
P Ř E H L E D 
návrhů, připomínek a podnětů občanů  hl.m. Prahy přednesených  

na 8. zasedání ZHMP dne  18.6. 2015 
_____________________________________________________________ 

 
                              Termín vyřízení:  - návrhů, připomínek a podnětů občanů  hl.m.  Prahy 
                                                                     přednesených na 8. ZHMP dne 18.6. 2015 
                                                           18 .7. 2015 
 
Ú S T N Í 
 
 
INT.  č. 8/1  Eva Novotná                                                         
– interpelace směřovala radního Wolfa 
 
ve věci 

- obnovování památek rakouské nadvlády na celém území České republiky 
 
na interpelaci reagoval radní Wolf 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 
Nám. Dolínek: Dobré odpoledne, je 12 hodin 30 minut, zahajujeme interpelace prvotně ze 
strany občanů. Proto bych požádal paní Evu Novotnou, aby interpelovala pana radního Wolfa 
ve věci obnovování rakouských památek.  

Dále se připraví pan Jan Petr, který bude interpelovat pana Hadravu ve věci hazardu na 
Praze 4. 
 Paní Novotná, prostor je váš. 
 
 P. Novotná: Děkuji vám. V posledních letech dochází k obnovování památek 
rakouské nadvlády po celém území České republiky. Přestože tyto sochy nebyly odstraněny 
žádnou tzv. totalitou, ale již při vzniku samostatného československého státu, první republiky. 
Připomínáme, že naše země nevstoupila do područí Vídně dobrovolně. Naši zákonní 
představitelé se naopak Habsburkům v roce 1618 bránili a byli popraveni. Některá města či 
místa byla dokonce za trest vyvražděna – Prachatice nebo Písek. 
 Upevňování rakouské nadvlády stejně jako jejich vyhánění Čechů na válečná jatka za 
zájmy jim cizí habsburské dynastie si později vyžádalo mnoho statisíců lidských obětí. Zde 
celkově mnohonásobně víc než všechny tzv. totality 20. století dohromady.  
 Mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl vztyčen už dle svého nápisu na oslavu 
podmanění této země. Procesí dokonce s účastí vídeňských Habsburků se u sloupu konala 
právě na výročí bitvy na Bílé hoře. Andělé s křížem v jedné ruce a s mečem v druhé zabíjejí 
ďábly symbolizující protestanty. Stejná symbolika byla použita poprvé na pamětní minci 
papeže Řehoře XIII. vyražené na oslavu vyvraždění asi 20 tisíc hugenotů během 
bartolomějské noci roku 1572.  

Má se stavět pomník rakouskému maršálu Radetzky von Radetz. Nebojte se, že ten 
vaším eventuálním odmítnutím poklonkovat rakouskému mocnářství o něco přijde. Už mu 
pomník ve Vídni postavili jeho habsburští chlebodárci, v jejichž službách vyvraždil několik 
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tisíc Italů bojujících za svobodu a samostatnost své vlastní země. Má také svůj památník ve 
velkoněmeckém stylu v bavorské Walhalle v Regensburgu. Tam je mu asi lépe než u nás. 

Více občanských organizací vám chce připomenout, že vaším úkolem není hájit zájmy 
cizích mocností, ale lidí této země, a ti vám již na Magistrát i další státní orgány často 
nezávisle na sobě doručili množství petic českých občanů proti oslavování poroby. 
Uspořádaly i několik demonstrací. Není politicky moudré vytvářet pomníky, které konflikty 
minulosti nepřeklenují, ale naopak jitří. (Gong.) Zvláště ne takové, které oslavují usmrcování 
nevinných lidí, porobu a kulturní a sociální genocidu vaší vlastní země i zemí cizích. Lidé je 
nechtějí ani zadarmo. 

Dnes asi nikoho nenapadne postavit nacistický hákový kříž před bývalý koncentrák 
v Letech nebo před Malou pevnost v Terezíně s ohledem na Romy nebo na Židy. Stejně jako 
k nim mějte ohled na ještě větší podíl českých občanů mnoha různých politických i 
názorových proudů, pro které jsou oslavy někdejší habsburské moci nejen ostudné, ale i 
důvodně stejně a absolutně nepřijatelné. 

