady řešili studii problematických 

míst z hlediska bezbariérovosti na Praze 1, kterou jsme vypracovali s pražskou organizací 

vozíčkářů. Jedná se o místa, jako jsou sjezdy a nájezdy na chodníky, případně přechody, kde 

jsou příliš velké spáry. V tu dobu tady zaznělo, že se na tom bude urychleně pracovat. Dosud 

nikdo nezaznamenal, že by se něco dělo. 

 Proto bych se ráda zeptala, co znamená to urychlenější řízení? Existuje nějaký 

harmonogram, kdy by se mělo začít? Jaký je plán? Myslím si, že jsme na tom mnozí strávili 

poměrně hodně času a je velká škoda, kdyby se to mělo nějakým způsobem zamést pod 

koberec. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude na to odpovězeno písemně. Ještě pan místostarosta bude reagovat. 

 

P.  B u r g r : 

 Jsem za toto rád. Tím, že poukážete na problém, který byl možná přehlížen, se otevře. 

Jediné, co vám mohu s politováním říct, že to není rychlý proces, nebylo by správné, kdybych 

vám říkal, že se to bude rychle řešit apod. Jsem také rád, že vzniklo téma např. euroklíčů, 

když je to potřeba, můžete je získat na sociálním odboru na radnici, podařily se toalety. 

Věřím, že i kolegové, kteří mají v gesci veřejný prostor, budou apelovat a řešit to, co říkala 

vaše předřečnice, protože to je věc šlendriánu, když dělají přechody. Bude se tato záležitost 

řešit, aby se ve veřejném prostoru myslelo i na vás. Už jsem avizoval vedoucího Stavebního 

úřadu, aby více dbali na to, aby byly plněny ty normy, které umožňují, abyste se dostali tam, 

kde potřebujete. Jak ale říkám, v památkové rezervaci v České republice nebude to rychlé 

řešení.  

 

P.  B u r i a n o v á : 

 To tady zaznělo, že na to bude brán zřetel v rychlejším procesu. Bylo by dobré zmínit, 

že dokument existuje a bylo by dobré, kdyby na něj byl brán zřetel, kde jsou vytypovaná 

konkrétní problematická místa. Myslím si, že to není zrovna problém památkové péče, 

protože sjezdy na chodnících na jedné straně jsou, a na druhé straně z nějakého důvodu 

nejsou. Nemyslím si, že je to problém památkářů. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkujeme za vaši interpelaci, bude na ni pečlivě odpovězeno. Končím tím blok dotazy 

a interpelace občanů a otevírám blok 
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dotazy a interpelace z řad zastupitelů  

 První na řadě je pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, nejprve chci poděkovat Středisku sociálních služeb, jmenovitě paní 

ředitelce Čelišové, za organizaci koncertu pro naše seniory, který se uskutečnil 1. května  

v paláci Žofín. Dostal jsem příležitost také se účastnit, za což ještě jednou děkuji. 

 P skončení akce za mnou přišel věkově zralejší pán, který mne oslovil coby 

zastupitele. Slíbil jsem mu, že přetlumočím jeho dotaz během dnešních interpelací a ještě k 

němu přidám vlastní dovětek. 

 Náš občan se ptá, zda si vedení radnice všímá vlivem opětovného přílivu turistů 

velkého nepořádku v našich ulicích a ptá se, jak se s následky vypořádává a jak uvedené 

napravuje ať už samo, či s pomocí např. TSK. Nejsou to jen přeplněné koše, ale třeba zvratky. 

Pán nám doporučuje, aby k úklidu, zejména k vyvážení odpadkových košů, docházelo 

vícekrát denně a ne až s denním zpožděním, s důrazem zejména na pátek až neděli. Není 

podle něj hezké a ani příjemné při nedělní dopolední cestě do kostela se dívat na ulice s 

rozbitými skleničkami, poházenými kelímky a dalším odpadem. Snažil jsem se mu vysvětlit 

kompetenci Prahy 1 a hl. města, tedy TSK. Jak řekl, a já s ním souhlasím, zajištění pořádku 

očekává primárně od Prahy 1 a je mu jedno, jak se v dané záležitosti angažuje hlavní město, v 

tomto případě přes TSK. Možná 5TSK s přestěhováním mimo Prahu 1 do drahého a 

nevhodného pronájmu obchodního centra na Praze 7 ztratilo o Prahu 1 zájem, nevím.  

 Druhý dotaz, který je na vedení naší radnice směřován, se týká odpadu tuků a 

kuchyňského oleje. Rád by naplněné láhve vyhazoval do kontejneru na tuky. Vzhledem k 

tomu, že neví, kde tyto kontejnery jsou umístěny, přiznám se, že to nevím ani já, je nucen tyto 

láhve vkládat do směsného odpadu Také žádá, aby byla větší osvěta v tom, že se oleje 

nevylévají do výlevky a ani do kanalizace.  

 Já si dovolím doplnit interpelaci svým dotazem. Zajímá mne plán dezinfekce ulic a 

známých zákoutí Prahy 1, které jsou více než veřejný prostor používány jako záchodky. 

Každý, kdo tady opravdu bydlí, ví, která místa to v Praze 1 jsou. Absence záchodků v centru 

je tady častým tématem a zatím nevypadá, že se blíží velká změna. Jak se blíží léto, tak 

„sezóna“ uličních záchodků opět začíná. V minulosti jsem zaznamenal zprávu, že nápravu 

provádí posádky, kdy každá z nich má k dispozici multikáru s kropící nástavbou a dle povahy 

místa splachují lištou, nebo ručně hadicí. Mělo by se údajně splachovat roztokem 

ekologického dezinfekčního prostředku. Podle tiskové zprávy z r. 2018 měl probíhat 

dezinfekční splach na území MČ Praha 1 denně po celý rok, tj. od ledna do prosince.  

 Dovoluji si přes vedení naší radnice požádat o prověření – zejména asi u TSK, zda 

uvedené platí i nyní, tedy v r. 2022 a jak se změnila frekvence a množství proti r. 2018. 

Zajímá mne frekvence úklidu daného konkrétního místa. Okolí kolem kostela na Haštalském 

náměstí, ulička ve Stínadlech, ale i např. podloubí radničních domů na Staroměstském 

náměstí. To jsou místa, která nebyla mytá minimálně týdny, ne-li měsíce. V Praze 1 je čím dál 

více míst, kterými veřejnost díky uvedenému buď neprochází, nebo projde s vědomím 

neustálého nepříjemného zápachu.  

 Prosím o odpověď hlavně na tu první část.  

 

P.  H e j m a : 

 Na interpelaci bude reagováno písemně. Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Měl bych interpelaci na pana radního Bureše a na předsedu Kontrolního výboru 

Davida Bodečka.  
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 Vážení pánové, obracím se na vás ohledně podnikání paní Jany Pichlové Šťastné v 

obecních nebytových prostorách na Masarykově nábřeží 38. Paní Pichlová Šťastná byla 

upřednostněna ve výběrovém řízení na tyto nebytové prostory v prosinci 2020, ač nabídla 

nižší cenu než konkurence. 

 Vy, pane radní Bureši, jste již připustil, že paní Jana Pichlová Šťastná byla členkou 

ODS. Rád bych se dotázal, zda paní Jana Pichlová Šťastná je pod jménem Jana Šťastná 

místopředsedkyní komise pro obchod a služby. Pokud ano, byla tam nominována Občanskou 

demokratickou stranou? Chcete tedy opravdu tvrdit, že paní Pichlová Šťastná nemá s vaší 

ODS nic společného a že její upřednostnění byla pouhá náhoda? Nebo snad pouhý omyl, jako 

tomu bylo v případě vašeho asistenta pana Pospíšila, kterému jste údajně omylem přihrál 

zakázku na milion Kč? 

 A vy, pane předsedo Kontrolního výboru, jste dnes uvedl cosi ve smyslu, že případ 

nebytových prostor na Masarykově nábřeží 38 je pozitivním případem toho, že Praha 1 ne 

vždy upřednostňuje cenu. Opravdu si myslíte, že upřednostnění ODS, podnikatelky, která 

nabídla nižší cenu a nyní porušuje snad vše, co lze, je pozitivním případem? Nemyslíte si 

spíše, že jde o jakousi ochutnávku odeesáckých devadesátek?  

 Děkuji za odpověď.  

 

P.  H e j m a : 

 Bude odpovězeno písemně. S technickou pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Byl jsem interpelován. Stručně k tomu řeknu, že jsem reagoval jako zastupitel, nikoli 

jako předseda Kontrolního výboru, ale i tak si na to dovolím reagovat. Oprošťuji se od 

politiky. Pro mne je důležité to, co má Praha 1 dělat, to znamená v rámci záměru, nikoli 

výběrových řízení, dívat se na to, co zájemce o nebytový prostor nabízí. Pokud je to evidentně 

občanská vybavenost, a v tomto případě to občanská vybavenost skutečně je, za sebe jako 

zastupitel bych tuto záležitost podpořil 

 Co se týká první části otázky, na to musí odpovědět jiný. Odpovídám nezávisle na 

tom, jestli je někdo příznivec nebo člen té či oné politické strany.  

 

P.  H e j m a : 

 S další interpelací vystoupí Petr Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Mám interpelaci na pana starostu, která se týká Malostranského nábřeží. Obrátila se na 

mne paní xxxxxxxxx, která tam bydlí. Je to dům nad náplavkou, kde dole je restaurace, která 

provozuje celý den hlasitou hudbu. Vzhledem k tomu, že tam jsou komplikované majetkové 

vztahy – Povodí, hl. město, městská část, doporučil jsem jí, aby napsala radě dopis s tím, aby 

požádala o pomoc při řešení jednání s provozovatelem. 

 Našel jsem si, že to proběhlo, rada uložila panu starostovi odpovědět do 25.5.2022.  

 Chtěl jsem touto formou apelovat na pomoc lidem najít nějaké řešení, nějakou shodu s 

provozovatelem, najít nějakou cestu. Provozovatel chce hlasitou hudbu, protože to láká 

zákazníky, ale lidem, kteří tam žijí, jde z toho hlava kolem, protože hudba hraje celý den. 

 Touto cestou prosím o to, aby se tato věc zdárně vyřešila. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Zaměříme se na to, dám informaci, jak bylo řešeno. Děkuji za interpelaci. 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 
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P.  B o d e č e k : 

 Vážení kolegové, dne 28. dubna jsem interpeloval radu hl. města v souvislosti s 

memorandem, které bylo dne 9. 10. 2019 uzavřeno mezi MČ Praha 1 a hl. m. Prahou. U stále 

aktuálního dokumentu je podstatou převedení ateliéru Hany Wichterlové na adrese Újezd 29 

na hlavní město, které ho následně postoupilo pod Galerii hl. m. Prahy. Memorandum se ale 

také týká sousedního objektu Újezd 23, který je už léta prázdný a postupem času se z něj 

stává ruina. Doporučuji – běžte se k objektu podívat. 

 Součástí memoranda bylo a je ujištění, že obě strany, které dokument uzavřely, jsou si 

vědomy toho, že přístupové cesty k ateliéru Hany Wichterlové jsou ve svěřené správě MČ 

Praha 1 a z hlediska celého konceptu se jeví jako ideální k němu přístupová cesta přes náš 

dům Újezd 23. Proto obě smluvní strany deklarovaly zájem tento přístup zajistit. 

