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Ú S T N Í 
 
 
INT.  č. 28/1 – Jakub Michálek 
– interpelace směřovala na zastupitele Ondřeje Prokopa jako předsedu dozorčí rady PRE 
a.s. 
 
ve věci 

- personálního obsazení dozorčí rady PRE a.s.  – k členství Moniky Hášové, členky 
ZHMP 

 
na interpelaci reagoval zastupitel Ondřej Prokop 
 
stenozáznam předán zastupiteli Ondřeji Prokopovi k písemné reakci 
 
Prim. Krnáčová: Občan Michálek teď bude interpelovat pana Ondřeje Prokopa.  
 
 P. Michálek: Občan Michálek interpeluje. Za prvé, co dělá vámi jmenovaná paní 
Hášová v dozorčí radě PRE? Kolik zasedání ročně se účastnila? Jaká je její náplň práce, a 
proč společnost PRE, která je ovládaná hlavním městem Prahou, ty to údaje utajuje. 
 Ptám se vás jakožto předsedy představenstva společnosti PRE Holding, která vlastní 
společnost PRE a. s., kde paní Hášová sedí v dozorčí radě, a vy tu dozorčí radu jmenujete.  
 
 Prim. Krnáčová: Tak prosím.  
 
 P. Prokop: Upřesním, nejsem předsedou představenstva, ale předsedou dozorčí rady 
PRE Holding, a vzhledem k tomu, že jsem vázán relativně přísnou mlčenlivostí, odpovím 
písemně. Děkuji.  
 

Prim. Krnáčová: Prosím. Máte na to ještě možnost reagovat. 
 
P. Michálek: Nevím, jak moc se liší odpovědnost, mlčenlivost, když mi to napíšete, a 

já to dám na web, nebo když mi to tady řeknete. Podle mě to není zase tajný údaj, který by 
ohrozil hospodaření Pražské energetiky, kdybychom se dozvěděli, na kolika zasedáních paní 
Hášová byla, a mohli jsme si spočítat, kolik vychází jedna hodina její práce při odměně 1,2 
mil. Kč, tak jestli to jsou čtyři nebo pět zasedání ročně, tak to vychází kolem 150 tisíc Kč za 
hodinu práce. Tomu říkám vysoká odměna. Budu se těšit na vaši odpověď, pane předsedo 
dozorčí rady. Mrzí mě, že mi ji tady neřeknete před občany ústně a musím ji dostat písemně. 



Možná si napášu navazující interpelaci na příští zastupitelstvo, abychom to mohli probrat, 
mohli se tomu podrobně věnovat, když nám to dneska nevyšlo. 

 
Prim. Krnáčová: Pane občane Michálku, interpelovaný má právo odpovědět písemně. 

Prosím, nerozporujte tuto možnost.  
 
P. Michálek: To byl jenom doplňující dotaz, kdyby náhodou se pan předseda rozhodl 

odpovědět, tak má ještě možnost.  
 
P. Prokop: Já jenom doplním, že odpovědět ani nemohu, protože ta čísla v hlavně 

nemám. Odpovím písemně. Děkuji.  
 



 
 
 
 



INT.  č. 28/2 – Ondřej Bojar 
– interpelace směřovala na Radu HMP 
– interpelace směřovala na primátorku hl. m. Prahy 
 
ve věci 

- žádosti o realizaci stavby „Zelená Malovanka“ dle platného stavebního povolení 
 
na interpelaci reagoval náměstek primátorky Dolínek 
 
stenozáznam a písemná interpelace předány nám. Dolínkovi k písemné reakci 
 

Prim. Krnáčová: Prima. Prosím pana Ondřeje Bojara.  
 
RNDr. Ondřej Bojar, PhD.: Dobrý den, vážená paní primátorko, vážení radní, dámy a 

pánové, jsem Ondřej Bojar, předseda spolku Malovanka, a rád bych apeloval na kontinuitu 
v rozhodování Magistrátu. Musím bohužel opět připomenout, že tunel Blanka významně 
poškodil oblast v okolí mimoúrovňové křižovatky Malovanka, a kompenzace za toto 
poškození není realizována. 

 
Prim. Krnáčová: Pardon. Pane Bojare, můžete na chvíli? Kolegové, probíhají 

interpelace, nikoli veřejná diskuse. Takže všichni ti, kteří chtějí diskutovat, do jídelny. Ti, 
kteří chtějí naslouchat interpelacím, zde. Prosím, respektujte, že ten, který sem přišel, má 
nějakou věc, kterou nám chce přednést. Prosím, máte slovo. Omlouvám se. 

 
 
RNDr. Ondřej Bojar, PhD.: Děkuji. Abych navázal. V okolí křižovatky Malovanka 

významně tunelový komplex Blanka poškodil prostředí. Cituji z dopadů projektu, výsledky 
měření ze září 2016, měření z února tohoto roku ještě nejsou k dispozici. Proti srpnu 2015 je 
průměrná hodnota za měřené období zvýšena u frakce PM10, MO2, i u frakce PM2,5. Odhad 
překročení ročních imisních limitů naznačuje, že zde byl pravděpodobně překročen roční 
imisní limit pro MO2, který činí 40 mg na m3, a to o 7 mg na m3.  

