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

na 23. zasedání ZHMP dne 26. 1. 2017 
_____________________________________________________________ 

 
                              Termín vyřízení:  - návrhů, připomínek a podnětů občanů hl. m. Prahy 
                                                                     přednesených na 23. ZHMP dne 26. 1. 2017 
                                                           26. 2. 2017 
 
Ú S T N Í 
 
 
INT.  č. 23/1 – Marie Neudorflová 
– interpelace směřovala na radního Wolfa 
 
ve věci 

- apelu proti znovu umístění pomníku generála Radeckého 
 
na interpelaci reagoval radní Wolf 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
Prim. Krnáčová: Poprosila bych ty, kterých se to týká, tj. paní Marie Neudorflová, která chce 
interpelovat pana radního Wolfa, ať přijde k mikrofonu. Prosím klid v sále. Prosím, máte 
slovo. Máte slovo, paní Neudorflová. 
 
 Mgr. Marie Neudorflová, Ph.D.: Dobře. Čekala jsem na zvoneček. Vážení 
zastupitelé, vážený pane Wolfe, Magistrát prý uzavřel smlouvu s kanceláří Ateliér Hájek, aby 
prověřila možnost umístění pomníku Radeckého na původní místo. Toto je v rozporu 
s převažujícím veřejným míněním a hnutím proti obnovování pomníku lidem a tradicím, které 
křísí nedemokratické monarchistické a protičeské tradice. Již desetitisíce lidí proti této 
tendenci podepsalo občanské petice, adresované na různé politické orgány včetně Magistrátu.  
 Radecký v zájmu moci Habsburků a jejich expanze nechal postřílet tisíce italských 
vlastenců. Tyto tradice nemají nic společného s demokracií a pozitivní historií Evropy a 
českého národa, která e naopak zanedbává v médiích, akademickém prostředí i ve školách. 
Dochází k jednostrannému upřednostňování a obnovování tradic a pomníků rakouských a 
katolických, a tedy k hrubé dezinterpretaci českých dějin.  

Tato manipulace s českými dějinami nepřispívá ke zdravému sebevědomí a sebeúctě 
českého národa. Naopak vede ke ztrátě jeho sebeznalosti, k jeho ponižování. Někdy se zdá, že 
záměrně v zájmu nedemokratických a expanzivních sil, ba i cizích zájmů.  

Bez důkladné znalosti pozitivní národní historie a jejích symbolů není možná ani 
mravnost, ani demokracie, což se bohužel trvale negativně odráží v české politice. Jen asi 10 
% Čechů se hlásí ke katolictví. Přes všechnu bombastickou propagandu monarchisty volilo 
v roce 2013 pouhých 17 setin jednoho procenta. Namísto respektu z postoje zastupitelů čiší 
pohrdání českým národem. Jaký je důvod, že Magistrát, mající se starat o řešení spousty 
zanedbaných problémů v Praze, prosazuje přístupy, patrně pod skrytými tlaky, které neladí 
ani s historickou pravdou, ani s demokracií, ani s důstojností českého národa a státu. Děkuji.  

 



Prim. Krnáčová: Děkuji. Slovo má nyní pan radní Wolf.  
 
P. Wolf: Děkuji, paní primátorko. Odpovím obecně, protože si myslím, že tento dotaz 

nebo stať paní magistry je spíš určena na akademickou půdu nebo na odbornou diskusi možná 
na katedře historie Univerzity Karlovy.  

V každém případě se aktuálně určitě mění pohled na generála Radeckého. Myslím si, 
že již byl očištěn od takových nánosů historického patosu a možná překrucování faktů. Ale to 
opravdu asi není na Zastupitelstvo hl. m. Prahy, aby o tomto tady vedlo rozpravu. Myslím si, 
že odborná diskuse ke generálu Radeckému je potřeba, a jsou od toho tady historici, jako je 
Vojenský historický ústav, jako je logicky asi i Akademie věd, a samozřejmě s tím spojená 
akademická půda v podobě katedry historie.  

Jak jsem pochopil z dotazu, neobracíte se na umístění pomníku Radeckého na 
Malostranské náměstí, nebo návrat na jeho původní podobu. Jestli vám stačí moje odpověď, 
myslím si, že by opravdu bylo dobré se obrátit na tyto tři instituce, které jsou k tomu, nebo 
vznikly a můžou se tímto odborně zabývat. Děkuji vám.  

