
P Ř E H L E D 
dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl. m. Prahy 

přednesených na 39. zasedání ZHMP dne 6. 9. 2018 
_____________________________________________________________ 
 
                                      Termín vyřízení:  - dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP 
                                                                             přednesených na 39. ZHMP dne 6. 9. 2018                                                                                                                                                                                
                                                                  6. 10. 2018      
Ú S T N Í 
 
 
 
INT.- č. 39/1 – Ivan Hrůza 
– interpelace směřovala na radního Wolfa 
 
ve věci 

- Hladové zdi na Petříně 
 
na interpelaci reagoval radní Wolf 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 

Nám. Kislingerová: Takže nyní máme interpelace našich kolegů zastupitelů. Máme 
zde přihlášeného pana Ivana Hrůzu. Pane Hrůzo, prosím o vaši interpelaci. 

 
P. Hrůza: Děkuji za slovo, paní náměstkyně. Já se obracím na radního Wolfa, protože 

jsem byl velmi smutný z toho, že mi neodpověděl na interpelaci, kterou jsem před časem, a je 
to již delší čas, přednesl na jednání zastupitelstva. Připomenu, o co se jednalo. 

Jednalo se o poukázání na velmi závažný stavební stav části Hladové zdi. Nad 
Újezdem je Hladová zeď, která jde směrem k vrchu Petřína. Zhruba někde v třetině, možná 
výše ještě je branka přímo v té zdi, ono jich tam tolik není, a tou můžete projít na cestu, která 
směřuje vrchem Petřína směrem k Praze 5. Samozřejmě to je cesta, kterou znáte. Je to v 
podstatě, dalo by se říct, jižním směrem pod touto cestou – pod touto cestou  –  zdůrazňuji, je 
část opevnění, která je neuvěřitelným způsobem zdevastovaná a vede až k oné opravené 
Hladové zdi, o níž jsem mluvil a která vede na vrch Petřína z Újezdu. Vysloveně se rozpadá 
tato část opevnění a v poslední době se tam ještě přidávají k tomu sprejeři, takže ji 
nasprejovali, do toho tam padají některé stromy v té části, bych řekl, Petřína, které jsou 
poškozeny, takže padají samovolně a samozřejmě, že to má na stavební stav negativní dopad. 
A já jsem prosil v té interpelaci, abyste se mi k tomu vyjádřil, co s tím hodláte dělat. Takže to 
je připomínka jenom, to není samotná... 

A jinak jsem se chtěl zeptat, což je docela zásadní, s ohledem na to, že se blíží výročí 
Mnichova a smutné výročí anexe, tedy obsazení československého pohraničí, po němž 
následovalo dalších více jak 365 tisíc obětí z řad československého lidu v důsledku nacistické 
okupace, tak se chci zeptat s ohledem na to, že Praha se účastní na různých aktivitách 
kulturních i politicky orientovaných, v poslední době toho proběhla celá řada, tak se chci 
zeptat, kolik peněz má Praha vyčleněno na připomenutí onoho, bych řekl, osudového a 
smutného výročí a jakým způsobem to bude Praha v praxi provádět. To je všechno. 

 



Nám. Kislingerová: Já děkuji za dotaz a prosím pana Wolfa, aby odpověděl. 
 

 P. Wolf: Děkuji za slovo, pane doktore. Začnu tím Petřínem. Ono to totiž došlo – asi 
jste nedostal reakci. Já myslel, že moje odpověď minule byla dostačující. Na druhou stranu 
rozumím tomu. Ono totiž to není v mé gesci, jenom to spadá do gesce kolegyně paní doktorky 
Plamínkové, protože to patří do odboru ochrany prostředí – Hladová zeď a věci kolem 
Petřína. Už jsem se bavil s panem Kyjovským a s panem Frantíkem, kteří by na to měli 
reagovat, jsou na to připraveni. Tam mě poslouchají bedlivě vpravo vedle pana ředitele 
Skalického a předpokládám, že se spojíte navzájem a že proberete tenhle dotaz a tu otázku 
kolem petřínské zdi a toho neutěšeného stavu. Tam, kam to gesčně přísluší. Děkuji. 
 A druhá věc – mnichovská zrada, připomenutí si. V podstatě pokud vím, tak já osobně 
jsem měl dva panely, které byly věnovány druhé nebo třetí defenestraci z roku 1918 na 
Pražském hradě. Následně jsme dělali k 21. srpnu, takže město jako takové nedělá nebo samo 
o sobě by nemělo dělat, připomínat tyto věci, nebo mělo by si je připomínat, ale od toho jsou 
lidé. My bychom, pokud požádají o finanční prostředky, měli tyto akce podpořit. Takže to je 
věc, která se tady nikdy nedělala sama o sobě. Za celou dobu jsem nezaznamenal jedinou 
žádost jediného organizátora, který by požádal o jakékoliv finanční prostředky nebo 
jakoukoliv jinou nefinanční pomoc na organizaci jakékoliv aktivity kolem Mnichova. Ale 
máte dobrý nápad, je dobré si to připomenout, tak si myslím, že budeme schopni ještě 
relativně rychle zorganizovat nějakou panelovou diskuzi, tak jak děláme na Staroměstské 
radnici. To bude tedy aktivita v podstatě v tomto případě z vaší iniciativy, jinak nevidím 
žádnou jinou, ke které by se město mělo hlásit nebo mělo by ji organizovat. Nikdy jsme to 
nedělali, neděláme to v žádném případě. Vždy se připojíme nebo podpoříme. Takže toliko za 
mě, ale samozřejmě máte pravdu a já si myslím, že by byla chyba tohle smutné výročí si 
nepřipomenout a nějakým způsobem ho nerozvést a nediskutovat k němu. 
 