Jako kompenzace bylo slíbeno a rozhodnuto tu křižovatku zakrýt. Ten projekt se 
nazývá Zelená Malovanka, možná ho znáte, je to vize už z roku 2010. V roce 2012 tuto 
realizaci podpořilo např. v nějaké petici 1500 občanů, tehdejší primátor byl informován. Pak 
byla udělena dotace dokonce z evropských fondů na ten projekt. Ta dotace propadla, nicméně 
záměr byl schválen Radou hl. m. Prahy v roce 2014 s předpokladem zahájení stavby 1. října 
2014.  

Pak bylo po delších tanečcích v srpnu 2015 uděleno stavební povolení, a to ve variantě 
v jedné konkrétní, tzv. zelené stěny bez lávek. Pak byly zase další nápady a vize, jak to udělat 
lepší, a tak. Na začátku letošního roku komise územního rozvoje pro Prahu 6 viděla novou 
lepší studii, která navrhovala celou křižovatku zakrýt domem, a ta realizace by stála 1,5 – 2 
mld. Kč, načež komise územního rozvoje jednohlasně doporučila tuto vizi odložit, a raději 
postavit projekt podle platného stavebního povolení. 

No a teď v květnu 2017 na jednání OSI MHMP se ukázalo, že hlavní důvod, proč to 
Praha zatím odmítá realizovat, je možná snaha zabránit dočasným dopravním omezením po 
dobu výstavby. Dojem pro občany je tedy jednoznačný. Umístíme-li k vám významnou 
dopravní stavbu, kompenzační opatření pravděpodobně během její stavby nestihneme 
realizovat, a jakmile tu dopravní stavbu jednou uvedeme do provozu, třebaže zkušebního, už 
ji nikdy nebudeme chtít ani omezit.  



Jsme si jako to sdružení, které působí v oblasti křižovatky Malovanka, plně vědomi 
významu tunelového komplexu Blanka pro dopravu v Praze. Ale dle našeho názoru je zcela 
oprávněné uživatele dopravní stavby dočasně omezit v zájmu rehabilitace území, které bylo 
stavbou poškozeno. 

Vážená paní primátorko, vážená Rado, vyzývám vás proto, realizujte, prosím, stavbu 
Zelená Malovanka etapa zelené stěny dle platného stavebního povolení. Děkuji. 

 
Prim. Krnáčová: Děkuji. Můžu požádat o odpověď pana náměstka Dolínka,  
 
Nám. Dolínek: Děkuji. Samozřejmě bude odpověď i písemně, abyste ji mohli použít 

v rámci sdružení, to je samozřejmostí. Ale ta věc je velmi prostá. My jsme výběrové řízení 
museli zrušit z důvodu toho, že částka vysoutěžená byla vyšší, než očekávaná, což by nebylo 
úplně v ideálních podmínkách, podle kterých má Magistrát nastaveno schvalovat takovouto 
zakázku, s tím že se rozhodně nebojíme omezení žádného provozu. To se po dobu realizace 
děje. Zavíráme zásadnější tepny, to jste si všiml, Korunovační jsme se nelekli, zavřela se, 
opravila se. Myslím si, že toto problém Rady určitě není. 

V tuto chvíli probíhaly konzultace s Univerzitou zemědělskou na téma nejvhodnější 
možnost zazelenění, a to ve dvou fázích. Jednak jsou ty stěny samotné, ale potom je to i 
kolem nejtěsnějšího okolí Malovanky, dodat tam nějaké keře, dřeviny apod. Myslím, že už 
jsme se tam nějak posunuli. Odpovím vám co nejrychleji písemně. Doufám, že ještě před 
létem bychom to dali dohromady, abyste měli tuto odpověď.  

Samozřejmě to, že u výjezdů jsou intenzity horší, než tam, kde ubyla doprava, protože 
šla pod zem, bohužel to tak je, ale zase se snažíme aspoň ty hodnoty měřit a zveřejňovat, tak 
aby aspoň ta čísla byla otevřená, aby to nebylo někde schováno v šuplících. Písemně určitě 
odpovím.  

 
RNDr. Ondřej Bojar, PhD.: Děkuji za odpověď. Těším se na zveřejnění dalších měření, a 
hlavně znovu připomínám, aby nezapadla ta stavba, co má platné stavební povolení. Je 
v pořádku dělat ty další navazující, jsem za ně velmi rád, ale prosím, nezrušte tu, která je 
dotažena do té fáze, a trvalo to sedm let. Děkuji. 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



INT.  č. 28/3 – Michal Frauenterka -zastupitel MČ Praha 15 
– interpelace směřovala na primátorku hl. m. Prahy 
 
ve věci 

- projektu výstavby dostupného bydlení v Praze 
 
na interpelaci reagovala primátorka hlavního města Prahy 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 

Prim. Krnáčová: Děkujeme. Pan kolega Mirovský se hlásí proč? (Do diskuse 
k tomuto bodu.) Pan Michal Frauenterka.  