 V rámci interpelace jsem se 28. dubna ptal, kdo z hl. města dohlíží na plnění 

uzavřeného memoranda, co se za 2,5 roku realizovalo a kdy ve spolupráci s MČ Praha 1 bude 

řešena a ideálně vyřešena náprava a z ruiny na adrese Újezd 23 se stane využívaný objekt 

např. pro komunitní a spolkové setkávání našich občanů. Zmínil jsem, že na to stejné se budu 

ptát v rámci dnešní interpelace.  

 V přímé reakci mi členkou rady bylo sděleno, že je to Praha 1, která hází klacky pod 

nohy rekonstrukci ateliéru Hany Wichterlové, a to při zajištění přístupu. Domnívám se však, 

že se hl. město snaží o přístup zcela jiný, než na jakém se v r. 2019 obě strany dohodly. S  

tvrzením paní radní hl. města jsem tedy nesouhlasil. Pokud pominu, že jsem se dotazoval na 

něco zcela jiného, a to kdy začne vzájemná spolupráce hl. města a MČ Praha 1 vedoucí k 

rekonstrukci objektu Újezd 23, zmínil jsem také získanou informaci, že příslušný stavební 

úřad vydal rozhodnutí, kterým umožnil přístup k ateliéru jinou cestou, která je ve svěřené 

správě naší městské části, aniž bychom se k tomuto jako vlastník, čili dotčená strana, mohli 

vyjádřit. 

 Pokládám tedy dva dotazy: 

 1) Je pravda, že Stavební úřad Prahy 1 vydal rozhodnutí, aniž by do příslušného řízení 

zahrnul dotčenou stranu, kterou v tomto případě je MČ Praha 1? Je tedy pravda, že MČ 

Praha1 se před vydáním rozhodnutí nemohla k žádosti týkající se jejího pozemku ve svěřené 

správě vyjádřit? Pokud tomu tak je, dovolím si požádat o vysvětlení starostu jako jedinou 

osobu z členů zastupitelstva, která je svým způsobem provázána se státní správou, případně 

dotaz si dovolím směřovat na pana tajemníka. 

 2) Co se za 2,5 roků realizovalo, aby objekt na adrese Újezd 23 nebyl devastován a 

zejména jaké plány byly předloženy v souvislosti s budoucím využitím uvedeného objektu?  

 Děkuji za odpověď.  

 

P.  H e j m a : 

 Pane kolego, škoda, že to máte k nám do 7. patra tak daleko, mohli jsme si ukázat 

podklady a všechno si vysvětlit. Nicméně krátká reakce. 

 S hl. městem se spolupracuje. Před minulým týdnem proběhla na místě velká schůzka 

za účasti Galerie hl. m. Prahy, jejího vedení, paní ředitelky a jejího náměstka, zástupců SVJ, 

pana radního Votočka, paní kolegyně Dubské, pana kolegy Vaňka a dalších, kde jsme řešili 

situaci s přístupem v rámci rekonstrukce ateliéru Wichterlových, protože samo hl. město 

požádalo o možnost vybudovat vstup skrz zeď Petřína, protože je to dle jejich názoru 

nejjednodušší řešení. Nelíbilo se to SVJ, takže jsme byli spor moderovat. Hl. městu jsme 

naopak pomohli, že jsme se na místě dohodli. Přístup k ateliéru bude realizován skrz zeď, po 

provizorních schodech podél zdi, takže by to nemělo nikomu vadit. Tím by nic nebránilo 

tomu, aby návštěvníci mohli chodit touto cestou. 
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 Pokud jde o nějaké využití objektu, už se tím kde kdo několikrát zabýval. Objekt má 

bohužel vadu, že parametricky nevyhovuje s hlediska norem k nějakému využití. Možná by to 

byl domeček pro trpaslíčky, protože podchozí výška je někde pod 160 cm, a tam není možné 

mít normální provoz. Možná bychom tam mohli vystavovat nějaké loutky nebo něco 

podobného. To je ale věc, která se musí rozhodnout společně. Bude to stát hodně peněz a my 

máme potřebnější investice především pro rozvoj bytového fondu a pro podobné účely. Toto 

je ve frontě a čeká na nějakou dohodu, jak bychom to mohli využít. To je včetně toho, že by 

přes domeček mohl být přístup k ateliéru. Proto se mluví o vstupu ze zdi jako o provizorním.  

 Není pravda, že by se nic nedělalo, že by se s hl. městem nekomunikovalo, naopak. 

Více podrobností jsem připraven poskytnout, takže zvu na návštěvu. 

 Prosím pana kolegu Čižinského jako dalšího interpelujícího. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám interpelaci na pana starostu, na radního Bureše a na radního Votočka ohledně 

slibu trvat na námitkách proti novému hotelu v Opatovické. 

 Vážený pane starosto, vážený pane radní Bureši, vážený pane radní Votočku, proč jste 

nepodali odvolání proti územnímu rozhodnutí na nový hotel v Opatovické ulici, které 

Stavební úřad Prahy 1 vydal dne 15. 2. 2022?  

 Vy, pane starosto Hejmo, jste dne 16. 6. 2021 řekl na zastupitelstvu následující: 

 Pokud jde o projekt, v první řadě jsme si dali za cíl, že budeme trvat na námitkách 

účastníka řízení směrem k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, které 

byly podepsány vámi, pane kolego zastupiteli, a na tom se nic nemění. V tomto směru 

můžeme konstatovat, že budeme trvat na tom, co jste napsal. Námitky byly sděleny a z nich 

neustupujeme, nikdy jsme neřekli nic jiného. Konec citace 

 Vy, pane radní Bureši, jste dne 16. 6. 2021 uvedl následující: 

 Měl bych pozměňovací návrh, aby zastupitelstvo konstatovalo, že pan Čižinský v r. 

2019 ve funkci starosty vyhotovil stanovisko a že konstatuje, že z hlediska právní kontinuity 

zastupitelstvo trvá na tomto stanovisku, které v r. 2019 bylo odesláno. Konec citace. 

 Pravdu ovšem je, že Stavební úřad všechny naše námitky odmítl a vy jste se 

neodvolali. To vše v situaci, kdy developera zastupoval váš blízký spolupracovník, pane 

starosto, pan Václav Havrlant, a v situaci, kdy je ze spisu zřejmé, že developer vedl s 

účastníky řízení separátní jednání, během nichž s nimi mohl sjednávat finanční či jiné plnění 

za to, že účastníci řízení vezmou své námitky zpět, či se nebudou odvolávat. 

 A vy, pane radní Votočku, proč jste nehájil aspoň ty z našich námitek, které zpracoval 

OTMS, konkrétně paní Mgr. Dubská, ohledně přístupové cesty k našim nebytovým prostorám 

č. 158/102 a 158/104 v domě v Opatovické 20? Děkuji za odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Bude písemně reagováno. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Vážení posluchači, rado, zastupitelé bez radního Votočka, protože by mě na dvě 

otázky odpověděl „ano, ano“ a byl by konec. 

 Dne 5. února 2019 mne rada v trochu jiném personálním složení uložila, abych 

zastupitelstvu do 31. ledna 2020, tedy do necelého roku, v pozici tehdejšího radního pro 

majetek předložil dokument identifikující občany MČ Praha 1, kteří dlouhodobě očekávají 

privatizaci bytů, v nichž bydlí, a vůči kterým by totální ukončení privatizace mola být 

nepřiměřené tvrdé. 
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 S příslušným odborem jsme se ihned dali do práce. Osobně jsem opakovaně svolal 

zástupce všech zastupitelských klubů, abychom při tomto velmi důležitém tématu Prahy 1 

komunikovali napříč celým politickým spektrem.  

 Vzhledem k politickému převratu na naší radnici, ke kterému došlo 14. ledna 2020, 

tedy 14 dnů před uplynutím termínu pro splnění uvedeného úkolu, nebylo z pozice člena rady 

možné předložit požadované, přestože úkol byl splněn. Bylo vydefinováno cca 100 případů, u 

nichž bychom za přísných podmínek našim starousedlíkům nabídli bytové jednotky k prodeji 

s klauzulí zpětné koupě MČ Praha 1, pokud by v průběhu následujících let kdokoli z nich 

zamýšlel přeprodat svůj byt. Toto dlouhodobě považuji za férové, neboť by došlo k eliminaci 

spekulantů s obecními byty. Těchto cca 100 bytů, o kterých by byl ponížen bytový fond, by 

bylo nahrazeno výstavbou stejného počtu nových bytů v prázdných domech, dále pak při 

výstavbě z půdních vestaveb a z přeměny předem vydefinovaných nebytových jednotek na 

jednotky bytové. 

 Konstatuji, že tehdejší rada, v níž byla spousta nováčků v politice, byla schopna splnit 

úkol v šibeničním termínu jednoho roku, jehož průběhu, a to zdůrazňuji ještě jednou, byl 

diskutován napříč celým politickým spektrem, kdy se o takové vstřícné spolupráci může 

současné opozici jen zdát. Opozici k žádným dílčím jednáním koalice v současné době nezve 

- tím nemám na mysli jednání komise obecního majetku, a to ani u takto důležitého tématu. 

Po krátkém záchvěvu změny fungování na radnici jsme ve starých kolejích – udupat opozici a 

její návrhy. 

 Na zasedání zastupitelstva, při kterém došlo k poslednímu politickému převratu v 

Praze 1, bylo nastupující politickou garniturou uvedeno, že jedním z hlavních jejich cílů je 

privatizace. Byl jsem si jistý, že se koalice na tomto tématu usmaží. Nemýlil jsem se. Pozor! 

Rozhodně se neposmívám, protože vím, o jaký úkol se jedná a jak se z člověka, který chce 

pomoci a nespravedlnosti z minulosti napravit, stane pro mnohé snadný terč. Byl jsem v 

očekávání, zda nově vytvořená koalice naváže a bude také záležitost komunikovat 

rovnocenně v rámci koalice a opozice, tedy napříč celým politickým spektrem. To se 

nepovedlo. Škoda, že ty změny v politickém chování slyší volič jen před volbami. 

 S ohledem na blížící se volby jsou tací, kteří opět jako v r. 2018 vypouští směrem k 

veřejnosti nepravdy, zavádějící informace ve snaze poškodit politickou konkurenci. 

Zaznamenal jsem různé dezinformační, tedy nepravdivé informace, jak např. že ten či onen 

krade, nebo že privatizace v Praze 1 byla pozastavena kvůli Pirátům. Ruku do ohně dávám za 

sdělení, že uvedená informace o Pirátech není pravdivá. Jsem rád, že uvedené mohu 

dementovat. Piráti v době, kdy byli součástí koalice, a já byl příslušným gesčním členem 

rady, měli vše připraveno, aby záležitost, na níž se odkazovala část pirátského volebního 

programu, byla dokončena.  

 Vážená současná rado, bez radního Votočka, od 14. 1. 2020 uplynulo 2,5 roku, to je o 

sto procent delší období než za které jste mne kolektivně kritizovali směrem k údajné 

nečinnosti k tématu privatizace. Stále nám chybí podmínky, které by byly prodiskutovány 

napříč celým politickým spektrem a k nimž by panovala alespoň většinová shoda. 

 Na závěr položím dva dotazy, a to aniž bych zde zmiňoval můj osobní, nikoli 

stranický názor k privatizaci. 

