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P Ř E H L E D 

návrhů, připomínek a podnětů občanů hl.m. Prahy přednesených  
na 31. zasedání ZHMP dne 19.9.2013 

_____________________________________________________________ 
 

                                        Termín vyřízení:  - dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP 
                                                                               přednesených na 31. ZHMP dne 19.9.2013:   
                                                                    19.10.2013  
Ú S T N Í 
 
INT.  č.31 /1/O   Michael Pokorný, o.s. „Za Hanspaulku“                                            
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy 
                                    
k problematice změn územního plánu, k zachování zeleně a udržení nezastavitelných území,  
a k situaci ohledně pozemků fy MALEPO  v okolí koupaliště Džbán. 
 
na interpelaci reagoval primátor Hudeček 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
stenozáznam předán primátorovi Hudečkovi k případné písemné reakci 
 
Ještě jednou dobrý den. Vážený pane primátore, vážení členové rady, vážení zastupitelé. 
Dovolil bych si vám přečíst výzvu občanských sdružení městské části Praha 6 k situaci kolem 
koupaliště Džbán v Praze 6, kterou potom tady předám panu primátorovi v písemné podobě. 
 Vážený pane primátore, vážení členové rady, obracíme se na vás v souvislosti 
s vývojem situace kolem koupaliště Džbán v Praze 6. Naši členové, a jsme přesvědčeni, že 
většina občanů hlavního města, jsou doslova zděšeni tiskovými zprávami z poslední doby 
vydávanými vlastníkem pozemků koupaliště Džbán a dalších pozemků v jeho okolí, 
společností Malepo s.r.o.  

Jsme rozhořčeni vystoupeními a postoji, které v médiích zastává jednatel společnosti 
Malepo pan Pavel Nerad, který právě před týdnem v médiích uvedl doslova vyděračská 
prohlášení adresovaná občanům Prahy, jeho zastupitelům a představitelům samospráv. Jsme 
doslova šokováni vyjádřením pana Nerada, který vyhrožuje uzavřením koupaliště, kdy 
samosprávy městské části Praha 6 a hl. města Prahy nepřistoupí na návrhy společnosti 
Malepo, která přichází s návrhem zneužít jí zakoupené pozemky koupaliště Džbán a další 
plochy zeleně v jeho okolí k bytové výstavbě.  

Vyzýváme proto vás, naše zastupitele a představitele hlavního města – v žádném 
případě nepodlehněte jakémukoliv vydírání ze strany společnosti Malepo a stejně tak 
nepřistupujte na jakékoliv jednání s touto společností týkající se návrhů jakékoliv jiné 
výstavby než té, která bude sloužit občanům Prahy jako zázemí koupaliště nebo pro jeho 
sportovní a rekreační vyžití.  

Vyzýváme vás, abyste zajistili veškeré dostupné právní rozbory a analýzy týkající se 
právní relevance přechodu pozemků koupaliště Džbán a dalších okolních pozemků zeleně na 
nynějšího vlastníka, respektive vydražitele práva k uzavření kupní smlouvy s likvidátorem 
státního podniku Pražské vodovody a kanalizace v likvidaci. Pokud bude zjištěno, že přechod 
vlastnických pozemků kolem nádrže Džbán proběhl v souladu s platnými právními předpisy, 
vyzýváme představitele hlavního města Prahy, aby za nás – občany Prahy vynaložili veškeré 
úsilí k tomu, aby se pozemky kolem nádrže Džbán staly majetkem hl. m. Prahy, a aby se 
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v žádném případě nestaly předmětem vydírání občanů a představitelů hlavního města, 
respektive městské části Praha 6, a aby i nadále sloužily pouze k rekreaci a odpočinku občanů. 