 
Mgr. Marie Neudorflová, Ph.D.: Děkuji. Já bych ráda věděla, kteří historikové to 

doporučili, protože já jsem v kontaktu s těmito institucemi, ba jsem i pro jednu pracovala.  
 
Prim. Krnáčová: Dobře, ještě máte možnost jednou odpovědět.  
 
P. Wolf: Děkuji. Z hlavy vám to neřeknu, kteří historikové to říkali. Myslím si, že by 

bylo dobré, abyste se obrátila, jestli jste součástí těchto institucí, tak jistě víte, že není jen váš 
názor ten, který je správný. Předpokládám, že jste se dostali do odborné diskuse, debaty 
s kolegy, kteří mají jiný názor, a je opravdu na profesorech a lidech, kteří jsou vzděláni 
v historii, aby na to dávali názor. Myslím si, že Zastupitelstvo opravdu není od toho, aby 
rozhodovalo, jestli Radecký je dobře nebo špatně, aby rozhodovalo, jestli Radecký před 200 
lety se choval humánně, či nehumánně. Je to historie, a od toho jsou asi jiné instituce, než je 
ZHMP.  

 
Mgr. Marie Neudorflová, Ph.D.: Radecký se určitě… 
 

Prim. Krnáčová: Paní Neudorflová, toto není diskuse, toto byla interpelace. Děkuji. 
 
 
INT.  č. 23/2 – Michal Vejsada 
– interpelace směřovala na Zastupitele HMP 
 
ve věci 

- apelu na neprojednávání bodu číslo 15/Z-4991 ve věci uzavření nájemní smlouvy 
ke stadionu „Ďolíček“ 

 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP – vzato na vědomí 
 
 

Pan Michal Vejsada, prosím. Bude interpelovat všechny zastupitele.  
 
Pan Michal Vejsada: Vážená paní primátorko, vážení zastupitelé, touto cestou si vás 

dovoluji požádat, abyste dnes neprojednávali bod číslo 15/4991 ve věci uzavření nájemní 
smlouvy, týkající se stadionu Ďolíček. A to z důvodu, že došlo k porušení zákona 131/2000 o 



hl. m. Praze, § 36 odst. 1. Zároveň nebyl řádně vyvěšen na úřední desce Magistrátu hl. m. 
Prahy, jak ukládá zákon.  

V případě, že se přesto rozhodnete věc projednat, dovoluji si upozornit na judikaturu, 
která je uvedena v důvodové zprávě, kde se cituje zákon o obcích, § 38. Cituji: Bude-li však 
předložena výhodnější jiná nabídka ke zveřejněnému záměru, je obec v souladu se svými 
povinnostmi, uvedenými v § 38 zákona o obcích, své předchozí předběžné rozhodnutí 
přehodnotit a příslušný právní úkon učinit ve prospěch předkladatele výhodnější nabídky.  

V současné době jsou dvě nabídky. Jedna je za 1,5 mil. Kč ročně, a druhá nabídka je 
za1 800 000.  

Dále předkladatel důvodové zprávy uvádí jako relevantní důvod, že má za prokázané, 
že společnost Bohemians Praha 1905 je seriózní a prověřený subjekt. S tímto potvrzením 
nelze souhlasit z důvodu, že místopředseda představenstva Bohemians 1905 Mgr. Petr 
Svoboda byl pravomocně odsouzen na základě rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 
44TO197/2013, a to za porušení povinnosti v insolvenčním řízení podle § 225 trestního 
zákoníku a poškození věřitele podle § 222 odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. b) atd. Byl taktéž 
odsouzen k úhradě 8,5 mil. Kč (… dvě slova nesrozumitelná) společnosti FC Bohemians 
Praha. Děkuji za pozornost.  

 
Prim. Krnáčová: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nebyl dotaz orientován na konkrétního 

radního, tak bereme na vědomí. Děkuji.  
 
 
 
PÍSEMNÁ 
 
INT.  č. 22/1/P - Alena Lippertová, Jan Slabý 
– interpelace směřovala na náměstkyni primátorky Kolínskou 
 
ve věci 

- stanoviska k odpovědi ze dne 15.12. 2016 k podnětu č. 69/15, p.č. 1061/2, 3, 4 a 5 k.ú. 
Praha 4 - Podolí 

 
interpelace předána nám. Kolínské k písemné reakci 
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