 
Pan Michal Frauenterka: Vážená paní primátorko, jmenuji se Michal Frauenterka a 

jsem zastupitelem MČ Praha 15. K mému vystoupení mě už nevede jen několik indicií, které 
v říjnu minulého roku byly předmětem mé předchozí interpelace. Dnes budu už mnohem 
konkrétnější. Z dokumentů Rady a jejích komisí je zřejmé, že se Praha pustila do realizace 
programu výstavby domu pro občany, kteří nemají na běžný pražský nájem. A vyhradila pro 
tento program celkem 3 mld. Kč. Jak jsem si všiml, vzali si ho ve vaší koalici za své zejména 
Zelení.  

Program, tak jak je popsán, nijak nesouvisí se zákonem o sociálním bydlení. Ten 
dosud není, a podle posledních zpráv na něj v Poslanecké sněmovně v tomto období už ani 
nedojde. Praha zřejmě v tomto případě hodlá jít vlastní cestou, a to výstavbou desítek 
bytových domů, do kterých se v období jen několika let má nastěhovat asi 12 tisíc lidí. Domy 
by měly být po městě tzv. rozsázeny. K tomu existuje i program pro městské části, které by 
mohly domy pro stejný účel také připravovat a samy stavět. Alespoň u nás v Praze 15 tak má 
jít prozatím o tři domy pro několik stovek občanů. 

Můj první dotaz směřuje k podobě programu. Měl jsem za to, že i levice už pochopila, 
že koncentrovat sociálně slabé na jenom místě vytváří sociální ghetta. S vlastními pravidly, se 
značným negativním vlivem na své okolí, s vysokou kriminalitou. Zřejmě jsem se mýlil.  

Ptám se vás tedy, paní primátorko, považujete podobu programu výstavby 
samostatných domů pro občany, kteří nemají na to, platit běžný pražský nájem, za vhodnou?  

Včera Evropská komise zahájila také proti České republice řízení za porušení unijní 
legislativy ve věci nepřijímání uprchlíků podle stanovených kvót. Pro původní uprchlickou 
vlnu ani ne milionu migrantů na naši republiku vychází povinnost přijmutí 12 tisíc z nich. 
V Evropě ale už jsou více než 3 miliony migrantů a na cestě dalších 6 – 10 milionů. 
Představitelé EU už otevřeně mluví o přímé souvislosti nepřijetí migrantů a zastavení unijních 
grantů. Předseda Zelených, člen vaší koalice před téměř dvěma lety v České televizi prohlásil, 
že by Praha mohla a měla přijmout až 12 tisíc uprchlíků. Prý ho k tomu vede znalost situace. 
Číslo 12 tisíc se zkrátka při zprávách o těchto dvou věcech zmiňuje až příliš často. I přesto, že 
ještě nejsou známa kritéria pro umístění občanů do těchto domů, předpokládám, že migranti 
na pražský nájem mít asi také nebudou.  

Mým druhým dotazem tak je, můžete, paní primátorko, zaručit, že tyto domy nejsou 
určeny pro veskrze mimoevropskou ekonomickou migraci, kterou nám nutí Evropská unie? 
Tedy můžete zaručit, že do těchto domů nebudou migranti umisťováni? Děkuji vám za 
pozornost. 

 



Prim. Krnáčová: Na otázku číslo dvě můžu říct, že ano. Můžu zaručit, anebo tedy 
můžeme zaručit.  

A na otázku číslo 1, asi se jedná o nedorozumění. Tady nejde o sociální bydlení, ale 
dostupné bydlení. Dostupné bydlení pro mladé rodiny a seniory, zaměstnance Magistrátu, 
Městské policie a organizací, kterým musíme saturovat do určité míry nedostatek bydlení, pro 
které to znamená podstatnou část jejich příjmů. Rozumíte? To je strategie města, kterou se 
chceme vydat, právě proto, abychom ten deficit tohoto dostupného bydlení, nikoli sociálního 
bydlení, protože správně říkáte, definice sociálního bydlení neprošla ještě ani vládou. 
Nemyslím si, že koncept, jak byl zahájen, je úplně správný. Tady se nejedná o byty pro 
migranty, případně o koncentraci sociální slabých lidí do jednoho místa. To, já s vámi 
souhlasím, by bylo nevhodné.  

 
Pan Michal Frauenterka: Jestli můžu doplnit, vycházel jsem z veřejných zdrojů 

z výstupu komise, kde tak, jak jsem to říkal, to formulováno bylo. Děkuji. 
 
