
        O D P O V Ě D I     N A    I N T E R P E L A C E 
 
 
 
11. zasedání ZHMP – dne 30.10.2003  
 
                                                              Termín vyřízení: 29.11.2003 
Interpelace č. 11/1 
 
 
Interpelace č. 11/2 
Bylo odpovězeno přímo na zasedání ZHMP. 
 
Interpelace č. 11/3 
Na interpelaci bylo odpovězeno.Nebyla předána v digitální podobě. 
 
Interpelace č. 11/4 

  V Praze dne 2. prosince 2003 
                                                                      
Č.j. : 44/SE 10/1298/03 
                                                           
            Vážený pane zastupiteli, 
  

základním a zásadním záměrem pro vybudování parkoviště a úpravy prostor a budovy 
Městské nemocnice následné péče ( dále jen „MNNP“) je snaha o osamostatnění této příspěvkové 
organizace. Zde je nutné konstatovat, že nemocnice neměla a nemá samostatný vjezd a parkoviště. Pro 
zajištění vjezdu jak sanitních, tak i zásobovacích a jiných vozidel a pro jejich následné parkování 
používá MNNP pozemky, které jí nepatří . Vjezdová cesta i nádvoří, kde je šest parkovacích míst, 
patří obchodní organizaci CLINICUM, a.s. Parkovací místa jsou smluvně pronajímána za úplatu. 
Roční nájem za parkovací místa, vrátnici a vstupní prostory činí 114 tis. Kč. V žádném případě se 
nejedná o pochybnou investici, jak uvádíte ve své interpelaci, ale o zajištění samostatnosti a o 
odstranění závislosti na cizím subjektu. Na budovaném parkovišti budou moci parkovat osoby, které 
navštěvují pacienty MNNP, když nyní tuto možnost nemají. Rozhodně se nejedná o parkovací místa 
pro jakési privilegované osoby, jak uvádíte, ale o celkové zlepšení fungování podmínek MNNP a o 
vybudování potřebného zázemí. 

  
      Finanční prostředky pro tuto investiční akci byly schváleny usnesením Rady hlavního města 
Prahy č. 1177 ze dne 12. 8. 2003 a pocházejí z investičního fondu,  tedy z prostředků vytvářených 
MNNP. Nejedná se v žádném případě o zatížení rozpočtu hlavního města Prahy.  Co se týká odkazu 
na jiné použití  finančních prostředků, má každý možnost se přesvědčit o vybavení MNNP, které se 
průběžně doplňuje (např. nákup ultrazvukového přístroje na vyšetřování břicha) podle potřeb pacientů. 
Stav investičního fondu příspěvkové organizace  k 31. 10. 2003 byl 2 339 413,60 Kč.  
  
      Co se týká vlastní výstavby lze uvést, že ve věci proběhlo řádné stavební řízení, které vyústilo 
ve vydání stavebního povolení č.j. OVÚR 2.645/03/Be, které vydal odbor výstavby a územního 
rozvoje ÚMČ Praha 9 dne 3. září 2003. Řízení proběhlo podle všech legislativních pravidel a vyjádřil 
se k němu i odbor životního prostředí. Při provádění všech prací se důsledně vychází ze schválené 
projektové dokumentace a pokud uvádíte, že bylo odstraněno pět jasanů, respektive přesazeno na 
místa, kde usychají, lze konstatovat , že stromy byly přesazeny odborně v souladu s povolením.  
 S pozdravem                                                                           



                                                                                   Mgr. Hana  H a l o v á  v.r. 
                                                                                        radní hl.m. Prahy 
Vážený pan 
ing. Josef  M a c h 
člen ZHMP 
Českolipská 383/21 
190 00  P r a h a  9 - Střížkov 
  
Interpelace č. 11/5 
Bylo odpovězeno přímo na zasedání ZHMP. 
 
Interpelace č. 11/6 
Bylo odpovězeno přímo na zasedání ZHMP. 
 
Interpelace č. 11/7 

V Praze dne 25.11.2003 
          INT. č. 11/7 
           K č.j. SEG–263/03  
Vážený pane, 
 
 odpovídám tímto na Vaši interpelaci na 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města 
Prahy konaného dne 30.10.2003: 

Ve zvláště chráněném území, přírodní památce Kr ňák postupně probíhají práce 
v rámci projektu „Odstraňování povodňových škod v PP Krňák“. Náplň prací je však 
především odstranění sedimentů ze slepého ramene Berounky. Dotaz je nejspíš směřován na 
bývalou hráz zničenou povodní od Krňáku směrem ke zbraslavskému mostu (most Závodu 
míru), nazývanou také Malá řeka. Tento úsek je však v kompetenci Povodí Vltavy a 
s uvedeným projektem nijak nesouvisí. 

Vrak vozu, včetně pneumatiky, v korytě Dalejského potoka byl provozovatelem 
vodního toku (Lesy hl. m. Prahy) odstraněn a bude zajištěna jeho likvidace. Odstranění 
vozidla z vozovky není v kompetenci OMZ. 