 1. Ptám se, zda se shodneme, že Piráti z Prahy 1 se dosud aktivně přes svého zástupce 

v komisi obecního majetku zapojovali do debat k privatizaci a průtahy při dokončení úkolu 

nejsou na jejich bedrech? 

 2. Ptám se, zda se shodneme, že problematika privatizace v Praze 1 je s ohledem na 

politický aspekt záležitost nikoli jedince či jednoho konkrétního uskupení, ale konsensuální 

záležitostí napříč celým politickým spektrem? 

 Děkuji.  
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P.  H e j m a : 

 Bude opět reagováno písemně. Prosím zastupitele Petra Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Budu si trochu stěžovat. Minulé zastupitelstvo bylo 13. dubna, dnes je 17. května  

a 14 interpelací nebylo zodpovězeno, aspoň nejsou na webu. Všechny interpelace nejsou na 

vás, pane starosto. Stěžuji si na to, protože nás to trochu demotivuje tady teď interpelovat. Na 

toto nepožaduji písemnou odpověď. 

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí a omlouvám se. Občas jsou interpelace složitější a je třeba na to 

zajistit nějakou reakci a měsíc uteče strašně rychle. Samozřejmě je to chyba.  

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mám poslední interpelaci na radního Petra Burgra a na radního Michala Cabana 

ohledně dárků pro paní Tykač. 

 Vážení pánové, na dnešním jednání jste podpořili projednávání dárku ve výši  

29 mil. Kč pro firmu Meltex patřící paní Ivaně Tykač. Opravdu vás důvodová zpráva v 

rozsahu dvou stránek přesvědčila o tom, že šance paní Tykač vyhrát soudní spor jsou tak 

vysoké, že je lepší jí většinu žalované částky dát dobrovolně?  

 Pokud ano, pak mě trochu překvapuje, že dne 17. 5. 2016 ve zcela obdobné věci 

týkající se jiné firmy paní Tykač, firmy ARTA, vás pětistránková a o něco podrobnější 

důvodová zpráva nepřesvědčila k podpoře toho, abyste paní Tykač dali 48 mil. Kč. V čem se 

podle vás oba tyto soudní spory vzájemně liší? Proč jste vyplacení peněz společnosti ARTA v 

r. 2016 nepodpořili a proč jste nyní pro vyplacení milionů firmě Meltex, což je mimochodem 

smír účetně méně výhodný než smír s firmou ARTA? Můžete mi to prosím vysvětlit? 

 Já jsem schopen jako jediný rozdíl identifikovat to, že tenkrát jste byli v opozici a dnes 

jste v koalici a že tedy nyní můžete být součástí určitých dohod, zatímco tehdy vás k těm 

dohodám nepotřebovali. Rád si ale poslechnu vaše jiné vysvětlení. Děkuji. 

 

P.  H e j m a : 

 Krátce bude reagovat pan místostarosta. 

 

P.  B u r g r : 

 Kdyby se pan Čižinský zeptal po hlasování, tak je to legitimní, ale jestli toto 

podsouvání, jak budeme nebo nebudeme hlasovat, je oficiální politika Prahy sobě, tak je 

Praha sobě politické bahno. Víc na to nemohu říct.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím blok dotazy a interpelací z řad zastupitelů a otevírám projednávání bodu číslo 

5, tisk BJ2022/0829 

prodej jednotky č. 1403/37 vlastníkům sousední jednotky č. 1403/13, Revoluční 28,  

k. ú. Nové Město, Praha 1 

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal svého předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká vyhodnocení záměru na prodej bytové jednotky č. 37 v domě 

Revoluční 28. Je to složitá záležitost. Původně je to velký byt administrativně rozdělený na tři 

části. Dvě byly zprivatizovány, jedna ne. 
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 Pan xxxx koupil od privatizanta bytovou jednotku a tuto jednotku se neustále snažil 

získat. Opakovaně jsme se pokoušeli prodat i tu třetí, ale pan xxxx vždycky dával oznámení, 

že nikomu nepřipustí, aby s ním sdílel společnou toaletu, která byla na chodbě. Měli jsme 

připravený projekt, kde se hledalo nějaké vynětí. Do toho přišla nabídka pana xxxxx, že koupí 

vedlejší bytovou jednotku buď za odhadní cenu, nebo za 150 tis. Kč za m2, podle toho, co 

bude vyšší.  

 Záměr toto zastupitelstvu schválilo v březnu 2022 a nyní přichází vyhodnocení tohoto 

záměru.  

 

P.  H e j m a : 

 Do rozpravy je přihlášen pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Omlouvám se, uvědomil jsem si, že naše interpelující v tomto domě bydlí. Chtěl jsem 

se zeptat, jak to v tom domě je.  

 Nebudu zdržovat, mám jen dvě poznámky. Jsem rád, že tato záležitost konečně bude 

ukončena. Pokud se nemýlím, tato záležitost trvá od r. 2016. 

 Zadruhé musím říct. Chápu, že politika současné koalice je zbavit se té jedné části 

bytu. Je mi moc líto, že přicházíme o ucelený byt, který by měl výměru zhruba 110 m2. Jsem 

toho názoru, že i my bychom si mohli dovolit koupit část bytu pana xxxxx za 150 tis. Kč za 

m2 a cenu si s ohledem na ucelený byt obhájíme.  

 Jsem rád, že po šesti nebo sedmi letech záležitost bude ukončena. Je mi líto, že 

přicházíme o byt. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Mně je také líto, že přicházíme o byt a že dostaneme peníze, z nichž bude inflace 

ukrajovat hodnoty. 

 Chtěl bych, aby tady zaznělo, že jediným důvodem je, že někdo dospěl k názoru, že v 

tomto bytu nelze vybudovat toaletu. Je to skutečně jediný důvod, proč tento byt chceme 

prodat? 

 Další dotaz. Bylo naopak vyjednáváno, že bychom koupili sousední byt se záchodem, 

aby to mohl být jeden byt? Byla tato možnost vyjednávána? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Vyjádřím rovněž lítost nad tím, že se zbavujeme dalšího majetku. V předchozím tisku 

č. 4 jste odsouhlasili záměr prodeje dvorku. Za tyto peníze se mohla koupit tato část bytu a 

měli bychom celý byt ve vlastnictví městské části. Bohužel, pouze prodáváte a následně 

peníze „rozfrcáte“, což je špatná správa majetku.  

 

P.  H e j m a : 

 Další na řadě je zastupitel Bodeček. 
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P.  B o d e č e k : 

 Už to zaznělo na zasedání zastupitelstva, když se projednával záměr, tato možnost 

byla. Myslím, že pan xxxx akceptoval to, že nám jeho část prodá. Myslím, že majetková 

komise se vyslovila pro tu variantu, s kterou se ztotožnilo zastupitelstvo. Je to politika 

současné koalice. 

 Pamatuji si jednu věc, která tady zazněla – že pan xxxx teď svou bytovou jednotku 

pronajímá i krátkodobě, tak jestli bude dodrženo to, co bylo řečeno, to znamená, že tam bude 

bydlet. Myslím, že to brzy zjistíme.  

 

P.  H e j m a : 

 Ještě pan zastupitel Čižinský. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Davide, děkuji za informaci, jestli tomu správně rozumím, v jednotce bude AIRBNB a 

tím je všechno v pořádku, včetně paní Baborákové. Vidím, že tady není klauzule proti 

AIRBNB, že jednotku prodáme bez této klauzule. Ironicky mohu říct, že nejen paní Tykačová 

má výhodu, že tisky v její prospěch neobsahují klauzule jako u všech ostatních, ale že i pan 

xxxx. To zakládá jistou rovnost mezi našimi kupci. Nesouhlasím s tím. Jestli tady opravdu 

chcete předstírat, že se věnujete tomu, aby se v Praze 1 bydlelo a aby se tu jen krátkodobě 

nepronajímalo, tak už jsme se dohodli, že ve všech případech, kde máme možnost, budeme 

vymáhat, abychom si zasmluvňovali smluvní partnery, aby své nemovitosti k AIBNB 

nepoužívali.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím o reakci na tento podnět. Určitě asi nebudeme chtít prodávat byt někomu, kdo 

by tam prováděl krátkodobé ubytování. Předpokládám, že jsme schopni to nějakým způsobem 

zajistit. 

 Pan radní Votoček si bere slovo. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Je to jako na kolovrátku. Toto jsme tady řešili, když se vyhlašoval záměr a nyní záměr 

už vyhodnocujeme. Prodáváme byt za 150 tisíc Kč za m2, přestože odhad je zhruba poloviční. 

Z hlediska městské části je tento prodej velmi lukrativní. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Jak řekl pan radní Votoček, je to tady jako na kolovrátku. Prodáváme náš majetek, 

který se nám dále zhodnocuje, když ho nepotřebujeme a přitom se nám naskytla vzácná 

příležitost majetek si zpět odkoupit. To tady bylo řečeno. Obávám se, že to byl pouze nějaký 

bluf ze strany kupujícího a ve skutečnosti to asi tak nemyslel. Kdybychom využili této 

příležitosti, že můžeme navýšit náš bytový fond a zvětšit náš majetek v době, kdy inflace 

pokračuje, tak každý, kdo má trochu rozumu, zbavuje se likvidních peněz a nakupuje 

nemovitosti, zlato, cokoli, co nemá peněžní hodnotu. Jak řekl David Bodeček, bavili jsme o 

tom, je to tak, nemohu souhlasit a jsem také tvrdě proti tomu.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní předsedkyni Sitár Baborákovou. 
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P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Omlouvám se za svou neznalost, ale pro mne je to nová informace. Požádala bych 

pana Bullu, aby mi řekl, jestli se tam skutečně krátkodobě pronajímá a v případě, že ano, tak 

proč tam není tato věta. Děkuji. 

 

.P. H e j m a : 

 Prosím pana Mgr. Bullu, aby reagoval. 

 

P.  B u l l a : 

 Dámy a pánové, možná došlo k záměně zpracovatele, protože já nejsem zpracovatelem 

tohoto tisku, odpoví kolegyně. 

 Co se týká krátkodobého ubytování, informace o tom, že tam bylo provozováno, jsme 

měli i s ohledem na charakter bytové jednotky a společných částí. Znamená to, že tam byla 

společná toaleta, koupelna tam byla provizorní, když tam byla posléze dobudována v části 

bytu pana xxxxx.  

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji za reakci. Možná paní Mgr. Dubská nám do toho vnese světlo.  

 Pokračujeme v rozpravě. Pan předseda Heres má slovo. 

 

P.  H e r e s : 

 Vrátím se k tomu, co se tady říkalo minule. Všechny záležitosti tady už byly 

probírány. Na komisi obecního majetku jsme tento prodej projednávali. Tady se jednalo o 

žádost sousedního majitele této jednotky, aby odkoupil tuto jednotku v rámci administrativně 

rozděleného bytu. Nejednalo se o jednotku, která by byla připravena ihned k nastěhování. 

Byly tam v tuto dobu chystané investice, aby se jednotka zrekonstruovala. V tomto pokoji 

nebylo možné vybudovat samostatný záchod. Proto jsme uvítali, když přišla nabídka jak na 

odkup této jednotky, tak i na prodej jednotky pana xxxxx za 150 (?-pozn. zřejmě jde o tisíce) 

Kč za m2, což podle mého názoru není s péčí řádného hospodáře. Je to zvlášť i z toho 

důvodu, že posudková cena za m2 je podstatně nižší než prodejní v případě tohoto prodeje.  