Dovolujeme si v této souvislosti připomenout, že odhadní cena uvedená ve znaleckém 
posudku č. 28023/2012 ze dne 22. 10. 2012 byla snížena na úplné minimum vzhledem ke 
skutečnosti, že ve všech případech prodávaných ploch jde o plochy zeleně a o plochy 
nacházející se v území ÚSES, tedy v jasně nezastavitelném území, jak je to ostatně uvedeno i 
v platném územním plánu. Jsme proto šokováni požadavky vlastníka pozemků, který 
zdůvodňuje svůj návrh na bytovou výstavbu na části těchto ploch mimo jiné i tím, že stavební 
uzávěra v přírodním parku Šárka – Lysolaje byla již v několika případech prolomena a že 
návrh výstavby bytových domů je veden nutností zajistit údržbu a havarijní stav budov 
koupaliště. Jsme přesvědčeni, že více než kdy jindy je nyní nutné, abyste vy, naši zastupitelé, 
na úrovni vedení hl. m. Prahy a městské části Praha 6, učinili vše pro to, aby se koupaliště 
Džbán a pozemky v jižní části nádrže staly majetkem hlavního města, které by konečně 
seriozně zajistilo opravu budov zázemí koupaliště, rekultivaci pozemků a celou vodní nádrž 
provozovalo ku prospěchu a k rekreaci pouze občanů Prahy, a nikoliv jen vlastníků bytových 
domů, které by zde nynější vlastník pozemků chtěl vystavět. 

Stejně tak naprosto odmítáme, aby se vlastnictví pozemků nádrže Džbán stalo 
prostředkem vydírání občanů a jejich samospráv. Rázně se postavte jakémukoliv pokusu 
kohokoliv z vedení samospráv města, kdo by jen v myšlenkách začal uvažovat o změně 
využití pozemků či jejich části, a o změně jejich označení v územním plánu Prahy tak, aby 
bylo umožněno vyděrači ze společnosti Malepo zneužít pozemky přírodního parku, pozemky 
v ochranném pásmu přírodního parku, pozemky ÚSES a jeho okolí, jež jsou určeny pouze 
k aktivnímu odpočinku a rekreaci občanů, k jakékoliv čistě komerční výstavbě. 

 Děkuji za pozornost. 
 
INT. č. 31/2 /O   Jiří Škola (za občany Holešovic a obyvatel  MČ Praha 7)                                   
– interpelace směřovala na radního Manharta 
 
k problematice regulace hazardu a heren ve vazbě na zvyšování kriminality a drogovou 
problematiku Žádá konsekventní postup ve věci řešení problematiky. 
 
 
I. nám. Vávra upozornil na překročení časového  limitu k interpelaci a vyzval radního 
Manharta k odpovědi 
 
na interpelaci reagoval radní Manhart 
stenozáznam předán k  písemné reakci radnímu Manhartovi 
 

Dobrý den, vážené dámy a pánové. Mé jméno je Josef Škola, jsem obyvatelem 
Holešovic, tudíž Prahy 7. 

Chtěl bych vám krátce přečíst pár dodatků k několika peticím, mnoha peticím lidí a 
zástupců celé městské části Holešovice. Chtěl bych především upozornit na činnost 
pracovníků, radních i poslanců městské části Prahy 7. S touto nejsme a nemůžeme být 
spokojení. Dne 9. 9. 213 na tzv. zastupitelském jednání městské části Prahy 7 na otázku 
k bodu zařazení tzv. nulové tolerance heren na Praze 7 byla diskuse zrušena, tzn. nepřipuštěna 
k bodu jednání kvůli převaze hlasů proti, i když nedlouho před tím bylo oznámeno, že se o 
této situaci bude hlasovat. Všichni poslanci a pánové radní prostě tuto záležitost smetli se 
stolu za podmínek, o kterých se povídají takové věci, které jsou – myslím – na úrovni, že se 
tady o nich nedá takřka diskutovat. Na otázku k spolupráci pana starosty Ječmenka, 
spolupracovnice, byla prý petice podána pozdě. Toto tvrzení se nesrovnává s pravdou. 
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Městská část Prahy 7 a především kancelář pana starosty dostává mnoho dopisů a petic 
plných stížností spoluobčanů, kteří jsou více než pohoršeni stávající situací v těchto hernách, 
které se nacházejí v přímé blízkosti škol, dětských hřišť apod. 