Dopravní značka „zákaz vjezdu“ je umístěna za křižovatkou ulicí K Dalejím a Na 
Placích a tak zamezuje průjezdu Prokopským údolím. Průjezd po komunikaci „Na Placích“ 
směrem k Radlicím řeší zákaz vjezdu umístěný až za obytnými domky (u hřiště). Umístění 
značky před křižovatku obou ulic by omezil obyvatele řady domků bydlících právě v této 
oblasti. OMZ prověří stav značení a zajistí konzultaci s Technickou správou komunikací, 
která značení instaluje. Rozhodnutí je v kompetenci orgánů dopravy. 

Zvláště chráněné území, národní přírodní památka Požáry je ve správě Agentury 
ochrany přírody a krajiny (resp. Ministerstva životního prostředí ČR). Posuzovat chování 
policistů nám nepřísluší,  jako upozornění tuto skutečnost  bereme na vědomí. 

K akci Pražské organizace vozíčkářů dne 13.9.2003 v oboře Hvězda sděluji 
následující: 

O povolení akce i vjezdů bylo řádně požádáno před 30.7.2003 - byla vydána výjimka 
ze zákazu konání akce i požadovaný počet výjimek ze zákazu vjezdu motorových vozidel, 
v souladu s usnesením RHMP č.1638, ze dne 9.10.2001. 

Jedná se o bod 4.1, a), kdy žadatel žádá o krátkodobé povolení k vjezdu v případě , že 
žadatel je osoba tělesně postižená. Dle usnesení není v tomto směru žádné omezení v počtu 
potřebných vozidel. Vzdálenost od brány k letohrádku je 1 km. Akce se tento rok ve Hvězdě 
konala již po jednadvacáté, bez jakýchkoliv jiných připomínek ze strany občanů. Akce se 
zúčastňují z velké části i mimopražští vozíčkáři a obora Hvězda je jedním z mála společných 
celostátních setkání s programem odpovídajícím možnostem tohoto handicapu. 



Za oprávněnost žádosti z důvodu držení průkazu ZTP v tomto případě ručí žádající 
Pražská organizace vozíčkářů, Benediktská 6, Praha 1.  

Co se týče poznámky, že nebyla v minulosti povolena manifestace KSČM v Oboře 
Hvězda podotýkáme, že důvodem byla skutečně především snaha o ochranu hnízdících ptáků. 
Rozdíl je v tom, že hnízdní doba dle sdělení ornitologů je vymezena obdobím cca. duben-
červenec. Květen je vrcholem hnízdní sezóny,  září je z tohoto hlediska bezproblémové. 

 
S pozdravem 

                                                                                       RNDr. Miloš  G r e g a r   v.r. 
                                                                                               radní hl.m. Prahy 
Vážený pan 
člen Zastupitelstva hl.m. Prahy  
Pavel Ambrož  
Nám. Jiřího z Lobkovic 7/2277 
130 00  Praha 3 – Vinohrady 
 
Interpelace č. 11/8 
Vzato na vědomí. 
 
Interpelace č. 11/9 
Na interpelaci bylo odpovězeno.Nebyla předána v digitální podobě. 
 
Interpelace č. 11/10 
Bylo odpovězeno přímo na zasedání ZHMP. 
 
Interpelace č. 11/11 
Obsah interpelace je shodný s interpelací č. 12/3. Bylo odpovězeno a je uloženo pod č. 12/3. 
 
Interpelace č. 11/12 
Bylo odpovězeno přímo na zasedání ZHMP. 
 
Interpelace č. 11/13 
          V Praze 28.11.2003  
          č.j. 079/03 
 Vážený pane zastupiteli, 
 
 v návaznosti na Vaši interpelaci ze dne 30.10.2003, Vám v příloze předávám zprávu 
k jednotlivým otázkám zpracovanou z podkladů Incheby Praha ,s.r.o. a odboru správy majetku 
MHMP. 
 Současně Vám přikládám tabulku – likvidace povodňových škod v r.2002, ve které jsou 
uvedené provedené povodňové opravy, včetně fakturovaných částek, které byly proplaceny z částky 
pojištění ve výši 40mil.Kč. 
 V roce 2003 bylo prozatím vyčerpáno z likvidace povodňových škod cca 41mil. Kč. Pojistné 
plnění pojišťovnou není zatím uzavřeno. Konečná částka bude vyfakturována do 10.12.2003, neboť 
všechny akce uvedené v příloze č.1 jsou ještě rozpracované. 
 Všechny doklady k investicím a opravám související s opravami nemovitostí po povodni jsou 
kontrolovány pojišťovnou a odborem správy majetku MHMP. 
 V souvislosti se zajišťováním a respektováním zákona o veřejných zakázkách upozorňuji na 
usnesení Rady HMP č.1346 ze dne 7.11.2000 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu 
zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v podmínkách hl.m.Prahy 
(dále jen Pravidla), a to článek 27,bod 4. 
 



 S pozdravem 
                                                                                                 Pavel  K l e g a   v.r. 
                                                                                                    radní hl.m. Prahy 
 
Přílohy: 
č.1 Použití prostředků na konkrétní akce 
č.2 Tabulka ÚZ – 88 
 
Vážený pan 
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 
Zengrova 24/1937 
160 00 Praha 6 
Na vědomí: OVO MHMP 
 
 
Interpelace č. 11/14 
Bylo odpovězeno přímo na zasedání ZHMP. 
 