 Dle mého názoru je účelné tuto jednotku prodat než do ní investovat na rekonstrukci. 

Nemyslím si, že za nabídnutou cenu by nebylo v souladu s péčí řádného hospodáře jednat 

jinak.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Konstatuji, že pan Bulla paní Baborákové neodpověděl na dotaz, proč tam tato věta 

není. Pane Votočku, abyste si tady z nás nedělal legraci, v bodu 5 věta není. V bodu 6, 

Jungmannova 7, věta, že podmínka o tom, že jednotky budou využívány výhradně k trvalému 

bydlení a nebudou využívány ke krátkodobému ubytování, tam je. To, že tady není, děláte si 

legraci nejen z nás, ale i z našich koaličních partnerů. Zdůraznil bych, že tato klauzule se tam 

dává vždy, nejen v případě, že už víme, že se to pronajímá, ale právě proto, aby se to 

nepronajímalo. Nezkoumáme, jestli se to pronajímá, tuto klauzuli tam dáváme vždy, když by 

se to pronajímat mohlo. To tento případ nepochybně je.  

 Připadá mi podivné, že 9. 2. 2022 na majetkové komisi řekne pan Mgr. Vaněk a paní 

Mgr. Dubská, že na záchod je zpracovaná projektová dokumentace a že možnost vybudování 

vlastního WC zde je, a o týden později se řekne, že to možné není. Prosím vysvětlit, proč 

najednou to možné není, když jste před 14 dny mysleli, že to možné je. Je to zvláštní. 
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P.  H e j m a : 

 Předkladatel chce reagovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Bylo řečeno, že záchod se uvnitř jednotky udělat dá, ale v okamžiku, kdy jsme dostali 

do ruky projekt, tak jsme zjistili, že záchod je situovaný mimo tuto jednotku. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Pan kolega Bodeček tady velmi odvážně řekl, že bychom si zvládli obhájit cenu  

150 tisíc. Nesouhlasím s tím, s pojetím řádného hospodáře si myslím, že by bylo velmi složité 

obhajovat, proč máme kupovat nemovitost, která je podle znaleckého posudku nadsazená cca 

o 50 %.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Budu reagovat. Je to stejná záležitost, totožná s paní Šťastnou. Chovat se jako řádný 

hospodář neznamená, že bereme nejvyšší nabídku, ale do toho se započítává i zajištění 

občanských služeb, občanského vybavení pro občany. Půjčím vám materiál, který o tom 

hovoří. Nejsem tady od toho, abych poučoval, jsem o tom přesvědčen. Proto jsem to říkal k 

nebytovému prostoru paní Šťastné. 

 Přiznám se, že mě až při listování materiálu překvapil znalecký posudek nějakého 

znalce Ing. Kotašky, kde zadavatelem je Městská část Praha 1. Toto jméno tady vidím poprvé. 

Pokud si vybavuji, tak poslední výběrové řízení na znalce jsem ještě realizoval já, a toto 

jméno tam nebylo uvedené. Chci se proto zeptat, co je to za znalce? Ptám se z toho důvodu, 

tak on v materiálu neurčil cenu obvyklou, a dokonce to tady i píše. Je tu věta, že odhaduje 

tržní hodnotu a v závěru je uvedeno, jaká je obvyklá cena, případně tržní hodnota předmětu 

posudku. Když se na to podíváte, je tady zajímavá jedna věc, že nehodnotí uskutečněné 

prodeje - tím nám možná pomohl, ale vzal inzerci z realitních portálů, což si myslím, že není 

v pořádku. Většinou je to tak, že ceny v realitních portálech jsou nadhodnoceny, protože v 

cenách je uvedena odměna realitním kancelářím, ale překvapuje m to.  

 Myslím, že zde není stanovena cena obvyklá, ale i laik pozná, že je velmi dobrá.  

 Samozřejmě, že pro pana xxxxx ta část bytové jednotky má větší hodnotu než pro 

kohokoli jiného, k čemu je cena znaleckým posudkem určena.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 Doplním to, co říkal pan Bodeček, protože s ním souhlasím. Když se jako prostý laik 

podívám na internet a zadám si tam průměrnou hodnotu a vývoj ceny nemovitostí v Praze, 

najde mi to tabulku, kdy v r. 2020 byla průměrná cena za m2 kolem 110 tisíc Kč, dnes je na 

téměř 140 tisících. Vývoj se v r. 2022 vyvíjí a i laik se může dočíst, že hodnota bude růst. Jak 

můžeme mluvit o tom, že hodnota 150 tisíc je moc? Cena nemovitostí poroste.  
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Máme inflaci větší než 10%, což znamená, že ze 140 tisíc průměrné ceny za m2 v 

Praze jsme na 154 tisících. Cena nemovitostí poroste, je to majetek a cena na odkup je 

adekvátní. Byla by to výhra pro městskou část dostat se k takovému obchodu. Pokud máme 

takovou možnost, musíme to jednoznačně nakoupit.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Scholze. 

 

P.  S c h o l z : 

 Reagoval bych na kolegu Ge, který uváděl cenu obvyklou, ale zapomněl říct, že tento 

byt nemá možnost vybudovat toaletu v rámci bytu, což dost snižuje hodnotu nemovitosti.  

 

P.   H e j m a : 

 Předkladatel chce reagovat. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Prosím, aby paní Mgr. Dubská vám vysvětlila některé záležitosti.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, paní magistro, máte slovo. 

 

P.  D u b s k á : 

 Původní projekt, na který se ptal pan Čižinský, počítal s vybudováním toalety uvnitř 

části, kterou máme my, která je označena jak bytová jednotka č. 37. Uvažovalo se o kalovém 

rozmetači. Stávající toaleta je přístupná po společné chodbě pro obě jednotky tak, že vyjdou 

na chodbu společnou všem třem jednotkám, kdy tato toaleta je ideálním spoluvlastnictvím nás 

a manželů xxxxxxxxx. Myslím, že xxxxxxx mají možnost toalety i uvnitř jejich jednotky  

č. 13.  

 Pokud vím, v minulosti se tady řešilo i to, že naše část jednotky je více než 15 let 

prázdná, že naposled sloužila jako ateliér, že je otázka, zda je ekonomické kupovat druhou 

polovinu jednotky a pak to všechno opravovat a pronajímat a jaký by byl osud té sloučené 

jednotky nebo pokud bychom nechali dvě jednotky. Navíc na změnu dispozic potřebujeme 

souhlas společenství. Toto vše tady už zaznělo v minulosti a znovu bych se k tomu nevracela. 

 Ptali jste se, jestli tam bude pan xxxx bydlet. Včera jsem s panem xxxxxx 

komunikovala, má přechodné bydliště jako cizí státní příslušník na adrese Revoluční 28. Ač 

to nemohu potvrdit tím, že bych ho kontrolovala, tak předpokládám, že když si někdo dá 

přechodné bydliště na adresu Revoluční 28, kam mu bude chodit všechna pošta, jednotku 

bude také využívat. To je ale můj osobní předpoklad. 

 

P.  H e j m a : 

 Pokud nejsou další dotazy, slovo má paní předsedkyně Sitár Baboráková.  

 

P.  Sitár  B a b o r á k o v á : 

 Dovolím si chvíli přemýšlet nahlas. Řádný hospodář – versus co to bude mít za 

následky, když tam bude provozováno krátkodobé ubytování. Proto navrhuji panu 

předkladateli, aby tam byla vložena příslušná věta. V případě, že s tím nebudete souhlasit, 

požádala bych někoho, aby chtěl pauzu na klub. Já to žádat nemohu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Souhlasím s tím.  
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P.  H e j m a : 

 Po uzavření rozpravy uděláme přestávku na jednání klubů. Prosím pana zastupitele 

Ge. 

 

P.  G e : 

 Reagoval bych na pana zastupitele Scholze a také by mě zajímalo, jestli by mohla paní 

Dubská odpovědět. V případě, že bychom koupili část bytu, která teď patří panu xxxxxxx, a 

dvě jednotky spojili, mohl by to být plnohodnotný byt s vlastními záchody a koupelnou? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím, jestli bude reagováno na tento podnět. 

 

P.  D u b s k á : 

 Nejsem technik, ale tyto dvě bytové jednotky jsou místnosti za sebou, všechny otočené 

do ulice Revoluční. V naší bytové jednotce je voda, jsou tam i odpady. Věřím, že by se to 

technicky dalo vyřešit. Byla by to jednotka cca 112 m2, nebo by zůstaly dvě bytové jednotky. 

Dnes je řešitelné téměř všechno. 

 

P. G e : 

 Děkuji za odpověď. Doplním to, co jsem si myslel. V případě, že bychom nabídky 

pana xxxxx využili a koupili to, můžeme udělat krásný plnohodnotný byt. I kdyby zůstalo jen 

u toho, tak potom to můžeme prodat – kdybychom zachovali filozofii, že to budeme prodávat, 

což samozřejmě nechceme. Jako řádný hospodář si myslím, že nezbavovat se této příležitosti 

vykoupit nemovitost na Praze 1 a zhodnotit ji je v našem zájmu. 

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan radní Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Oficiálně žádám o přestávku na klub před hlasováním. 

 

P.  H e j m a : 

 Další je pan zastupitel Brož. 

 

P.  B r o ž : 

 Děsím se toho, co tady současná koalice provádí, která se chlubí tím, že bojuje proti 

krátkodobému ubytování. Není schopna dementovat informaci o tom, že v bytu, jehož 

administrativně rozdělenou část prodává provozovateli krátkodobého ubytování, už ubytování 

neprobíhá. Je to něco děsivého. Šlo to krásně vyřešit, mohli jsme mít ucelený byt za cenu, 

která je na trhu normální. To, že se nechal vypracovat posudek, který je hrubě pod cenou, to je 

jiná věc. Beru to tak, že byt není ve zcela dobrém stavu, ale cena 150 tisíc za m2 je normální. 

 Bohužel, toho nevyužíváte a taháte něco, co bude mít velmi devastující důsledky 

pravděpodobně na celý dům a možná i na celé okolí. 

 Myslím si, že to vůbec není dobrá zpráva. Počítáme s tím, že rodina si může scelit celý 

byt, nebo také nemusí, protože pronajímat dva byty krátkodobě se vyplatí víc než pronajímat 

jeden byt.  

 Tu větičku, o které jsme mluvili, bereme trochu jako posvátnou krávu, platí pouze pro 

kupujícího. V okamžiku, kdy to přeprodá, tato věta vůbec neplatí. Věta také platí v případě, že 

jsme schopni vymáhat a kontrolovat toto ustanovení.  
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Pokud toho nejsme ani v tuto chvíli schopni, tak si tady něco namlouváme. To je 

především na kolegyni Sitár Baborákovou. Vzhledem k tomu, co vaše koalice dělá, že proti 

vaší vůli prodává byty ke krátkodobému ubytování, tak bych s touto koalicí nechtěl mít nic 

společného.  

 

P.  H e j m a : 

 Další na řadě je pan zastupitel Heres. 