Děkuji. 
 
Nám. Dolínek: Děkuji. Nepřerušil jsem vás kvůli závažnosti toho, o čem jste hovořila. 

Děkuji příště za dodržení termínu. 
Nyní má prostor pan radní Wolf. 
 
P. Wolf: Děkuji za interpelaci, která si myslím, je velmi nevkusná. Co se týká samo o 

sobě, tak pokud mě paměť neklame, a myslím si, že nikoho v tomto sále, tak české země byly 
součástí územního celku, který se jmenoval Rakousko-Uhersko. I za dob Karla IV. – 
mimochodem příští rok oslavíme 700. výročí jeho narození – Čechy patřily do soustátí 
v podstatě od Středozemního moře po Severní. 

Naopak si myslím, že je to jedna z pozitivních historických částí našich dějin, protože 
je vidět, že Češi se snášeli i s okolními zeměmi. A i v návaznosti na to, že aktuálně Česká 
republika je součástí Evropské unie, čehož bychom si – myslím si – měli velmi vážit. 

Po porobě, která v mém pohledu tady trvala 40 let od roku 1948 do roku 1989, kdy 
pokud tady někdo říká, že byli vyvražďováni lidé, tak v této době byli jak vyvražďováni lidé, 
tak hlavně inteligence tohoto národa byla vystěhována za hranice směrem na západ. 

Je celkem logické, že i památky, které jsou na našem území – v našem případě v Praze 
– jsou věnovány některé i rakouským lidem, prostě rakouským památkám. Vezmu-li si vámi 
zmiňovaný mariánský sloup, tak v žádném případě mariánský sloup nepostavili Rakušané. 
Mariánský sloup byl postaven – už to říkám zde asi po osmé – na počet našich obránců 
Starého Města před útokem Švédů z levé strany břehu, tzn. od Hradčan, Malé Strany, v roce 
1648. Mimochodem ikona Panny Marie Rynecké, která byla v čele těchto studentských vojsk, 
byla vždy dále uchovávána v útrobách mariánského sloupu. 

Myslím si, že důležité je, že jsou-li takové památky, tak úkolem vyspělé společnosti 
je, aby se o ně starala a aby tyto ideologické předsudky dala za sebe. Myslím si, že je na 
budoucích generacích i na nás, aby tyto památky zůstaly v tom nejlepším stavu, v jakém jsou. 
A my naopak bychom měli usilovat o to, aby památky byly uchovávány tak, jak jim přísluší a 
jak se k nim Česká republika v návaznosti na různé evropské charty má chovat. 

Myslím si, že toto časté zdržování našeho Zastupitelstva těmito interpelacemi pozbývá 
smysl a myslím si, že patří na akademickou půdu, která by se jim měla věnovat. Věřím, že je 
zde hodně akademiků, tím myslím v České republice a v Praze, kteří k tomu mají rozhodně co 
říci. Děkuji a rád budu dále v této diskusi pokračovat, protože si myslím, že to je správné. 
A je na lidech, kteří s touto zemí to myslí dobře, aby se starali o své památky a o další 
kulturní rozvoj. 

Děkuji. 
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INT. č. 8/2  Jan Petr 
 – interpelace směřovala radního Hadravu 
  
 
ve věci 

- hazardu na Praze 4 a dodržování veřejného pořádku 
 

 
na interpelaci reagoval náměstek primátorky Dolínek 
 
 
stenozáznam předán radnímu Hadravovi 
stenozáznam předán primátorce  
 
Garant společné odpovědi radní Hadrava 
 
 

Nám. Dolínek: Děkuji. Pokud paní Novotná nemá doplňující dotaz nebo poznámku, 
požádám Jana Petra ve věci hazardu na Praze 4.  

Připraví se, prosím, Tomáš Tatranský ve věci „Ládví není autobusák“. 
 