Nám. Kislingerová: Děkuji. Ještě doplňující otázka. Prosím. 
 
P. Hrůza: Samozřejmě že je mojí chybou, pokud jsem se obrátil chybně na jiného 

radního, a za to se omlouvám, nicméně s ohledem na to, že tady pracujete a že to máte jako 
výkon, bych řekl, přímo profese, jste schopni udělat si to, přenést do kanceláře nebo to dát 
úředníkovi, který to tam přenese. Chci jen připomenout, že čl. 27 jednacího řádu odst. 2, 
mluvím o jednacím řádu Zastupitelstva hl. m. Prahy, zcela jednoznačně hovoří o písemné 
odpovědi na interpelaci člena zastupitelstva, která má být dána zpravidla tedy do příštího 
zasedání zastupitelstva, nejpozději však do 30 dnů. Samozřejmě dále se tady praví, že tato 
odpověď má být zveřejněna vyvěšením na desce zasedací místnosti zastupitelstva po dobu 
příštího zasedání zastupitelstva a též na internetových stránkách hl. m. Prahy. Tak tady to také 
vyvěšeno není. 

Nicméně já věřím, že v tom učiníte, bych řekl, pořádek a že to byla situace, která byla 
vyvolána částečně i mnou, že jsem se obrátil na nesprávného radního. Nicméně věcně 
myslím, že je potřeba se tím problémem rozpadajícího se historického opevnění zabývat. 

A pokud jde o ten Mnichov a anexi československého pohraničí s následným 
obsazením zbytku Československa a bohužel smutných více jak 365 tisíc obětí z řad 
československého lidu, tak konstatuji, že je velmi smutné, že Praha v tomto směru spí na 
vavřínech a nekoná ničeho. (Časový limit.) Tak to je moje doplňující pozice. To je spíš 
poznámka, jestli chce reagovat pan radní... 

 
Nám. Kislingerová: Takže to byla doplňující otázka.  

 
 



INT.- č. 39/2 – Ivan Hrůza 
– interpelace směřovala na primátorku hl. m. Prahy 
 
ve věci 

- seznámení občanů se zprávou o plnění programových vizí vládnoucí koalice 
 
stenozáznam předán primátorce hl. m. Prahy k písemné reakci 
 

Nám. Kislingerová: Poprosila bych vás, pane Hrůzo, jestli přednesete druhý obsah 
interpelace. Chtěla bych ale upozornit, že paní primátorka je omluvena na tuto část, a tudíž 
vám bude odpovězeno písemně. Já myslím, že je ten problém formulován dostatečně jasně, 
ale pokud chcete zopakovat to, co je dáno, písemně, prosím. 

 
P. Hrůza: Stalo se již v podstatě obvyklou praxí, že v předvolebním období voliče ti, 

kteří kandidují, a politické strany či hnutí seznamují s tím, co chtějí na radnicích udělat, co 
chtějí vykonat pro veřejnost, pro občany, aby se nám žilo lépe. Stává se i, že se odpovědní 
představitelé samosprávy vyjadřují i k tomu, co dělali na radnicích, v krátkých heslech. Ne 
vždy je to šťastné. Mám kupříkladu zkušenost z Prahy 6, kde zástupci STAN píší, že 
skoncujeme s experimentem s poliklinikou v Břevnově, nicméně oni se na něm čtyři roky 
podíleli. Takže to jsou takové zajímavosti, které se občas dějí. 

Nicméně já jsem předpokládal, že na dnešním jednání zastupitelstva vystoupí každý 
radní a řekne pár slov o tom, co se mu podařilo a jakousi vizi do budoucna směrem k budoucí 
politické reprezentaci, protože si myslím, že je potřeba ono ukončení volebního období, které 
je ze zákona, završit jakýmsi závěrečným účtem, politickým účtem. Samozřejmě měli jste 
programové dokumenty v mnoha směrech, já je tady nebudu citovat a číst, na to není ani čas, 
a je důvodné od vás požadovat, abyste onen závěrečný účet za politiku, kterou jste dělali v 
Praze, každý z vás či případně vaše strany učinili a veřejnost s tím seznámili. Je mi líto, že jste 
s tím neseznámili zastupitele hl. m. Prahy, protože podle všeho toto je poslední zasedání 
zastupitelstva. Ale možná s tím budete seznamovat na těch plakátech a na těch sloupech. 
Škoda, že se to nedozvěděli první zastupitelé. 

Takže můj dotaz zní, zda a jakým způsobem a kdy budou občané seznámeni se 
zprávou o plnění programových vizí vládnoucí koalice v letech 2014-18. Děkuji. 

 
Nám. Kislingerová: Dobře. Takže já děkuji za dotaz. Bude určitě tlumočen paní 

primátorce. Jinak bych jenom ráda konstatovala, že každý radní, tak jak vlastně funguje čas, 
tak prezentuje svoje výsledky práce. Já myslím, že dokladem toho je zájem ze strany 
novinářů, se kterými například i v průběhu dneška komunikujeme na toto téma. Takže já 
myslím, že veřejnost bude seznámena, a věřím, že také zastupitelstvo je průběžně 
seznamováno s tím, jak jednotlivé úkoly a cíle jsou plněny. 
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