 

P.  H e r e s : 

 Myslím si, že toto není, co byste věděl, taháte si to, pane kolego, v současné době z 

prstu. Důvod scelení jednotek bylo, aby tam mohl bydlet, aby měl větší byt. Chápu, že i 

kdyby teď pronajímal jednotku na AIRBNB, když to bude spojovat, pak to nebudou dvě 

jednotky, ale jedna jednotka. Pán několikrát žádal, aby tam mohl bydlet, tak aby problém 

jednotky byl vyřešený. Problémy se tam v rámci administrativně rozděleného bytu táhnou 

dlouhodobě, tak je to z toho důvodu, aby tam mohl bydlet. Nedokáži si představit, že ve 

chvíli, kdy máme tolik rozdělaných a nepřipravených bytů, bychom byli schopni dát tuto 

jednotku rychleji dohromady. Myslím, že je daleko účelnější věnovat naše snažení, aby se 

naše byty, které jsou před rekonstrukcí, daly nějakým způsobem do pořádku. Myslím, že toho 

máme víc než dost a přidávat si ještě jeden byt a kupovat ho za 150 tisíc za m2 si nemyslím, 

že je hospodárné.  

 

P.  H e j m a : 

 Máme zde žádost o  možnost čtvrtého vystoupení od pana zastupitele Čižinského. 

Prosím hlasovat. Pro 6, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 14. Tento návrh nebyl přijat. 

 Končím rozpravu a vyhlašuji tříminutovou přestávku pro jednání klubů.  

(Jednání klubů) 

 Budeme pokračovat v jednání. Než předám slovo překladateli panu radnímu 

Votočkovi, chci deklarovat, že samozřejmě máme zájem na tom, abychom maximálně potírali 

negativní jev krátkodobého ubytování. Chceme si ještě ověřit, jak je situace v tomto domě z 

tohoto pohledu. 

 Prosím pana dr. Votočka, aby dal své vyjádření. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tady bylo řečeno, že byt používá ke krátkodobému ubytování. Mám jiné informace, že 

byt byl pronajat dlouhodobě. Protože toto je potřeba prověřit, přerušuji tento bod do příště. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pokračovat. Otevírám projednání bodu číslo 

6, tisk BJ2022/0881 

změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 19, na pozemku parc. č. 714, Jungmannova 7,  

k. ú. Nové Město, Praha 1  

 Prosím pana radního Votočka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Tento materiál se týká změny prohlášení vlastníka na adrese Jungmannova 7, kde se 

jeden byt dělí na dva. Vyjadřujeme se zde z pozice členy SVJ o podílu 30,7 %. Prosím pana 

Bullu, aby se připravil ke stolečku odpovídat na případné dotazy. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Pan kolega Čižinský má slovo. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 V rámci SVJ tady máme podstatně menší díl vlastnického práva. Tady si někdo chce 

rozdělit jeden byt na dva a neubývá nám plocha, a přesto tady máme klauzuli, kterou jsme 

neměli v předchozím tisku, kde jsme prodávali naši nemovitou věc. Ve srovnání tisků 

Revoluční 28 a Jungmannova 7 vidíme, jak nekonzistentně postupujete a jak je náhodné, co 

do usnesení napíšete.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím o vyjádření předkladatele, o které variantě navrhuje 

hlasovat. 

 (P. Votoček: O variantě A.) 

 Prosím hlasovat o variantě A. Pro 13, proti 0, zdrželo se 6, nehlasoval 1. Usnesení 

bylo schváleno. 

 Prosím projednat bod číslo 

7, tisk BJ2022/0082 

záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 435, na pozemku parc. č. 408,  

Michalská 21, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1  

 Prosím předkladatele pana radního Votočka. 

 

P.  V o t o č e k : 

 Toto se týká domu Michalská 21, kde je zájem SVJ na prodeji 27,2 m2 půdy na 

bytovou jednotku. Zde se vyjadřujeme z pozice 44,3 % svého členství v SVJ. 

 

P.  H e j m a : 

 Děkuji. Otevírám rozpravu. Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Chtěl jsem se zeptat, co tomu říkají ti dva vlastníci, kteří se nevyjádřili – xxxxxx 

xxxxx a xxxxx xxxxx s manželkou?  

 Hlavně se chci zeptat, jaký je rozdíl mezi touto záležitostí a Pařížskou 28, kde SVJ 

mělo od nás úkol realizovat prodej formou výběrového řízení? 

 

P.  H e j m a : 

 Pan Mgr. Bulla si bere slovo. 

 

P.  B u l l a : 

 V tomto případě je rozdíl poměrně podstatný. V Pařížské přišlo SVJ, že by chtělo 

využít volný půdní prostor za účelem vybudování půdní bytové jednotky s tím, že zde na 

zastupitelstvu a v jednání komisí a výborů došlo ke stanovení podmínek. Tam byla poprvé 

zakomponována smluvní sankce 2 mil. Kč. Do té doby to byl vždycky pouze závazek, že 

jednotka nebude užívána ke krátkodobému ubytování a bude sloužit k trvalému bydlení, resp. 

k dlouhodobému nájmu.  

 V tomto případě je situace odlišná. Přestože tam figuruje zájemce pan xxxxx, který v 

jednotce žije, tak žije v jednotce, která patří jeho matce. S ohledem na velikost 

spoluvlastnického podílu městské části se obrátil na městskou část. Zdůrazňuji, že při 

takovémto souhlasu je třeba souhlasu všech spoluvlastníků, protože bude dotčen jejich 

spoluvlastnický podíl. Proto se obrátil primárně na nás s tím, že pokud bude městská část 

souhlasit se záměrem, nechá následně ke své studii zpracovat znalecký posudek, požádá o 

vyjádření ostatní spoluvlastníky a následně by byl v zastupitelstvo projednán prodej a 

uzavírána smlouva o výstavbě.  
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 Nefiguruje tam jako člen SVJ, ale pouze jako obyvatel domu, kde žije u své matky v 

jednotce jí vlastněné.  

 

P. H e j m a : 

 Děkuji. Slovo má pan zastupitel Bodeček. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Máte pravdu, že v katastru je uvedena máma, ale v dokumentu je uvedeno, že 

momentálně bydlí s otcem. Abyste věděli, že dávám pozor. 

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím předkladatele, o jaké variantě budeme hlasovat. 

 (P. Votoček: O variantě A.) 

 Prosím hlasovat. Pro 13, proti 0, zdrželo se 7, nehlasoval 0. Usnesení bylo 

schváleno. 
 Můžeme přejít k předposlednímu tisku číslo 

18, tisk BJ2022/0905 

návrh na udělení čestného občanství a Ceny Prahy 1  

 Předkládám vám návrh usnesení, v rámci kterého na základě návrhu komise pro 

občanské záležitosti, udělování čestného občanství a Ceny Prahy 1 podávám návrh na udělení 

čestného občanství a Ceny Prahy 1 významným osobnostem.  

 Tento návrh byl projednán a schválen radou MČ Praha 1. Konkrétně navrhujeme 

udělit čestné občanství in memoriam Vítězslavě Adě Fryntové, dále Františkovi Krausovi in 

memoriam, dále čestné občanství udělujeme prof. dr. Luboši Petruželkovi a Norodomu 

Sihamoni, kambodžskému králi.  

 Udělení Ceny Prahy 1 navrhujeme panu Petrovi Sísovi, Jiřímu Dědečkovi a Janu 

Šibíkovi.  

 Ke každému máte podrobný životopis. Nechci vás zdržovat tím, že bych vám u každé 

osobnosti citoval základní údaje o jejich životě. Myslím, že v tomto směru si členové komise 

dali práci, aby ze všech nominací mohli doporučit ty osobnosti, které si toto zaslouží. 

 Otevírám rozpravu k tomuto návrhu. Končím rozpravu. Prosím hlasovat o navrženém 

usnesení. Pro 19, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Usnesení bylo schváleno.  

 Můžeme přejít k poslednímu bodu číslo 

19, tisk BJ2022/0919 

pověření Radě MČ Praha 1 k podání trestního oznámení v souvislosti s poškozením  

MČ Praha 1 při správě objektů v Janově nad Nisou  

  Prosím předkladatele Davida Bodečka, aby se ujal předkladu. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Ještě k předcházejícímu bodu. Přihlásil jsem se a pak se stal nějaký zázrak, že jsem se 

odhlásil, ale nechtěl jsem to narušovat.  

 K bodu č. 19. Především bych chtěl poděkovat, že tento bod byl zařazen na tento 

program, resp. že nebyl vyřazen. Jsem rád, že rada včera přijala usnesení, na základě kterého 

budou realizovány mně nejasné úkony. Předpokládám, že na základě tohoto materiálu a pak 

ještě dalších dokumentů, které jsou k dispozici. Přál bych si, aby toto stanovisko rady bylo 

jednotné. Jsem přesvědčen, že všichni, co zde sedíme, byli jsme oklamáni, a to s odkazem na 

plnění, resp.  neplnění smluvních ujednání.  
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 V úvodu řeknu, že s ohledem na to, že nám na začátku zasedání zastupitelstva bylo 

rozdáno usnesení rady ze včerejšího dne, tak určitě pozměním návrh usnesení, kde bych jako 

bod 2) navrhl, že zastupitelstvo bere na vědomí usnesení rady č. UR22_0638 z 16. května 

2022 a došlo by k přečíslování následujících bodů. 

 Navrhl bych doplnění do stávajícího bodu č. 3, že souhlasí s podáním trestního 

oznámení na neznámého pachatele s podezřením na poškození MČ Praha 1 při správě objektů 

v Janově nad Nisou, a to v případě nálezu interního auditu, který prokáže opakující se 

porušování smluv o správě objektů.  

 Termín bude navazovat na včerejší usnesení rady, byl by posunut z 31. května na 15. 

července. 

 Dovolím si ještě navrhnout poslední bod, že zastupitelstvo ukládá poskytnout plnou 

součinnost MČ Praha 1 v rámci trestního řízení orgánům činným v trestním řízení dle 

předcházejících bodů.  

 Než se dostanu k této záležitosti, dovolte, abych řekl dvě vsuvky. Pokud mi někdo dá 

možnost výběru ze dvou variant a kdy první varianta je, zda budu stále šťourat do této 

záležitosti, podotýkám do 31. srpna 2021, a hrozí to, že budou směrem ke mně ataky až 

dehonestující, nebo druhá varianta, že nic dělat nebudu, že to nechám a budu mít klid, tak 

tady veřejně říkám, že si vybírám variantu jedna.  

 Druhá vsuvka se týká záležitosti, kterou jsem se včera dozvěděl a kterou jsem nebyl 

schopen okomentovat, a to, jak jsem žádal všechny zastupitele, aby nedošlo k vynesení 

informací. Včera jsem se dozvěděl, že trestní úkony byly narušeny, protože informace byly 

předány. S tím si budou muset poradit jiní. 

 Dostávám se k podstatě tohoto dokumentu. Kolegové, v minulosti jste byli seznámeni 

s konkrétními případy porušení smluvních ujednání ze strany správců našich objektů v 

Janově. Nebudu říkat detaily, které máte v důvodové zprávě. Snažil jsem se být stručný, proto 

jsem vám tam tentokrát nedával přílohy. Zopakuji ale – a je to prokazatelné, že v minulosti 

nebyly uzavírány smlouvy jménem MČ Praha 1. Příkladem je Základní škola a mateřská 

škola Petřiny-jih. 

 Dále nebyly zveřejňovány smluvní dokumenty v registru smluv. Uvedl jsem konkrétní 

příklad Základní škola a mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6. Také nebyly vedeny knihy 

hostů – příkladem je pobyt úředníků Ministerstva pro místní rozvoj, nebyly odváděny místní 

poplatky u pobytu hostů – opět příklad Ministerstvo pro místní rozvoj. 