P. Petr: Dobrý den – chtěl jsem říct - vážená paní primátorko, nikde ji tady nevidím. 
 
Nám. Dolínek: Pan Hadrava mě požádal, zda ho zastoupím. Velmi se omlouvá. 
 
P. Petr: - a téměř prázdný sále. Ještě než přednesu svoji interpelaci, tak bych chtěl 

spíše konstatovat, že považuji za nedůstojné, aby interpelace občanů byly ve 12.30, kdy tady 
občané koukají do prázdného sálu, kdy zastupitelé jsou na obědě. Považoval bych asi za 
účelné, aby se interpelace přesunuly do doby, kdy zastupitelé budou vnímat, co jim občané 
chtějí říct i mimo – řekněme – předvolební kampaň. 

Co se týká mé interpelace k hazardu na Praze 4, týká se to dodržování veřejného 
pořádku. Odkážu se na tisk R 17771 Rady, pokud správně čtu, kde se řešil návrh obecně 
závazné vyhlášky, kde se uvádí, že na Praze 4 u určitých kasin není doloženo narušování 
veřejného pořádku, že to bylo ověřeno dotazem na Policii ČR a Městskou policii HMP. Já 
z pozice Prahy 4, resp. z Rady Prahy 4 mám opačné informace, že v řadě případů docházelo 
k narušování veřejného pořádku, takže bych požádal pana radního pro bezpečnost, jestli by mi 
mohl dát k dispozici asi pravděpodobně podklady pro rozhodování komise, která tuto 
problematiku řešila a dávala doporučení pro Radu, případně jestli jsou nějaké záznamy o 
výjezdech ať už městské, či státní policie na Prahu 4 do kasin, případně do heren, tak 
abychom i na Praze 4 měli komplexní informaci. 

Děkuji. 
 
Nám. Dolínek: Děkuji. Chtěl bych upozornit, že ve věci podkladů na jednání této 

komise není příslušným pan radní Hadrava, nicméně komise byla pod vedením paní 
primátorky. To znamená, případné materiály, které si vyžádala komise ať ze strany třeba 
policie, či dalších, se musí brát en bloc, takže potom já vaši interpelaci nechám vyřešit nejen 
panem Hadravou, ale paní primátorkou plus tajemnicí dané komise, aby vám bylo písemně 
odpovězeno přesně detailně tak, jak jste požadoval. (Děkuji.) 
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INT.- č. 8/3 Tomáš Tatranský – zastupitel MČ Praha 8 
  – interpelace směřovala na náměstka primátorky hl.m. Prahy Dolínka     
 
ve věci 

- nově vzniklé dopravní situace svedením integrované dopravy ze Středočeského kraje 
do oblasti metra Ládví a její dopad na městskou část Ďáblice, včetně dalších 
souvislostí 

- žádosti garance pro Prahu 8, že do doby, než tato verze integrace bude vyhodnocená, 
nedojde na místě zastávek k žádným stavebním úpravám 

 
na interpelaci reagoval náměstek primátorky Dolínek 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 

Nyní pan Tatranský a připraví se paní doktorka Koropecká ve věci Základní škola na 
Zličíně. 

 
P. Tatranský: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. 

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí občané, dovoluji si předstoupit před vás 
v dvojjediné roli jednak signatáře petice „Ládví není autobusák“, a jednak v roli zastupitele 
Prahy 8. Samozřejmě jsem jedním z těch, kteří minulý týden 10. června prohlasovali usnesení 
Městské části Prahy 8, resp. Zastupitelstva MČ Prahy 8, v kterémžto usnesení se vlastně 
Zastupitelstvo přihlásilo k požadavkům petice „Ládví není autobusák“. 