Prim. Krnáčová: Měla jsem vám to potřebu dovysvětlit, protože tak to určitě není. My 

jako město se chceme podílet na výstavbě bytů, ale pro byty dostupné, tzn., jak jsem říkala, 
pro cílovou skupinu, kterou jsem uvedla. Děkuji.  

 
Pan Michal Frauenterka: Děkuji za odpověď. 

 
 
INT.  č. 28/4 – Zuzana Ondomišiová 
– interpelace směřovala na náměstka primátorky Dolínka 
 
ve věci 

- alternativních studii variant na výstavbu severovýchodní části Městského okruhu a 
apelu na smysluplné využití břehů Vltavy v oblasti Bílé skály a Povltavské 

 
na interpelaci reagoval náměstek primátorky Dolínek 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 

Prim. Krnáčová: Paní Zuzana Ondomišiová bude interpelovat pana náměstka 
Dolínka. Prosím, máte slovo.  

 
PhDr. Zuzana Ondomišiová: Dobrý den, vážení hosté, vážené dámy, vážení pánové, 

moje interpelace se týká také severovýchodní části městského okruhu na pana zastupitele 
Dolínka v souvislosti se zprávou, že Rada nebo Magistrát Prahy nechá vypracovat alternativní 
studii, studii té další varianty. Mě zarazilo, že se zároveň pokračuje s přípravami na stavbu 
těžké tunelové varianty. 

Jako občan vítám, že Magistrát vzal v úvahu jiné názory na řešení, ale zároveň 
nerozumím tomu, zda je hospodárné připravovat stavbu, o níž není definitivně rozhodnuto. To 
vede k pochybnosti, že se nějaká jiná varianta zpracuje jen proto, aby se tzv. vlk nažral a koza 
zůstala celá. Jestli možnost, aby variantní řešení zvítězilo, jestli se vůbec bere vážně a 
rovnocenně.  

Proto se ptám pana Dolínka, co znamená citace, ten jeho kompromis s velkým K, co to 
konkrétně je, a jaké jsou nejbližší kroky. Jaké přípravy, konkrétní přípravy na tu stavbu, již 



běží, a nakolik jsou pro město závazné. Je vůbec reálné, aby se projekt případně změnil podle 
nějaké nové navržené varianty? Zahrne se do úvahy o nové variantě také zahloubení 
Holešoviček, o nějž se pan Dolínek slíbil osobně zasadit? Jaká jsou kritéria zadání alternativní 
varianty, a kritéria výběru konečné varianty? Kde je najde občan zveřejněná? Kdy a na 
základě čeho bude vybrán projektant nové varianty okruhu? Bude na to nějaká veřejná 
soutěž? Jak se budou varianty porovnávat?  

Pan Dolínek také na veřejné diskusi v Regině 31. května slíbil na září veřejnou debatu. 
Bude se to prezentovat veřejně? Proběhne nějaké odborné hodnocení, referendum apod.?  

A ještě mám takovou poznámku. Zaujal mě v sobotních Lidovkách rozhovor 
s americkým architektem Markem Johnsonem. Dozvěděla jsem se, že v Praze bude mezi 
hosty mezinárodní urbanistické konference reSITE, jíž se účastní také řada našich 
představitelů i z radnice, i státních, např. ministr dopravy. Proto mě zaujalo zejména 
hodnocení pana architekta důležitosti, významu řeky pro město, která je městotvorným 
prvkem, přitahuje atraktivní veřejný život, podnikání místních občanů, je zdrojem odpočinku 
a zábavy.  

A proto bych chtěla apelovat na naše představitele, aby se ještě zamysleli nad tím, 
jestli je nutné břehy Vltavy v oblasti Bílé skály a Povltavské obětovat dálnici. Jestli by nebylo 
lepší je s nějakou vizí do budoucna využít právě pro zdraví, rekreaci a místní veřejný život 
občanů Prahy 8 a vůbec občanů celé Prahy. Děkuji.  

 
Prim. Krnáčová: Děkuji. Pane náměstku. 
 
Nám. Dolínek: Samozřejmě veřejné projednání stávající trasy podle platné EIA bude. 

To je to, co máme u 511 i u jiných tras. Tak to představujeme a budeme to představovat v tuto 
chvíli také, protože chceme mít aktivní dialog s městskými částmi a jejich obyvateli. 

Víte, nemůžeme podlehnout falešné iluzi, že existuje varianta na dokončení Městského 
okruhu. Taková varianta prostě není, neexistuje. Neexistuje. Není. Okruh – to slovo samo 
o sobě obsahuje tu definici. To všechno jiné, co je navrhováno, je, že de facto uděláme 
z Prahy 8 a z jiných částí Prahy nový Spořilov. Jedním směrem pustíte jeden proud dopravy 
po povrchu, druhým směrem pustíte přes jinou část Prahy dotčenou po povrchu dopravu, a 
uprostřed všeho toho budou žít lidé. Víte, jaké to má negativní dopady na Spořilov? A my si 
to chceme tady uměle vytvořit na Praze 9 a 8.  