Zvýšení kriminality vlivem heren je každému známé. Dochází zde k obchodu 
s drogami, prodeji kradených věcí, domlouvání o další kriminální činnosti. Policie, která dělá, 
co může, a za to jí děkujeme, nemůže vlastně nic, protože její činnost je rušena nedostatečnou 
kompetencí, kterou policie má či nemá, především jistota nepostihnutelnosti těchto 
nepřizpůsobivých občanů. Bohužel v převážné většině se jedná o občany tzv. etnických 
menšin, kteří se za zády policie svému zaměstnavateli jenom vysmívají. Doneslo se nám, že 
v minulých dnech, kdy byla provedena tzv. razie např. v herně Crasy Jocker, která se nachází 
na Ortenově náměstí, bylo zajištěno množství drogy pervitinu údajně za 250 tisíc korun. 
Bohužel je to jenom řečeno pod čarou, nemáme na to přímé důkazy. Ale nemáme zrovna tak 
důvod tomuto tvrzení nevěřit. A co se stalo? Opět nic. Činnost herny pokračuje dál, což je 
naprosto nepochopitelné. Všude na světě by byla herna v podobném případě nejen okamžitě 
zavřena se svým majitelem a provozovateli. Policie prý údajně situaci monitoruje, aby se 
dostala k vedoucím dealerům. Kdyby to nebylo tak směšné, bylo by to víc než smutné. Kdy se 
budeme moci spolehnout na důslednost řešení stále se opakujícího nárůstu kriminality? Je 
smutné, že na Ortenově náměstí bydlí přední pánové, poslanci a radní městské části Prahy 7, 
např. pan Kopecký, pan Kaštovský a pan radní Koucký, Neubert atd. Jak je možné, že tyto 
herny nejsou již dávno zrušeny bez ohledu na těžkosti ze zákona atd.? Je nám všem úplně 
jasné, že se vůbec nejedná o jednoduchou situaci, ale mělo by se jasně vyjádřit, že jestliže 
budete bydlet v místnosti nebo v bytě, který nebudete uklízet, tak se za chvíli z toho 
nepořádku zblázníte.  

Nám. Vávra: Pane Školo, jenom chci upozornit, že už jste překročil čas o minutu, 
takže jen prosím o zrychlení. 

 
P. Škola: Já vím – zrychlení, dobře.  
Nálezy použitých stříkače od drogově závislých lidí na dětském hřišti jsou na denním 

pořádku. Chtěl bych vyjádřit poděkování policistovi panu Bečanovi a jeho kolegům, kteří se o 
tento resort starají, a to víc než příkladně. 

O situaci na Ortenově náměstí v nočních hodinách se dá vypovídat – málokdo by tomu 
totiž uvěřil. Spoluobčané, kteří jdou třeba z divadla, koncertu, kina, velkým obloukem 
obcházejí určitá místa v Holešovicích, potažmo Ortenovo náměstí. Sice se díky policie situace 
trochu zlepšila, ale to je jen málo, bohužel nic. Například restaurační zařízení v blízkosti tzv. 
školičky pro občany Holešovic nepochopitelně v situaci, kam dřív chodily předškolní děti a 
byly jesle, tak se z toho udělá herna a restaurace, která je bohužel bez jakékoliv zášti, bez 
nástinu nějaké nenávisti vůči tzv. etnickým skupinám – zde se tito zdržují s naprosto plnými 
platy alkoholických nápojů, s křikem, hlukem a obtěžují lidi. Mnohokrát jsme na to poukázali, 
nikdy se nic nestane, přestože naproti a vedle bydlící občané jsou rušeni. Lidi si stěžují. Byty, 
které jsme si v této části Prahy koupili, pozbyly na hodnotě. Prostě spoluobčané chodí okolo a 
jen prostě nechápou. Blízkost nechvalně známých ubytoven, o kterých se pracovníci městské 
části Prahy 7 vyjadřují jen, že budeme, uděláme atd. – všichni vědí, že nárůst kriminality 
v naší čtvrti je víc než umocněn těmito obydlími. Údajně má dojít ke zlepšení, ale kdy?, kdy? 

Dále přestavba parku na ortelově náměstí – nejenže tato je dost neodborně provedena, 
ale kde je nějaká kontrola. Zaměstnankyně městské části Prahy 7, která má tento resort pod 
svojí kontrolou – 

 
Nám. Vávra: Pane Školo, už jste dvojnásobně překročil svůj čas. 
 