Nebudu zde celé to usnesení citovat, dovolím si pouze zmínit jeden aspekt, který zatím 
nebyl diskutován, alespoň pokud mi něco neuniklo. Tady byla samozřejmě diskutována na 
minulém Zastupitelstvu v rámci interpelací občanů celá ta problematika integrace 
příměstských autobusů z Mělnicka a z Neratovicka na Ládví. Nicméně já bych rád tlumočil na 
tomto místě jisté obavy občanů, kteří jsou touto variantou integrace dotčeni, totiž obavu, že na 
tom místě autobusových zastávek dojde ke stavebním úpravám. A pokud mi něco neuniklo, 
tak jsem nezaznamenal ze strany Rady HMP, resp. ze strany vás, pane náměstku Dolínku, 
jasné prohlášení nebo jasnou garanci, že do doby, než tato verze integrace bude vyhodnocená, 
nedojde na místě zastávek k žádným stavebním úpravám. 

Takže moje otázka zní: Můžete nám, Praze 8, dát tuto garanci? 
 
Nám. Dolínek: Děkuji. Takovouto garanci vám dát nemohu, protože i kdyby došlo 

k přesunutí daných spojů do jiných míst, tak přesto pakliže tam jsou vhodné úpravy, které by i 
do budoucna byly vhodné pro autobusový provoz, byť třeba za změnu počtu autobusů, tak 
takovýmto úpravám samozřejmě nebudu bránit. Nicméně tyto úpravy by byly projednávány 
s MČ Praha 8. Tuším, tam to předávají vždycky dopravní komise, kde jsou odborníci, 
nejenom zastupitelé, takže tam by došlo k projednání a k posouzení, zda spoje do MČ Praha 8 
povede ke vzniku terminálu, anebo zda to vede pouze k tomu, že to zkvalitňuje i do budoucna 
v případě, že by došlo k přesunutí, to dané místa. To znamená, i ode mne šel pokyn, že 
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pakliže by se něco připravovalo, byť je to věc, která je dlouhodobá, bez ohledu na to, zda tam 
končí nebo nekončí některé vybrané spoje. 

 
P. Tatranský: Dobře, děkuji. Ještě bych si dovolil doplňující otázku. Opět 

nezaznamenal jsem, že byste již vyspecifikoval nějaký harmonogram následných kroků. My 
jsme se od vás dozvěděli, že jste vlastně již možná zadal nebo že hodláte zadat další studie, 
včetně nezávislé studie ze strany ČVUT, které by posoudily, zda ta situace je tou lepší 
variantou, nebo zda nebude lepší variantou ta varianta Letňany. A vždycky jste hovořil o tom, 
pokud jde o ten harmonogram rozhodování a vyhodnocování, zatím poměrně vágně. Hovořil 
jste o tom, že ta věc bude vyhodnocena na podzim. Takže bych se rád zeptal, jestli byste mohl 
trochu více specifikovat klidně i například v jakém měsíci podzimu byste byl schopen už tu 
věc vyhodnotit. Děkuji.  

 
Nám. Dolínek: Děkuji. Zase je to doplňující dotaz. V příštích dvou až třech týdnech 

bych měl dostat podklady od ČVUT, následně i další podklady. To, co průběžně dostáváme, 
jsou i podklady, které se netýkají pouze přesunu, ale provozu samotné linky nebo těch linek, 
tzn. i od soukromých dopravců, zda dochází ke zpřesňování provozu, nebo zda tam je to, co 
bylo na začátku, tzn. prodlevy apod., jaké jsou. Myslím si, že v polovině léta budeme mít 
většinu podkladů, pak budeme zpracovávat a následně budou vyrozuměni kolegové, 
zastupitelé i městská část s tím, že jsem dnes předložil právě informaci, kde sice není 
harmonogram, protože zatím jsem nechtěl nikoho zavázat k něčemu, ale až budou podklady, 
vznikne harmonogram, který bude cílit k nějakému rozhodnému datu. Takže toto samozřejmě 
bude připraveno. Snažím se to udělat co nejdříve tak, abychom ten problém měli nějak 
rozhodnutý. 
 
 
 
INT.- č. 8/4  Marta Koropecká – starostka MČ Zličín 
– interpelace směřovala na Radu HMP 
 
ve věci 

- výstavby a financování základní školy v městské části Zličín 
 
 
na interpelaci reagovala radní Ropková  
na interpelaci reagoval náměstek primátorky Dolínek 
 
stenozáznam předán k písemné reakci radní Ropkové 
 
 

Nám. Dolínek: Děkuji. Nyní paní doktorka Koropecká ve věci Zličína a základní 
školy v této městské části. Připraví se pan Véle ve věci integrace dopravy. 