Navíc ti, co vyprávějí tyto sny o variantách, tak je vypráví bez toho, aniž by zohlednili 
- přestože jsem je asi dvacetkrát upozornil - stanoviska dotčených městských částí, jako je 
Praha 4, 9 a další. Nicméně zkapacitnění dopravy, resp. komunikací na povrchu, to 
samozřejmě může dojít posouzení, protože to může být věc, která může být nezbytně nutná, 
aby proběhla třeba v případě otevření jak Pražského, tak Městského okruhu. A v tuto chvíli 
budeme zadávat nějakou studii, která se tohoto bude dotýkat. Ale vedle toho mám dopravní 
koncepce platné, platnou EIA a soutěžíme v tuto chvíli projektanty na pokračování Městského 
okruhu, na jeho dokončení. Nikde nepadlo žádné usnesení o pozastavení těchto prací, protože 
kdyby se ty práce pozastavily, tak to v praxi znamená, že za dva, za tři roky se můžeme potkat 
a říci, že jsme ty roky ztratili a nic jsme tím nezískali. Takže v tuto chvíli vám odpovím na 
vaše dotazy písemně, ale obecně vzato to, co je zmíněno v důvodové zprávě tohoto tisku, 
neznamená, že ukončíme práce na dokončení Městského okruhu. 

 
Prim. Krnáčová: Děkuji. Máte ještě možnost reagovat. 
 
PhDr. Zuzana Ondomišiová: Já bych si to tedy jenom ujasnila. Takže z toho, co teď 

pan Dolínek řekl, mi vyplývá, že se pořád pokračuje na té původní variantě, protože má EIA. 



Žádné jiné varianty se neřeší. Tak potom tedy nerozumím té další studii. Rozdíl je jenom 
v tom, jestli to bude v tunelu nebo na povrchu, ale vlastně řešené úplně stejným způsobem? 

 
Nám. Dolínek: Odpovím krátce. Studie sama o sobě může navrhnout způsob 

propojení z Pelc Tyrolky do Štěrbohol, ale samozřejmě uvidíme, co bude navrženo. V tuto 
chvíli soutěžíme projektanty. To je otázka tří, čtyř měsíců. Následně by projektanti měli 
připravovat dokumentaci pro další úroveň povolení výstavby, to znamená pro finální změny 
územního plánu a pro další potřebné kroky. Takže my tam neztrácíme, resp. neinvestujeme 
horentní částky do něčeho, ale nezastavujeme ten proces, který nám tady kontinuálně běží 
několik let. Naopak bylo by to velmi nezodpovědné. Navíc když se podíváme i do 
socioprůzkumu, který byl v rámci projednávání strategie udržitelný ??? …byl realizován na 
území Prahy a středních Čech na vzorku tří tisíc lidí, tak jednoznačně toto vyplývá jako jedna 
z hlavních priorit, stejně tak jako nezávislých analýz a průzkumů třeba firmy Deloitte a 
jiných. Takže to není přání členů Rady, to je výsledek mnohaletých příprav a projednávání a 
potřeb Pražanů. 

Jestli mohu, zapomněl jsem se vyjádřit k řece. Když se podíváte na řeku jako celek, 
tak myslím, že se k ní chováme velmi citlivě oproti jiným městům, jak je řeka v celé své délce 
po Praze zasažena dopravou. Když se podíváte, například nejsou kapacitní komunikace na 
Roztoky a další a další. Myslím si, že tam prostory jsou. Naopak se snažíme hledat místa, kde 
doděláváme infrastrukturu pro pěší, pro cyklisty tak, abychom je oddělili právě od sebe, třeba 
i tu dvouproudovku aut a potřeby cyklistů a ‚inlajnistů‘, sportovců, rodin a dalších.  

Takže si myslím, že Praha se řekou zachází poměrně citlivě. Samozřejmě řeka tady ale 
není jenom pro okrasu. Řeka má sloužit i ku prospěchu všech. Takže například do budoucna 
by měla pomoci s městskou logistickou, protože doprava některých věcí do centra Prahy nebo 
naopak odvoz některých věcí, třeba odpadků z centra Prahy jednorázově na lodi je daleko 
prospěšnější, než 20 nebo 30 vozů, které se nám tady točí. Ale to je logistika, která funguje, 
jak jistě víte, v Paříži, v Bruselu, ve všech normálních městech, a přitom neruší tu řeku a 
nechává řeku ve prospěch Pražanů. To jsme v naprostém souladu oba dva. 

 
Prim. Krnáčová: Děkuji. To už není diskusní pořad. 
 
PhDr. Zuzana Ondomišiová: Jenom poznámečku, vteřinku. Doufám, že podrobnější 

debatu opravdu s panem Dolínkem si užijeme i na toto téma. A jenom chci zdůraznit, že 
všechny ty důvody pořád zastiňuje to, že není dokončený velký obchvat Prahy. Vlastně hrozí 
to, že se třeba ani nedostaví a všechna ta zátěžová doprava zůstane v tom vnitřním. Děkuji. 
 