4 
 

P. Škola: Tak já se omlouvám. Ještě kdybych mohl udělat jenom nějaký závěr, abych 
neodpad‘ jak z lesa. 

Mohu, prosím vás, předložit i jména veškerých poslanců, kteří byli proti tomuto 
všemu. Kdy bude nějaká kontrola? Mohl bych mluvit hodiny a omlouvám se, že jsem 
překročil čas, ale potřebujeme především vás a vaši kompetentní pomoc. Já vám děkuji za to, 
že jste mě vyslechli. Promiňte, že jsem to řekl tak zmateně. Jména poslanců, kteří byli proti 
uzavření heren, proti téhle situaci, jsou tady v mých rukou. Má-li někdo zájem, kdykoliv vám 
je předložím. Nechci vůbec nikoho napadat. Znova se omlouvám celému plénu, že jsem 
prostě překročil čas. Nejsem profesionální řečník. Jenom vám říkám, že situace – a nejenom 
v Holešovicích - je konečně k řešení. Znám konečně lidi, kteří vám okamžitě bezplatně a rádi 
pomůžou. A chtěl bych ještě jednou podtrhnout – promiňte, prosím vás – že se nejedná o 
žádné pronásledování tzv. etnických skupin nebo už vůbec ne o rasismus. Jde zde jenom o 
důslednost, důslednost a důslednost a - prosím vás, vyjadřuji to neodborně, ale o klasický 
úklid. 

Já vám děkuji za to, že jste mě vyslechli. Nashledanou. 
 

   
                                                           
INT.- č. 31/3/O  Natálie Caklová, o.s. Svobodná volba                                                                                  
– interpelace směřovala na  radního Manharta 
 
k problematice nezaměstnanosti vyplývající z rušení heren. Výzva za transparentní zákazy, 
nikoliv plošné rušení. 
 
na interpelaci reagoval radní Manhart 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
stenozáznam předán k případné  písemné reakci radnímu Manhartovi                                                                      
 

Dobrý den. Nataliya Caklová, Svobodná volba. 
Tady zuří válka. V řadách podnikatelů jsou hazardní mafiáni, za které jsou bojovnice. 

Proto tady mluvím za lidi, na které se v té válce zapomnělo – za zaměstnance. Občanské 
sdružení Svobodná volba sdružuje především zaměstnance heren, kterým reálně hrozí ztráta 
zaměstnání. A spousta heren, kde jsou dnes spokojeni, jak jsou poslední dobou mediálně 
kriminalizovány. A různými aktivisty jim je diktováno, jakým způsobem mají trávit osobní 
čas a za co utrácet své vlastní prostředky. My jako zaměstnanci uznáváme, že regulace je 
nutná, ale odmítáme plošné zacházení. Podniky, které nedodržují zákony, by se měly 
pokutovat. A pokud nedojde k nápravě, teprve pak je zakazovat. Ale nemělo by se to týkat jen 
heren, ale všech problémových podniků, to jsou i pivnice, hospody. Zákazy by tedy měly být 
transparentní a odůvodněné. Chápeme sice, že patologické hráčství je společenským 
problémem, ale nemohou za ně herny jako takové. Existence hospod a pivnic také nikdo 
nespojuje s alkoholismem. A stejně jako v restauraci nikdo nestojí o alkoholika, tak i v herně 
nikdo nestojí o patologického hráče. Zákaz ještě žádný problém nevyřešil. Herny se sice 
zakážou, ale hráč půjde hrát jinam nebo na internet. Obce tak jen zbytečně přijdou o 
prostředky ze správních poplatků za VHP a lidé – my, zaměstnanci – o práci. Takže co s tím? 

Děkuji. 
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INT.- č. 31/4/O    Jarmila Novotná, o.s. Svobodná volba                                                   
– interpelace směřovala na radního Manharta 
                                  
k tématu regulace heren z pohledu zaměstnanců 
                                                                      
na interpelaci reagoval radní Manhart 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
stenozáznam předán k případné  písemné reakci radnímu Manhartovi                                                                      
 

Dobrý den. Jarmila Novotná, Svobodná volba. 
Chtěla bych promluvit pouze o jedné věci. Aktivisté kolem pana Matěje Holana a 

kolem pana Svobody nám více méně nadávají do hazardních brigádníků, do lůzy apod. My 
jsme zaměstnanci heren, byli jsme tam posíláni obecními úřady, pracovními úřady a většinu 
z nás tvoří matky samoživitelky nebo starší ženské, jako jsem já. Těžko potom budeme hledat 
kdekoliv práci. To je jedna věc. A pokud se to takto schválí, tak v Praze přijde o práci zhruba 
5 000 lidí, takže rozšíříme akorát řady dalších nezaměstnaných. 

Mne mrzí, že přijdu o práci ne kvůli vlastní neschopnosti nebo lenosti, nebo kvůli 
špatnému podnikatelskému záměru našeho šéfa, ale jen kvůli tomu, že já to považuji za 
politický boj, nikoliv za cokoliv jiného. Mám za to, že aktivisté v okruhu Zelených, kteří 
bojují proti hernám, že by chtěli plošné zákazy, tak jde o politiku, protože plošný zákaz, to je 
povolené znárodňování. 