 
P. Koropecká: Ale postrádám paní primátorku. 
 
Nám. Dolínek: Paní primátorka povětšinou tady někde vždy je. Nicméně to slyšela a 

rychle se objeví. Prosím. 
 
P. Koropecká: Vážená paní primátorko, dámy a pánové zastupitelé, obracím se na vás 

s velkou prosbou týkající se Základní školy ve Zličíně. Městská část má nyní přes 6 000 
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evidovaných obyvatel, ve skutečnosti nejméně o 4 000 více. Každoročně přibývá průměrně 90 
dětí a tento počet ještě prudce vzroste vzhledem k již zahájené výstavbě dalšího sídliště a 
k projednávané změně územního plánu pro výstavbu bytových komplexů pro 5 500 obyvatel. 
Máme jednu čtyřtřídní mateřskou školu a výstavbu nové jsme zahájili v letošním roce. To je 
však maximum, co jsme schopni z našich finančních zdrojů realizovat. A tak se dostáváme 
k nejožehavějšímu problému v základní škole.  

Ve Zličíně máme pouze první stupeň pětitřídní základní školy vybudované z části 
mateřské školy, čemuž také odpovídají užívané prostory. Ve třídě je z hygienických důvodů 
povolen maximální počet 21 žáků. Navýšení počtu na 28 bylo povoleno jen v jedné třídě. 
Znamená to, že ve třídách nebude žádná skříňka či jiný nábytek a pomůcky kromě stolků, 
židliček a katedry. Hygienickým předpisům neodpovídají ani ostatní poměry ve třídách, takže 
například kvůli zajištění zorného úhlu pohledu na tabuli je nutné děti pravidelně přesouvat 
z řad lavic ode dveří k oknu a zase zpět.  

Počet dětí v první třídě již v loňském roce překračoval možný počet, vytvořili jsme 
proto první třídu i z části družiny. V letošním roce se však situace opakuje, a to ještě nejméně 
50 dětí rodiče přihlásili na jiné školy. Ocitli jsme se v bezvýchodné situaci, protože máme 
zhruba tisíc dětí do 15 let věku a každý rok jich 90 přibývá. V Praze neexistuje městská část 
naší velikosti bez vlastní základní školy. Jen my jsme stále odkazováni na spory ve spádové 
oblasti v Praze 17, jako například včera ve vysílání České televize, kam většinou rodiče 
nedávají a děti tak absolvují školní turistiku po mnoha městských částech. A tak pošleme 
autobusem do zcela neznámé městské části a neznámého prostředí vyplašené prvňáčky, čímž 
výrazně zajistíme i jejich bezpečnost. To je dost obtížné pro děti z druhého stupně, pro 
prvňáčky téměř nemožné. A to už vůbec nepoukazujeme na to, že tyto děti nezískávají žádné 
vztahy k domovské městské části, ani k sobě navzájem, protože se téměř neznají.  

V roce 2009 bylo v MČ Zličín ze strany Rady Magistrátu uloženo zajistit pro stavbu 
základní školy pozemek, projektovou dokumentaci a pravomocné stavební povolení a 
následně byla předána investorská práva ke stavbě na OMI Magistrátu, kde je stavba vedena 
stále. Platnost stavebního povolení jed prodloužena do 31. 12. 2016. Původní rozpočet 
v hodnotě 251 milionů korun bez DPH se jevil jako značně nadsazený, proto za pomoci 
odboru technické vybavenosti bylo dohodnuto omezení prostor ve škole na nejnižší možnou 
míru a následné provedení přepočtu vedoucí ke snížení rozpočtu zhruba na 180 milionů 
včetně DPH s následnou možností vysoutěžení další úspory ve výši 20 %, na což nyní 
potřebujeme částku 2 miliony korun a následně pak z rozpočtu Magistrátu přidělení dotace na 
výstavbu. (Gong.) Jenom ještě větu. 