 
INT.  č. 28/5 – Marek Columby 
– interpelace směřovala na náměstka primátorky Dolínka 
 
ve věci 

- připravovaných opatření pro pokles dopravy, která jsou součástí dostavby Městského 
okruhu 

 
na interpelaci reagoval náměstek primátorky Dolínek 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 

Prim. Krnáčová: Děkuji. Pan Columby. 



 
Marek Columby: Vážené dámy, vážení pánové, paní primátorko, s nadějí jsem přivítal 

zprávy z médií ohledně přípravy rozpracování další varianty dostavby Městského okruhu. 
Pevně věřím, že odborná veřejnost, představitelé města a jeho občané dostanou možnost 
vybrat tu nejoptimálnější variantu hodnou vyspělé západní metropole 21. století. Chtěl bych 
se zeptat pana radního Dolínka na následující. 

Jaká opatření Praha připraví jako součást dostavby Městského okruhu pro to, aby 
doprava mimo okruh skutečně výrazně poklesla? Jestli pak garantujete snížení počtu pruhů na 
ulici Jana Želivského? Zdali zaručujete humanizaci magistrály a zneprůjezdnění historického 
centra pro tranzit, anebo počítáte s tím, že se po dokončení Městského okruhu – citát – zjistí, 
že to zase nejde.  

Díky za odpověď. 
 
Prim. Krnáčová: Pane náměstku. 
 
Nám. Dolínek: V tom je věc jednoduchá. Vedle přípravy Městského okruhu 

samozřejmě běží zatím jakoby scénář přípravy všech opatření, která by měla nastat. Musíme 
počkat samozřejmě na to, jaká doprava v danou chvíli bude. Ale už typově víme, v jakých 
oblastech by bylo potřeba co řešit. 

V případě Jana Želivského nelze všechno takto garantovat zatím z jednoho prostého 
důvodu a vzhledem k tomu, že převládá potřeba nebudovat nové radiály, tak se musíme 
podívat potom na propojení jednotlivých částí Prahy mezi Pražským a Městským okruhem. 
Na druhou stranu se třeba řeší Nákladové nádraží Žižkov a tam je otázka, jak tato rozsáhlá 
alokace bude řešena, jakou komunikací, zda tam například bude komunikace vedoucí od 
Pražského okruhu, která zároveň ale nezatíží už dál oblast bývalých telefonních ústředen atd. 

Takže jsou to věci, které se prověřují. Jedná se tam i s developery, kteří tam budou 
stavět. Není to něco, co by bylo odhozeno stranou, určitě ne. Samozřejmě zároveň bych chtěl, 
aby to bylo investičně odděleno od samotného Městského okruhu. V těch 43 miliardách, co 
stál tunelový komplex Blanka, jsou zahrnuty i investice, které nemají se samotným tunelem 
nic společného. Jsou to investice povrchové nebo komunikace, které přivádějí dopravu nebo 
odvádějí od tunelu.  

Takže bych chtěl mít sérii de facto tří tisků. Jeden tisk je Městský okruh. Druhý tisk 
bude mít tato investiční opatření, která musí proběhnout. A třetí tisk jsou měkká opatření, 
která by lépe než u Blanky teď ideálně mohla proběhnout předem. A měkká opatření jsou 
úpravy menšího charakteru, tzn. nějaké ostrůvky pro pěší, doplnění přechodů tam, kam patří, 
zklidnění některých komunikací. To je takový standard, který bohužel se před Blankou 
nestihl, a byli jsme do toho trošku hozeni. Takže tyto tři oblasti budou určitě řešeny a zároveň 
budou predikovány náklady ve všech třech oblastech. 
 
 
INT.  č. 28/6 – Michal Frauenterka- zastupitel MČ Praha 15 
– interpelace směřovala na náměstka primátorky Dolínka 
 
ve věci 

- nepřipravenosti projektu etap výstavby „Hostivařské radiály“ 
 
na interpelaci reagoval náměstek primátorky Dolínek 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 



 
Prim. Krnáčová: Děkuji. Dál prosím zase pana Frauenterka, tentokrát s dotazem na 

dopravní stavby na jihovýchodě Prahy. Interpelován bude pan náměstek Dolínek. 
 
Michal Frauenterka: Dobrý den. S ohledem na to, co řekli mí předřečníci, se možná 

budu v něčem opakovat, to mi promiňte. 
Vážený pane náměstku, jmenuji se Michal Frauenterka a jsem zastupitelem MČ Praha 

15, to je Hostivaře a Horních Měcholup.  
Před pěti lety jsme se z ranní Zelené vlny Radiožurnálu o Praze dozvěděli toto: Milady 

Horákové a Korunovační ulice, V Holešovičkách a Štěrboholská spojka před Lanovým 
mostem na stupni číslo 4 až 5. Dnes jsou ranní dopravní zprávy spíše už jen výčtem ulic 
jihovýchodu Prahy – ulice Kutnohorská, Přátelství, Českobrodská, Průmyslová, Švehlova, 
D1, U Chodova a další. Páteřní dopravní infrastruktuře na jihovýchodě Prahy chybí etapa 511 
vnějšího Pražského okruhu. Jak víte, zbytek vnitřního Městského okruhu mezi Lanovým 
mostem a Jarovem a Hostivařská radiála, obchvat pro pět městských částí a zároveň propojení 
mezi vnějším a vnitřním silničním okruhem. 