 Také byly uzavírány smlouvy – to je naprosto šílené – se subjektem, který s MČ 

Praha1 k danému objektu nebyl ve smluvním vztahu. Příkladem je Základní škola 

Květnového vítězství. 

 V tuto chvíli neviním nikoho, kdo tady sedí. Pro mne je viníkem jeden resp. dva, se 

kterými byla uzavřena smluvní dokumentace.  

 Vracím se zpět k nekalostem, o kterých jsem přesvědčen. Neříkám, že je to na sto 

procent, to musí prokázat jiní.  

 Správce bez vědomí městské části na konci května 2021 zrušil do té doby 

nasmlouvané pobyty bez ponížení správcovské odměny Prahy 1. Příkladem je baletní škola 

Arabeska nebo Středisko volného času z Mostu. 

 Dále jsem vás seznámil s příjmovými doklady, které potvrzují, že pobyty, které byly 

realizovány v Janově, nebyly nahlášeny MČ Praha 1, a tudíž nám nebyly odváděny ani 

příslušné platby z ubytovaných služeb. Příkladem je Základní škola lesní z Liberce.

 Obdobným příkladem je Základní škola gen.por. Františky Peřiny z Prahy 6. 

 K dalšímu porušení smluvního ujednání docházelo dělením pobytu pro jeden subjekt v 

rámci jednoho termínu, aby jeho hodnota nepřevýšila 50 tis. Kč a následná povinnost nutnosti 

zveřejňovat informace v registru smluv. Příkladem je Základní škola Všehrdova, Lovosice.  
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 Nové informace, o kterých jste byli informováni v tomto tisku: sportovní klub 

Basketbal T. Bižuterie Jablonec nad Nisou – 6 pobytů v šesti letech, ani jednou nepřiznáno 

MČ Praha 1. 

 Druhý příklad: sportovní Centrum tance, Praha 8. Nechápu, že je to koalici jedno. 

Nejen že tam jsou nenahlášeny pobyty, ale jsou tam kráceny pobyty. Znamená to, že správci 

vyinkasovali větší částku za pobyt, než nám byl nahlášen. Docházelo také k ponížení počtu 

ubytovaných hostů.  

 Víte, když se tady bavíme o tiscích v rámci trestně právní roviny, že jsem velmi 

zdrženlivý a snažím se neútočit, ale tady mi odpusťte, že je více než evidentní, že správci 

objektů v Janově nad Nisou při plnění povinnosti podváděli. Je mi líto, že někteří to berou 

osobně, což osobní vůbec není. Data, která byla v minulosti užívána pro zpracování auditních 

zpráv, byla neúplná a chybná, což muselo jednoznačně ovlivnit výsledky jednotlivých 

posouzení.  

 Uváděl jsem částku, o kterou mohla městská část přijít při podnikání našich správců.  

 Už pošesté vás upozorňuji na konkrétní případy a jsem připraven předložit další 

skutečnosti. Nevím, co může zjistit interní audit, který nepodléhá zastupitelstvu, podléhá 

pouze starostovi. Velmi rád mu pomohu, pokud to interní audit bude chtít. 

 Objeví se tam další věci, které jdou spíše za Úřadem. Asi jste si všimli, že paní Irena 

Mühlová, podnikající fyzická osoba, která byla provázána se smlouvou k Objektu Škola v 

přírodě, vystavovala doklady na objekt Vila Oáza. Tento objekt byl provázán se společností 

Saarland. Poprvé při této prezentaci spekuluji, že to mohlo být proto, protože pobyty, které 

byly ve Vile Oáza – společnost Saarland nám za ubytování měla vracet celou částku, kterou 

naúčtovala hostům, zatímco – tady si myslím, že si to paní Irena Mühlová mylně 

vysvětlovala, když si myslela, že když nám bude hlásit ubytované pro Vilu Oázu jako za 

fyzickou osobu Irena Mühlová, tak tam vycházela z částky 190 nebo 195 Kč za osobu a noc. 

To tak ale nemělo být, protože když se podíváte do smlouvy pro Školu v přírodě pro Irenu 

Mühlovou, tak konstatovala, že Irena Mühlová bude nabízet pobyt za tuto konkrétní částku, 

nikoli že si zbytek může nechat. Když se podíváte do smluvního ujednání, je tam uvedeno, že 

musí odvádět veškeré platby. 

 To nám tady asi nikdo nevysvětlí, je to stará záležitost. Když se uzavírala první 

smlouva, počítalo se s tím, že tam budou ubytováni pouze naši žáci z Prahy 1. 

 Myslím, že toto může pověřit interní audit. Budu rád, když se to prověří. To podstatné, 

hlášení, kterým jsme věřili, nemůže ohlídat nikdo z Úřadu - neviním z toho úředníky, jde to za 

druhou stranou – to interní audit nezjistí. Myslím si, že v tomto případě by měl Úřad konat 

jinak. Rozumím tomu, že to pro některé není příjemné. 

 Vážím si toho, že jsem měl možnost tady aspoň něco málo říci. Na závěr řeknu, že se 

divím, jak je snaha celou záležitost ještě co nejvíce natáhnout. Myslím, že není důvod na něco 

čekat a hlavně být názoru, že se tato záležitost týká kohokoli z nás. Nemyslím si to, ale budu 

rád, když trochu změníte názor, který jste přijali na radě. Chápu, proč jste tak postupovali. 

 

P.  H e j m a : 

 Otevírám rozpravu. Slovo má pan zastupitel Kučera. 

 

P.  K u č e r a : 

 Tato věc je z mé strany nepochopitelná. Opozice tady řeší tuto záležitost od r. 2019, 

dala výpovědi, které jste vzali zpět. Po tomto datu si paní Mühlová natolik věřila, že stále 

pokračovaly tyto drobné levárny. Je to neuvěřitelné. Musela vědět, že má ve svém konáni 

nějakou podporu, jinak si nedokáži vysvětlit, že si od té doby nezačala dávat pozor. Prosím, to 

mně vysvětlete. 
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 Druhá věc, kterou bych chtěl vysvětlit. Už proběhly dva audity v Janově ze strany 

interního auditu. Nevíme, co bylo výsledkem a rada nyní nařizuje třetí audit. Proč se nepřipojí 

k trestnímu oznámení pana Bodečka? Cením si jeho práce, kterou na této věci odvedl. 

Předložil velké množství důkazů a trestný čin je od výše 5 tisíc. Každá věc by vás měla 

zvednout ze židle jako možný trestný čin. Nechápu z vaší strany to mlčení. Musím si to 

vysvětlovat jen nepěknými soudy o vás. Prosím, probuďte se a čiňte dohromady kroky, ať 

tuto věc uzavřeme a nemusíme ji tak ostudně probírat na zastupitelstvu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mne už 2,5 roku udivuje, že máte tu drzost se stále touto věcí nezabývat, že kdykoli se 

ozve slovo Janov, snášíte naši kritiku útrpně, bez jakéhokoli slova. Napadá mě jediné – jestli 

v těch věcech, které David Bodeček popsal v tisku, není něco pravdy a jestli to věděli ti z vás, 

kteří byli odpovědni za řízení příslušných resortů, protože správa Janova byla asi úmyslně 

rozdělena do několika resortů, aby nad tím nebyla řádná kontrola. 

 Jediné, co mě napadá je, že toto bylo uděláno úmyslně, a jestli se tady potom 

nebavíme o nějakém spolupachatelství, přinejmenším nezabránění trestnému činu. Přijde mi 

to opravdu alarmující.  

 Alarmující mi přijde rovněž to, že osoba, která se zřejmě podílela na skutcích, které 

popsal David Bodeček, v současné chvíli vede příspěvkovou organizaci Škola v přírodě Janov 

nad Nisou. Nevím, co je za tím, že máte tu drzost toto prodlužovat. Nepochybuji o tom, že to 

budete prodlužovat až do konce volebního období.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Čižinský má slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Malou poznámku k Petrovi Kučerovi. Hranice trestní odpovědnosti se zvýšila  

na 10 tisíc, což k milionovým částkám, které zde jsou, je zanedbatelné. 

 K Davidovi Bodečkovi. Neodpustím si poznámku, že děkoval za zařazení bodu. 

Chápu, že to bylo upřímné, protože vyřazování tisků je tady už normou. Myslím, že to nebylo 

ani za Lomeckého, aby se děkovalo za to, když něco projde na zastupitelstvo, navíc tisk je 

nabit informacemi.  

 Mrzí mě, Davide, že to doprovázíš ujištěními, že nikoho z nás se to netýká atd. Týká, 

nevím, jestli trestně právně, ale určitě politicky. Politicky za to můžete vy, kdy jste za to za 

Lomeckého odpovídali. Před naším odvoláním se ještě stihla dát Janovu výpověď, vy jste ji 

vzali zpět a nechali jste to běžet dalších 2,5 roku. Politická odpovědnost je naprosto jasná.  

 Díky, Davide, že se tomu věnuješ. Myslím, že mohu i za ostatní kolegy říct, že pokud 

budeš hájit zájmy Prahy 1, Praha sobě tě bude vždycky podporovat. Pokud budeš hájit zájmy 

pana Arenbergera, tak Praha sobě tě podporovat nebude moci.  

 Poslední poznámka. Trochu mi tady chybí uložení radě povinnosti uplatnit škodu ve 

smyslu občansko-právním, případně v organizačně technickém řízení, protože škody jsou tady 

vyčísleny. Některé se asi promlčely, některé se nepromlčují. Pokud je máme takto 

konkretizované, je potřeba, aby se škody nepromlčely. To mi tady trochu chybí. 

 

P.  H e j m a : 

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

 To, že jsme paní Mühlovou systematicky okrádáni, vím dlouho a snažím se to 

prosadit. Kromě jediného skutku, který jsem učinil, to je stažení výpovědi, za kterou jsem se 

omluvil poté, co jsem se seznámil s podklady, byl jsem vždycky v radě přehlasován, stejně 

jako při volbě pana Mühla do pozice šéfa příspěvkové organizace Janov nad Nisou. 

 Chtěl bych říct to, že včera na radě padla informace od dr. Dětského, že Bodeček 

podal trestní oznámení - doplňuji, že Bodeček se rady neúčastnil – že podal trestní oznámení 

v lednu, že od té doby se nic neděje, že dosud nebyla městská část vyzvána k tomu, aby se k 

něčemu vyjádřila. 

 Poté jsem zjistil, že informace není zcela přesná, protože pan Dětský sice vyzván 

nebyl, ale byl vyzván tajemník, který na to odpovídal, dokonce i na doplňující otázky policie. 

Policie podle mého názoru tuto záležitost dále šetří. Potom mi nedává smysl, aby se dávalo 

další trestní oznámení, když už je to v běhu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Bodečka. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Začnu tím, proč jsem poděkoval. Není to ojedinělý případ. Nebyl jsem s nikým 

domluven, nikoho jsem nepřesvědčoval a vím, že tady několikrát děkovala i Amálka 

Počarovská. 