Víme, že školství má v kompetenci paní radní Ropková a rovněž jsme s ní o této 
záležitosti jednali. Zároveň však víme, že celkové finanční prostředky v kapitole školství 
bychom vyčerpali téměř my. Proto se obracíme, paní primátorko, n a vás a ostatní radní a 
zastupitele, abyste zohlednil naši kritickou situaci a pokusili se najít v rezervách magistrátu 
finanční prostředky, za které by bylo možné školu ve Zličíně postavit. 

 
Nám. Dolínek: Děkuji. Paní primátorka interpelaci slyšela, nicméně paní Ropková 

bude mít pro vás možná pozitivní zprávu. 
Ale já bych si ještě neodpustil jednu poznámku. Já jsem pro, abychom velmi aktivně 

vyšli vstříc městské části a mám velkou prosbu, aby městská část přestala blokovat provozní 
parkoviště P+R, které výrazně pomůže jiným městským částem, abychom tyto kapacity mohli 
otevřít. Velmi bych to v městské části uvítal. Děkuji. 

Nyní bych požádal paní kolegyni Ropkovou.   
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P. Ropková: Ráda bych k této věci uvedla, že my o problému, nicméně on ten problém 
zatím není ještě tak markantní. V posledních třech letech magistrát neřešil žádné odvolání 
proti nepřijetí do základní školy.  

Nicméně já vám mohu slíbit, že určitě Radě hl. m. Prahy předložím materiál a Rada se 
tímto problémem bude zabývat, protože ta stavba je opravdu vysoce finančně náročná. 
Finanční prostředky z mojí kapitoly nemohou tuto stavbu vyřešit, nicméně se domnívám, že 
vzhledem k rozsáhlé bytové výstavbě v lokalitě Zličína tuto situaci budeme muset řešit.  

 
Nám. Dolínek: Doplním, že přesnost postupu je, na Radu předložit tisk, kde budou 

obsaženy veškeré dosažené kroky projektové přípravy atd., a Rada by měla rozhodnout o 
pokračování příprav. To je asi to nejlepší řešení, které by nyní bylo, tak aby ještě před 
sestavením rozpočtu to Rada měla prodiskutováno a připraveno v rozpočtu na rok 2016 a 
dále. Teď je váš prostor, já jsem doplnil informaci.  

 
P. Koropecká: Můžu poprosit, jestli můžeme dostat tuto odpověď i písemně?  
 
P. Ropková: Určitě můžeme zpracovat odpověď i písemně. Jenom bych ráda 

zdůraznila, že v rámci rozpočtové rezervy v tomto roce Zličín dostal 10 mil. Kč prozatím 
aspoň na mateřskou školu, kde je také problém, takže jsem ráda, že se podařilo alespoň na 
mateřskou školu finančně přispět.  

 
Nám. Dolínek: Prosím, paní starostka ještě doplní reakci na moji repliku, určitě. Máte 

prostor.  
 
P. Koropecká: Byla bych moc ráda, kdybyste nás přijal a vyslechl. My neblokujeme 

v žádném případě stavbu P + R. To máte velmi špatné informace. My jsme pouze doplnili, že 
je potřeba k tomu, aby to mohlo fungovat, tak jak to fungovat má, aby se tam doplnily některé 
věci. Na to celou dobu nikdo neslyší. Nemluvím teď o vás, protože jste tady v té době nebyl. 
Nikdo na to neslyšel. To je jediný zádrhel. Jinak my v žádném případě tuto stavbu 
neblokujeme, naopak. My ji přivítáme. Ale je potřeba, aby se tam doplnily některé věci, které 
se týkají průchodu občanů přes ty pozemky, a na to nikdy nikdo neslyšel. Pokud nás přijmete 
a pokud si to necháte vysvětlit, zjistíte, že z naší strany o žádnou blokaci nejde.  