V součtu největší pražský dopravní deficit, který způsobuje dennodenní kolaps, jak 
jsme se také nedávno z průzkumu dozvěděli, dokončení těchto staveb si přeje 90 % Pražanů. 
Už téměř tři roky ignorujete veřejně prospěšnou stavbu Hostivařské radiály. Promiňte, ale 
také nevěřím pražskému vedení jeho náhlé probuzení loni na podzim před senátními volbami. 
Po dvou letech sledování nečinnosti a zřejmě i účelového výkladu stavebního zákona a 
správního řádu Ministerstvem životního prostředí ve věci jinak připravené dokumentace 
územního řízení na stavbu 511 Pražského okruhu. Stavbu, která by se bez těchto zřejmě 
předem sjednaných obstrukcí v tomto volebním období mohla začít stavět. Místo toho ale 
bude její povolení vydáno nejdříve v příštím volebním období. 

Tento týden byla Radou de facto odložena příprava poslední dopravní stavby, na 
kterou pražský jihovýchod čeká, dokončení vnitřního Městského okruhu. Všechny tři páteřní 
dopravní stavby jihovýchodu Prahy se vám podařilo odložit. Jen kvůli udržení pražské koalice 
stůj co stůj. Nemyslím si, že vy osobně byl odpůrcem těchto staveb. Máte ale, tedy kromě 
511, jejich dokončení v kompetenci. A historie si nebude pamatovat, že jste tyto stavby 
položili na oltář udržení koalice stůj co stůj. Bude si pamatovat, že vedení města v tomto 
volebním období pro jejich realizaci neudělalo ani ň. 

Žádný z pražských radních není z městských částí jihovýchodu Prahy. Většina z nich 
navíc žije ve čtvrtích, kterým hotové části Městského okruhu včetně tunelu Blanka výrazně 
ulevily. Vzdálené problémy se jistě snadněji pokládají na politický oltář, ale to je mi jedno. 
Toto volební období považuji za dobu temna jihovýchodu Prahy. 

Mým dotazem na vás, pane náměstku je, proč se nepřipravuje stavba etap Hostivařské 
radiály. Děkuji vám za pozornost. 

 
Prim. Krnáčová: Pan náměstek Dolínek. 
 
Nám. Dolínek: Děkuji. Myslím, pane zastupiteli, že když vám nasčítám peníze, které 

do vašich pěti zmiňovaných městských částí za poslední tři roky šly do oblasti zeleně, 
komunikací, škol a dalších věcí, tak to slovo temno vypadá jinak. Temno není v oblasti 
dopravy. Temno je v oblasti vzdělání, kultury a dalších věcí. Prosím, buďme féroví. Říkejte 
dopravní temno, tam to snesu, hoďte to na mne, já vám na to budu odpovídat, ale prosím, 
neberte do toho všechny kolegy v Radě. Myslím, že můžete vědět, že hasičárny se opravují, 
na knihovny se přispívá. Neříkejme temno obecně. Za to skutečně kolegové nenesou 
odpovědnost, pakliže vůči mně cítíte to, co říkáte. 



K samotné podstatě. Dohodl jsem se se starosty městských částí, že části Hostivařské 
spojky – ta dohoda je stará týden – necháme zrychleně projektovat. Máme to zaneseno 
v území, projednali jsme to. Našli jsme tam i pozemky, kudy by se co dalo vést. A teď je tam 
nejnovější dohoda, že skutečně starostové převezmou jednu část projektování tak, aby se to 
rychleji pohnulo. To znamená, není to spící projekt, ale oni na svém území mohou něco 
takového udělat a bude to funkční. Myslím si, že to bude bezproblémové a pohne to s tou 
stavbou. 

Co se týká 511, my ten problém řešíme, co zde sedíme. Bohužel nám tam přišel nový 
zákon EIA. Padly staré možnosti, které tam byly. Za našeho vedení se to dostalo tak daleko, 
že pro vydání územního rozhodnutí už chyběl jediný dopis. Ten byl z Ministerstva životního 
prostředí, že to lze uznat. Za nás probíhalo to projednání. My jsme to dostali tak daleko, že 
chyběl jediný dopis. A bohužel nám nebyl státní správou vydán. Prostě nebyl a my jsme s tím 
nemohli udělat už vůbec nic. To není samospráva, to není politická reprezentace, to je státní 
správa, která toto udělala. 