 Pokud se týká toho, jestli někdo věděl, nebo nevěděl. Byl jsem též atakován na jedné z 

předcházejících rad, že jsem nic neudělal v roli radního pro majetek, kdy tato agenda částečně 

pode mne spadala. Otevřeně říkám, že spoustu věcí jsem zrealizoval náhodně a nesouviselo to 

vůbec s jakoukoli funkcí na této radnici. Obnášelo to samozřejmě nějakou práci. 

 Co je zarážející a co jsem tady nezdůraznil je, že mě k tomu přiměl Petr Kučera. To je 

informace pro koalici. Předcházející koalice rozhodla v lednu 2019 o výpovědi správcovských 

smluv. Přišla nová koalice, která smlouvy vzala zpět, ale co je doložené, že se stala 

prokazatelná nekalost i v r. 2020, což je naprosto nepochopitelné. Když člověk ví, že mu teče 

do bot, znovu opakuje totéž. Je to příklad basketbalistek z Jablonce.  

 Hrozně mě mrzí to, že i když to paní Mühlová věděla – byla to schůzka v říjnu 2019, 

ve 2. patře v zasedací místnosti, kde byl Vladan Brož, Pavel Nazarský a já – odstoupila od 

stolu a řekla: Vy děláte, jako bych já kradla, dělat to nemusím. Řekla, že musí jít do důchodu 

a do očí tvrdila, že je všechno v pořádku.  

 I po tomto se realizovalo něco, co není v pořádku a co je v rozporu se smlouvou.  

 Nemohu si pomoct, je to šílené. Vy jste ji zachránili, hodně jste jí pomohli, a ona se 

vám tak odvděčila. Ona vám způsobuje tyto problémy. 

 Poslední poznámka je na Pavla Čižinského. Děkuji za podporu nebo nepodporu 

uskupení Praha sobě. Jak u pana Ságla, tak u prof. Arenbergera, tam jsem řešil tu podstatu, se 

kterou jsem třeba nesouhlasil. Nemyslím tím po stránce nikoli procesní. U obou tisků jsem 

pořád přesvědčen, že to, co jsem prezentoval, bylo správné. Můžeme nad tím polemizovat 

jinde, ale to nepatří do tohoto bodu. 

 Tady vás dlouhodobě přesvědčuji o tom, že se nekalost stala a byla hlavně 

dlouhodobá. Kdybychom zašli do r. 2012, tak už v předcházejících dokumentech, které vám 

byly předloženy, tato záležitost je a je permanentní. V minulosti jsem vás se stejným 

seznamoval. Nechtěl jsem ale obtěžovat úřad „stošestkou“, aby mi vydával doklady, které 

byly před r. 2016. V momentu, kdybychom to udělali, jsem přesvědčen o tom, že se dozvíme 

totéž.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Ge. 

 

P.  G e : 

 V duchu dnešního zastupitelstva, kdy se tady bavíme koalice a opozice poměrně 

konstruktivně, docházíme k závěrům a body, se kterými jsme jako opozice nesouhlasili, se 

odložily k dalšímu projednání, vzbuzuje ve mně domněnku, že když jste jako koalice tento 

bod připustili k jednání, tak jsou tady možná body, se kterými můžete nebo nemusíte 

souhlasit, ale každopádně se o tom chcete bavit, což oceňuji. 

 Pokud tady zazněly argumenty Davida Bodečka, že tam jsou nejen důvodná, ale 

prokázaná podezření, je zcela legitimní trestní oznámení podat. Nehledě na to, jestli už nějaké 

trestní oznámení bylo nebo nebylo podáno, celé se to jen potvrdí.  

 Tento návrh trestního oznámení podpořím. Cokoli co se tam dělo nebo i teď děje, 

prosím, podpořte to také.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana Grabein Procházku. 

 

P.  Grabein  P r o c h á z k a : 

 Budu se držet faktů. Když jsme v lednu 2021 nastoupili, od začátku se vedla diskuse 

kolem Janova. Myslím, že reakce rady byla správná, že pověřila interní audit, aby vypracoval 

zprávu, abychom měli černé na bílém informaci o tom, jak situace v Janově vypadá. Důležité 

je si uvědomit, že interní audit má určité omezené možnosti, některé informace se k němu 

nedostanou nebo nemá kompetenci, jak informace získat. Myslím si, že zpráva interního 

auditu byla v pořádku 

 Dalším krokem bylo to, že jsme se dozvěděli, že jsou tam nějaké nové externí 

informace, ke kterým interní audit nemá přístup a na základě těchto informací bylo kolegou 

Bodečkem podáno trestní oznámení. Myslím, že rada se včera správně vypořádala se situací, 

kdy požádala ne o další interní audit, ale o prověření externích informací a o navržení dalšího 

postupu v této věci. Není tam nic, že bychom něco odkládali, že bychom chtěli něco zamést 

pod koberec. Připadá mi to jako další správný krok ke krokům, které byly učiněny předtím. 

Myslím, že to, že bylo Davidem Bodečkem podáno trestní oznámení a rada sice nepodává 

trestní oznámení, ale snaží se prověřit veškeré dostupné informace, tak to je správný postup.  

 

P.  H e j m a : 

 Technická poznámka – pan radní Caban. 

 

P.  C a b a n : 

 Prosím před hlasováním o pět minut na kluby. 

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlásím přestávku. Přihlášen je ještě pan předkladatel. Má slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 K internímu auditu. Předpokládám, že když jste tuto záležitost projednávali, byla u 

toho vedoucí interního auditu. Pokud vám neřekla, že některé věci nelze zjistit, bude schopna 

toto realizovat. Byl bych velmi nerad, kdybychom se po měsíci dozvěděli informaci, že není 

schopna prověřovat tyto informace, protože ztratíme jeden měsíc.  
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Veřejně tady říkám, že tomu tak pravděpodobně bude, je to subjektivní názor. 

Stošestkou jsem si vyžádal poslední interní audit. Zarazilo mě tam, kde je uvedeno, že 

Mühlová odmítla internímu auditu vydat požadované. Chtěl jsem se zeptat, jak se k tomu 

stavíte?  

 Znovu se vracím k mému úvodnímu slovu. Interní audit není podle mého názoru 

kompetentní kontaktovat paní Mühlovou, která s námi už není ve smluvním vztahu. Byl bych 

rád, kdybyste nám to tady vysvětlili. Mělo to být projednáno včera na jednání rady. Pořád mi 

není jasné, co interní audit bude prověřovat, když k tomu není kompetentní. Interní audit je 

odpovědný pouze starostovi. Podle mne by měl zakročit Úřad, pokud má tyto informace. 

Nejsem právník, ale máte důkazy, tak si myslím, že Úřad by měl konat, protože ještě 

neuplynula tříletá doba po skončení smluv, minimálně reklamovat smluvní plnění, které 

nebylo plněno. To neudělá interní audit, to musí udělat Úřad. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Avizuji pozměňovací návrh k tomuto tisku, který zní: do bodu 4 doplnit za slova 

„usnesení“: ukládá se radě podat trestní oznámení a přijmout opatření k náhradě škody, která 

byla MČ Praha 1 dle bodů 1 – 3 způsobena. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Zareaguji na slova pana radního Grabein Procházky, který říkal, že rada dělala 

všechno, co mohla. Od doby, co jste vzali smlouvy zpátky, uplynulo skoro 2,5 roku. Myslím 

si, že opomíjení některých věcí tím, že jste neslyšeli člena rady, který volá na poplach a tvrdí 

vám, že se od nepaměti v Janově dějí lumpárny, které svým jednáním kryjete, tak to není tak, 

jak říkáte. Věci jste prodlužovali, opakovaně jsme zdůrazňovali, že to není dobrý postup, 

který děláte, jak s výpovědí smluv, tak následně s jmenováním pana Mühla do funkce ředitele 

příspěvkové organizace. Neposlouchali jste. Chápu, že možná orgánům činným v trestním 

řízení tato výpověď možná bude stačit, možná ne, nevím, ale 2,5 roku je poměrně dlouhá 

doba na to, abyste rázně a jednoznačně zakročili.  

 Michala Cabana jsem na začátku ledna při přebírání radnice na to upozorňoval, nechtěl 

poslouchat. Teď jsme ve stávající situaci. Bohužel, opakuje se situace z několika 

zastupitelstev, kdy vám říkáme, že se dějí lumpárny. Máme to zdokladované. David Bodeček 

si s tím dal velkou práci, ale vy děláte, že neslyšíte.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kučeru. 

 

P.  K u č e r a : 

 Jestli jsem to dobře pochopil, rada má stále důvěru pana ředitele příspěvkové 

organizace Škola v přírodě Janov nad Nisou, který je přímo personálně spjatý s paní 

Mühlovou, o které tady slyšíme ošklivé věci. Chci se zeptat, kdy začnete o důvěře k panu 

řediteli pochybovat? Až se dokáží věci, nebo ani v tu chvíli o tom nebudete pochybovat, 

protože se jedná o jinou osobu? Jaký je váš postoj v tomto směru? Máte nějakou červenou 

linii, za kterou si řeknete, že musíte najít nového ředitele příspěvkové organizace? Děkuji. 

 



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 99 
 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si reagovat především na otázky týkající se interního auditu. Především bych 

chtěl zdůraznit, že právě tato rada udělala pořádek v této věci. Prosadili jsme zřízení 

příspěvkové organizace Škola v přírodě se školní jídelnou Janov nad Nisou. Neexistuje 

transparentnější organizační struktura, než je příspěvková organizace, která je pod přímou 

kontrolou městské části, kde byl vybrán ředitel – o tom jsme už stokrát polemizovali – pod 

dohledem České školní inspekce a Magistrátu hl. m. Prahy jako nadřízeného orgánu. 

Absolutní většinou tato komise vybrala jednoho ze dvou kandidátů, kteří se přihlásili. To není 

meritem věci dnešního jednání. 

 Máme jistotu, že od vzniku příspěvkové organizace tam všechno běží naprosto řádně 

podle schváleného rozpočtu, podle rozpočtových pravidel, podle pravidel, která jsou dána ze 

zákona včetně zřizovací listiny příspěvkové organizace. V tomto směru můžeme být jisti, že 

to všechno běží tak, jak má. 

 Interní audit na základě podnětů rady provedl několik šetření, která souvisela 

především s tím, kdy se ukončovaly smluvní vztahy s paní Mühlovou a se společností 

SAARLAND. Měl za úkol pověřit, zda bylo všechno předáno, vypořádáno, účetně 

zlikvidováno, finančně vypořádáno, abychom měli jistotu, že z hlediska formálně právního, 

technického, daňového, účetního všechno bylo provedeno tak, jak mělo být. To posuzoval 

interní audit.  

 Interní audit se zabýval ještě dalšími podezřeními, zda ze strany SAARLAND a paní 

Mühlové byly plněny povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo případně byly porušovány. V 

rámci možností, která interní audit měl, našel některá zjištění, která se proměnila v opatření. 

Zjištění je možné komukoli na vyžádání sdělit. Opět tam nebylo shledáno, že by se dělo něco 

v trestně právní rovině.  

 Samozřejmě pan kolega Bodeček se svou pověstnou urputností se do toho zakousl a v 

pozici zastupitele a předtím i částečně odpovědného radního pro majetek  začal tuto záležitost 

šetřit po vlastní ose. Získal nějaké podněty a informace, kde zjistil, že dochází k nějakému 

jednání, které je možné kvalifikovat trestně právně, jak podává svým trestním oznámením. Je 

to záležitost pana zastupitele Bodečka, který má více informací, o kterých nevíme, jakou 

cestou, odkud a jakým způsobem. Je to pro nás samozřejmě velmi alarmující. V tomto směru 

se k tomu stavíme naprosto objektivně.  