 
Nám. Dolínek: Děkuji. Odpověděl bych na to, že z mé strany budu rád já, pokud vy 

Prahu přijmete a vyjdete Praze vstříc. Děkuji za tento přístup.  
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INT.- č. 8/5  Adam Véle                                                      
– interpelace směřovala na náměstka primátorky hl.m. Prahy Dolínka     
 
ve věci 

- nově vzniklé dopravní situace svedením integrované dopravy ze Středočeského kraje 
do oblasti metra Ládví a její dopad na městskou část Ďáblice, včetně dalších 
souvislostí 

 
 
na interpelaci reagoval náměstek primátorky Dolínek 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 

Nám. Dolínek: Ještě mám tři jiné druhy vyzvánění, následně po každé interpelaci 
můžu používat další a další, abychom dosáhli lepšího úspěchu. Prosím, pan Véle, obyvatel 
MČ Prahy 8. Prosím.  

 
P. Véle: Děkuji za slovo. Dobrý den, vážený pane náměstku, dámy a pánové, dovolím 

si navázat na minulé interpelace k tématu Ládví a integrace Mělnicka a Neratovicka. Rád 
bych vám takto veřejně sdělil, jaké usnesení přijalo ZMČ Prahy 8 k této problematice a 
k petici Ládví není autobusák dne 10. června, tedy minulý týden.  

Zastupitelstvo Prahy 8 bere na vědomí petici „Ládví není autobusák!“, ke které byly 
shromažďovány podpisy od 14. 4. 2015 do 7. 5.2 015, podepsanou 4015 občany a předanou 
dne 7. 5. 2015 Radě hlavního města Prahy. 

2. Zastupitelstvo Prahy 8 nesouhlasí s trasováním příměstských integrovaných linek 
PID z Mělnicka a Neratovicka 348, 349, 368 a 369 ulicemi Ďáblická a Střelničná a jejich 
zakončením ve stanici Ládví v Praze 8 od 7. 4. 2015. Taktéž nesouhlasí s úpravami 
autobusové stanice Ládví a jejího okolí pro zvýšený objem linek a cestujících, které by 
znamenaly vznik autobusového terminálu uprostřed rezidenční oblasti. 

3. Zastupitelstvo schvaluje zásadní nesouhlas městské části Praha 8 s ukončením 
integrovaných příměstských autobusových linek z Mělnicka a Neratovicka na zastávce Ládví 
v Praze 8 a schvaluje podporu občanské iniciativě „Ládví není autobusák“ a jejím 
požadavkům na trasování těchto linek na území hlavního města Prahy po páteřních 
komunikacích Cínovecká a Kbelská a jejich ukončení na autobusovém terminálu Letňany na 
konečné stanici metra C. 

O tomto usnesení samozřejmě bude Rada hlavního města Prahy a taktéž příspěvková 
organizace ROPID informována panem starostou Petrusem v nejbližších dnech, pokud už 
k tomu nedošlo.  

Chtěl jsem vás takto veřejně oslovit, abyste byli informováni o vývoji v této kauze. 
Prosím pana radního Dolínka, aby velmi dobře při vyhodnocení a při dalších diskusích o této 
problematice bral usnesení ZMČ Praha 8 na zřetel. Děkuji. 

 
Nám. Dolínek: Děkuji. Budu ho brát na zřetel, taktéž ale budu žádat Březiněves a 

ostatní městské části, kterých se to dotýká, aby se vyjádřily k tomu, nakolik vítaly nebo 
nevítaly změny a posílení v oblasti dopravy, protože mi připadá správné, abych ta vyjádření 
dostal i od dalších městských částí. Ale vnímám ho, dostal jsem ho písemně od pana starosty 
ještě ten den, tzn., i toto určitě zohledňujeme. Děkuji za přednesení.  
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P. Véle: Mockrát vám děkuji. V dodatku se jenom připojím ke svému předřečníkovi a 
děkuji panu zastupiteli Ferjenčíkovi, opravdu buď by bylo vhodné, aby na interpelace občanů 
tu byla přítomna signifikantní část zastupitelů, nebo bych navrhoval, aby se čas pro 
pravidelný bod interpelací přesunul do doby, kdy není přestávka na oběd. Děkuji.  
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