Následně jsme se zasadili urychleně o přípravu skupiny, která v historicky 
nejrychlejším čase připravila podklady na novou EIA. To nemá obdoby v České republice. 
Podívejte se, my jsme udělali aktualizaci EIA, my jsme udělali nové podklady se státem pro 
EIA. Nikdy jindy se to tak rychle nepodařilo. Teď už probíhá proces posuzování. V září bude 
veřejné projednávání. V říjnu bude vydáno stanovisko. Totéž paní primátorka – já jsem se 
včera zúčastnit nemohl – účastnila se jednání nejenom na 511, ale na dokončení celého 
okruhu. Jsou dvě pracovní skupiny, které se schází každý měsíc a na tomto pracují. Věřte, že 
do té stavby tlačíme, co to jde, a vytváříme takové podmínky, aby to nebyla jenom stavba 
technicky splňující požadavky, aby to byla stavba, kde Praha nad rámec potřeb ze svých 
finančních prostředků zaplatí například širší pás zeleně nebo další opatření. 

Co se týká Městského okruhu, já jsem tady říkal, že jsem vůbec nic nezastavil. 
Kontinuálně jsme aktualizovali všechny materiály. Máme teď vypsanou nebo v tyto dny 
vypisujeme soutěž na projektanty. Já stále dále a dále tuto stavbu Městského okruhu 
připravuji. To, že je zde žádost prověřit některé možnosti, alternativy, to je na místě. Nebyl 
jsem toho přívržencem. Nakonec jsme si vysvětlili, jaké je směřování té studie. Já to beru, 
nicméně já a kolega Michal Hašek, který je místopředseda výboru dopravy za ANO, 
jednoznačně tlačíme dále a dále přípravu celé té stavby. Takže tady nic nespí a věřte, že na 
tom pracujeme, co se dá, a nehodláme zpomalit. Raději bychom spíš zrychlili, kdyby to 
samozřejmě šlo.  

Nechci vám udělat dopravní temno u vás, ve vašich oblastech. Jsem si toho velmi 
vědom. My aspoň co jsme byli schopni, byla úprava autobusu, autobusové městského 
hromadné dopravy, kde jsme oblast Uhříněvsi a některé další věci posílili. Není to náplast na 
to, že ta síť tam není dokonalá, ale vidíte, že se snažíme aspoň tedy z-aportovat nějakou 
městskou hromadnou dopravou. Ta snaha od nás tam je a vnímáme problémy vašich 
městských částí. 

 
Prim. Krnáčová: Děkuji. Ještě něco? 
 
Michal Frauenterka: Jestli to můžu doplnit, paní primátorko. 
Pane náměstku, já jsem říkal a dal jsem si s tím práci, aby to vyznělo jasně, říkal jsem, 

že Ministerstvo životního prostředí mělo postupovat jinak a že projektová dokumentace k EIA 
před třemi lety a dnes se neliší. Neliší. A mohlo to být dávno v běhu v případě, že by nebyl 
nějaký zájem, aby Ministerstvo životního prostředí tuto věc blokovalo. 

A co se týče peněz, musím tu repliku – je jednoduché městské části dát čtvrtinu peněz, 
než má malá obec za Prahou, a potom se prsit tím, že tu a tam odpadnou při datacích nějaké 



drobky. Vy víte, že městské části mají zhruba 2 900 na obyvatele, a Škvorec, který je od nás 
kousek, má 12 tisíc na obyvatele. Stejně tak je to téměř se všemi obcemi za městem. 

Já jenom říkám, že když od vás něco odpadne, tak je to jenom slabá náplast na 
nedostatky financování, které směrem k městským částem jsou. Děkuji vám. 

 
Nám. Dolínek: Jestli mohu zareagovat. Nevím, co jsem měl udělat. Měl jsem se 

přivázat ke klice Ministerstva životního prostředí, aby ministr neotevřel dveře, když jde do 
práce? A vy jste se tam přivázal, pane kolego? Já jsem vás tam nepotkal, když jsem u té kliky 
stál. A to jenom na to, že každý se tam mohl přivázat. Víte, házet věci na cizí je hezké, ale 
v tomto případě velmi neférové. 

A k těm penězům. Kdyby se měly vyúčtovat městskou hromadnou dopravu, vodné, 
stočné, odpady, všechno starání se o ty obce, tak to ten Škvorec od Středočeského kraje. 
Komunikace v okolí atd. nemá. Víte, vždycky demagogicky něco říkat je jednoduché, ale 
pojďme ta tvrdá čísla a ne demagogii. Děkuji. 
 
 
 
 
PÍSEMNÁ 
 
INT.  č. 28/1/P – Zuzana Švábiková  
– interpelace směřovala na primátorku hl. m. Prahy – obsahově přísluší ředitelce MHMP 
 
ve věci 

- důvodu výpovědi/ukončení pracovního poměru s MHMP ke dni 30. 9. 2012 
 
interpelace předána ředitelce MHMP k písemné reakci 
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