 Proto jsme také přijali usnesení rady, ve kterém říkáme, že bereme na vědomí všechny 

tyto informace, konstatujeme, že bylo podáno trestní oznámení, rozhodli jsme, že chceme 

prověřit nové informace uvedené v přípisech pana předsedy Kontrolního výboru a zastupitele 

Davida Bodečka ze dne 10. května. Ukládáme pověřit oddělení interního auditu prověřením 

nových informací. 

 Interní audit bude samozřejmě potřebovat sdělit veškeré informace od pana Davida 

Bodečka, aby si je mohl prověřit. Znamená to, že bude zapotřebí jeho součinnost. Na základě 

tohoto zjištění rada následně rozhodne. Rada nemůže dopředu oznamovat, že bude podávat 

trestní oznámení, když k tomu nemá dostatek informací. Neobvolávali jsme jednotlivé 

subjekty, nezjišťovali jsme tyto informace. Pro nás je důležité, aby nám interní audit, který v 

rámci veřejno-správní kontroly kontroluje i činnost příspěvkových organizací, dohlížel na 

nově zřízenou příspěvkovou organizací od září. Samozřejmě, že jej můžeme využít k 

prověření těchto informací. Rada se ale může připojit k trestnímu oznámení v momentu, když 

zjistí od orgánů činných v trestním řízení, že je tam skutečně důvodné podezření, že je tam 

nějaký podvod a že městské části vznikla nějaká škoda. Pak se k tomu musíme připojit.  

 Já ani nikdo jiný v radě tady nikoho nemáme v úmyslu krýt. Za sebe jsem rád, že 

funguje příspěvková organizace, že tam školy jezdí a děti se tam mají dobře.  
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Přiznám se, že když zjistíme, že tam někdo na náš úkor nějakým způsobem koná, tak 

se k tomu jako první připojím. Řekl to tady pan radní Grabein Procházka v předchozím 

příspěvku poměrně jasně. Myslím, že je rozumné informace teď prověřit a následně se 

eventuálně připojit k trestnímu oznámení. Trestní oznámení bylo podáno, orgány činné v 

trestním řízení se tím budou zabývat. Předpokládám, že pan kolega Bodeček bude v tomto 

směru s interním auditem v součinnosti.  

 Prosím předkladatele Davida Bodečka, má slovo. 

 

P.  B o d e č e k : 

 Trestní oznámení jsem podal poté, co jste mě, pane starosto, k tomu 25. ledna vyzval. 

Pro mne je složité určovat výši škody. Očekával jsem, že s tím přijde městská část jako přímý 

účastník. Nezazněly tady žádné námitky proti tomu, co máte v důvodové zprávě, tudíž budu 

policii prezentovat tento výpočet škody pro prověřované období za r. 2017, 2018, 2019, 2020 

a za dva měsíce 2021, což je celková možná škoda 12917167 Kč plus plná výše uhrazeného 

příspěvku covid-antivirus. Jsem přesvědčen, že správci nám za celou platnost smluvních 

ujednání vůbec nehlásili, jak smlouvy ukládají, změnu personálu. Předpokládám, že to zjistí 

interní audit v rámci prověřování.  

 Musím zdůraznit to, co tady bylo v podstatě řečeno, že se celý dokument týká pouze 

období do 31. srpna 2021, nikoli od 1. září 2021. 

 Pan starosta tady hovořil o auditech. Byly tam nálezy, které nebyly malicherné. 

Jedním z důvodů bylo, že nedocházelo k uzavírání smluv jménem MČ Praha 1. Proč asi? 

Kdyby k tomu docházelo, smlouvy musí být v registru smluv. I za městskou část bylo 

povinností odvádět obci poplatky z ubytování dospělých hostů. 

 Pan starosta řekl, že Úřad nikoho neobvolával, ale máte k dispozici doklady, faktury, 

příjmové doklady, kde jsou uvedeny konkrétní věci. Vidíte tam, kdy byly přijímány platby 

v hotovosti, a smlouva říká: okamžitě po skončení pobytu peníze posílat na náš účet. Toto bez 

problému interní audit zjistí, tam nemusíte čekat na to, že se bude hlouběji tato záležitost 

zkoumat.  

 Máte informace od policie, které jsem Úřadu předal. Policie chtěla potvrdit, jestli 

pobyty, u kterých klienti potvrdili, že byli ubytováni v našich objektech, že u nás na městské 

části nejsou evidovány. 

 Nerozumím tomu, co chcete více zkoumat. Tady není třeba nikoho obvolávat, tady 

jsou konkrétní dokumenty, které byly Úřadu odevzdány.  

 

P.  H e j m a : 

 Ty budou posuzovány.  

 Technická poznámka pan radní Bureš. 

 

P.  B u r e š : 

 Chtěl jsem se ke kolegovi připojit s návrhem na přestávku pro kluby, ale před 

uzavřením diskuse.  

 

P.  H e j m a : 

 Beru na vědomí. Prosím pana kolegu Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Když se to shrne, tak všechno běží dál. Když už působení paní Mühlové se stalo pro 

nás nepřijatelné a neudržitelné, udělali jste změnu – změnili jste právní formu organizace. 

Místo paní Mühlové je tam pan Mühl a všechno běží dál. Necháváte ho tam působit navzdory 

vážným konkrétním výhradám, které tady David Bodeček – za to mu děkuji – neúnavně v 

tomto tématu zvedá.  

 Jen doplním, že pan Mühl podle Obchodního rejstříku je nadále jednatelem firmy 

4beds, která má z částí shodný předmět podnikání s příspěvkovou organizací, kterou vede, 

což je extrémně rizikové. V pozměňovacím návrhu jsem navrhoval, aby toto bylo zakázáno. 

Jan Votoček to samozřejmě nepřijal. Pak začaly výmluvy, že nemůžeme ještě dělat trestní 

oznámení. U Tomáše Vícha jste nečekali s trestním oznámením, to jste dělali rychle. Dále 

výmluvy na interní audit. Toto zastupitelstvo se už nemůže tvářit brát vážně to, co interní 

audit je schopen vydedukovat.  

 Celé to pokračuje, dál strkáte hlavu do písku, nepochybně proto, že nemáte zájem na 

tom, aby se to prošetřilo, nemáte zájem hájit zájem Prahy 1, naopak máte zájem na tom, aby 

tam nekalosti mohly dále pokračovat.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Rád bych připomněl, že ekonomickou analýzu a interní audit jsme nechali zpracovat 

my v r. 2019. To byl také podklad pro vypovězení smluv. Již v lednu 2020 jste znali tyto 

skutečnosti, které nás vedly k vypovězení smluv, nebylo to svévolné vypovězení, mělo to 

nějaký podklad.  

 K vyzývání podání trestního oznámení na Davida Bodečka. Tak vyzýval pan starosta 

Lomecký Davida Bodečka, aby podával trestní oznámení, až se teď chudák David Bodeček za 

to musí omlouvat, že ho podával. Doufám, že nenastane něco podobného a trestní oznámení si 

najde schopného vyšetřovatele, který bude schopen se tím prohrabat.  

 

P.  H e j m a : 

 Vyhlašuji přestávku v délce 7 minut pro jednání klubů. 

(Jednání klubů)  

 Končíme projednání posledního bodu dnešního programu. Uděluji slovo předsedovi 

Návrhového výboru. 

 

P.  B u r e š : 

 Mluvím ještě v rámci rozpravy. Dovolím si na základě koaliční diskuse přečíst návrh 

usnesení, který obsahuje totéž, jen upravuje určitá slovíčka.   

 1) Bere na vědomí usnesení rady MČ Praha 1 č. UR22_0638 ze dne 16. 5. 2022 

 2) Konstatuje, že dle informace předsedy Kontrolního výboru bylo podáno trestní 

oznámení pod číslem jednacím  KRPA-31567-1/ČJ-2022-001191 

 3) Souhlasí v případě, že orgány činné v trestním řízení prokážou škodu způsobenou 

MČ Praha 1, uplatnit její přihlášení v rámci trestního řízení 

 4) Ukládá konat dle bodu 3) tohoto usnesení a poskytnout součinnost orgánům činným 

v trestním řízení.  

 Zodpovídá Rada MČ Praha 1. Termín do 31. 12., protože to může být delší a nevíme 

čas.  

 Toto je ucelený protinávrh.. 
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P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu a vznáším dotaz na předkladatele, zda se s návrhem ztotožňuje.  

 

P.  B o d e č e k : 

 Děkuji za shovívavost, ale není to stejné, neztotožňuji se.  

 

P.  H e j m a : 

 Stává se to protinávrhem.  

 Prosím pana předsedu Návrhového výboru, aby nás uvedl do jednotlivých návrhů. 

 

P.  B u r e š : 

 Máme zde protinávrh předkladatele, což je jeho upravený původní návrh. Promítneme 

původní návrh usnesení, jak změny nadiktoval David Bodeček. Návrh zní: 

 1) Bere na vědomí informace o závažných nesrovnalostech při správě objektů v 

Janově Nad Nisou 

 2) Bere na vědomí usnesení MČ Praha 1 č. UR22_0638 ze dne 16. 5. 2022 

 3) Konstatuje, že neobdrželo k předmětné záležitosti výsledky interních auditů 

vypracovaných v letech 2021 – 2022 oddělením interního auditu a není tak schopno sdělit, 

zda došlo k prověření informací z podkladů, které byly členům ZMČ Praha 1 předloženy v 

materiálech. Čísla nebudou číst, všechno je to z 22. 25., 28. a 32. zasedání 

 4) Souhlasí s podáním trestního oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s 

podezřením na poškození MČ Praha 1 při správě objektů v Janově nad Nisou, a to v případě 

nálezu interního auditu, který prokáže opakující se porušení smluv o správě objektů 

 5) Podat trestní oznámení dle bodu 1-4 tohoto usnesení. 

 5.1 Zodpovídá Rada MČ s termínem do 15. 7. 2022 

 6) Poskytnout plnou součinnost MČ Praha 1 v rámci trestního řízení orgánům činným 

v trestním řízení dle bodů 1 – 5 tohoto usnesení. 

 6.1 Zodpovídá rada. Termín 24. května 2022. 

 Je to termín první rady, která úkol přidělí, protože vy jste to chtěl zítra, což nejde.  

 

 K tomu je jeden doplňující návrh nebo protinávrh pana Čižinského, který do bodu 4), 

nově 5), za slova „usnesení“ vkládá slova: a přijmout opatření k vymáhání náhrady škody, 

která byla MČ Praha 1 jednáním dle bodů 1 - 3 způsobena. 

 Jako o prvním hlasujeme o koaličním protinávrhu, jak byl promítnut a přečten.  

 

P.  H e j m a :  

 Prosím hlasovat nejdříve o protinávrhu. Pro 14, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 5. 

Protinávrh byl přijat, usnesení máme schváleno. 

 

 Konstatuji, že jsme program dnešního zastupitelstva vyčerpali. Vznáším dotaz, zda 

tady máme někoho z občanů, kdo by chtěl využít druhého kola interpelací? Neeviduji žádnou 

přihlášku. 

 

 

Končím dnešní zasedání, všem přeji krásný zbytek večera. Děkuji za účast. 