My jsme pro to, aby herny, které jsou problémové, dostaly jednu pokutu, druhou, a 
pak se zavřely. Ale proč by se mělo zavírat všechno? My tady přijdeme o práci a nevím, jak 
budeme živit děti dál. Já v 50 letech už práci neseženu a takových nás je spousta. 

Děkuji. 
 
 
INT.- č. 31/5 /O    Vladislava Jelínková                                                                                               
– interpelace směřovala na radního Manharta 
 
k problematice systémového postupu při povolování a rušení heren na území HMP např. na 
území MČ Prahy 8 se toleruje celkem 53 heren v blízkosti škol, k problematice reklam na 
hazard a ke způsobu přerozdělování finančních prostředků z hazardu městským částem 
 
na interpelaci reagoval radní Manhart 
stenozáznam předán k  písemné reakci radnímu Manhartovi 
 
Dobrý den, jsem Vlaďka Jelínková z Prahy 8 a zároveň z občanského sdružení Brnění. Já 
jsem se chtěla zeptat pana radního Manharta, když říkal, že jsou jasně nastavena pravidla pro 
povolení heren, proč hl. m. Praha svá pravidla nerespektuje, když ve svém usnesení říká, že 
herny nesmí být v blízkosti škol, zdravotnických zařízení apod., a např. na Praze 8 z 53 heren, 
které chce Praha 8 povolit, 25 heren se právě nachází buď v blízkosti školy nebo 
zdravotnického zařízení. 

Druhý dotaz je, proč radní na posledním zasedání přidali do vyhlášky pod § č. 3. bod 
2., který říká, že omezení reklamy se nevztahuje na reklamu, která není regulována stavebním 
zákonem, tzn., že zakázány jsou pouze billboardy a všechna ostatní reklama na hazard je 
povolena. A třetí dotaz je, proč dotace z hazardu jsou nastaveny tak, že vlastně motivují 
městské části, aby herny nechaly zachované, protože městské části dostávají dotace podle 
počtu automatů, a ne podle počtu obyvatel. Děkuji. 

m000xz001172
Text napsaný psacím strojem
Odpověď na  INT č. 31/5/O naleznete na str. 8-9
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INT.- č. 31/6    Mgr. Zdeněk Zacpal                                                                                  
– interpelace směřovala na primátora  
                                  
k problematice odstraňování  a obnovování konkrétních pomníků a památníků v hl. m. Praze 
včetně Mariánského sloupu na Staroměstském nám. 
 
na interpelaci reagoval na základě výzvy primátora kompetentní radní - nám. Novotný  
stenozáznam předán k  písemné reakci nám. Novotnému 
 

Vážení poslanci, vážený pane primátore, já vystupuji jednak za sebe, za společnost 
Veritas, jejímž jsem členem. Mám razítko valné hromady na tuto řeč a mám také razítko od 
Českého svazu bojovníků za svobodu.  

Po roce 1989 byla z Karlova náměstí nenápadně odstraněna socha husity Jana 
Želivského, z letohrádku Hvězda stálá výstava o české reformaci a předbělohorském období 
svobody a suverenity. Byla odstraněna socha umírněného a kritického Jana Švermy, který 
nezištně obětoval život v boji proti německým nacistům. Na Malostranském náměstí se 
namísto prvorepublikové sochy Ernsta Denise, který pomáhal obnovení české státnosti, má 
postavit rakouská socha maršála Radetzky von Radetz, sluhy čistě mocenských zájmů, cizí a 
zaostalé dynastie, která vyháněla statisíce Čechů vykrvácet na bojiště mnoha válek. Kvůli nim 
vymístil Ratetzky mj. asi 4000 Italů, kteří chtěli žít ve vlastní zemi po svém.  

Nenápadně po celé zemi se obnovují sochy Habsburků. Na Smetanově nábřeží v Praze 
stojí opět socha císaře Franze I., odstraněného za 1. republiky. Obraze Franze Josefa I. visí 
v hlavní hale pražského Hlavního nádraží.  

Je jedna věc, ujařmovat ostatní, a tuto argumentaci berou nejenom vlastenci, ale i 
mnozí pacifisté, je jiná věc, bránit se jako Žižka proti nevyprovokovaným vpádům cizích 
vojsk, která chtějí domácí, originální a ponejvíce dobrovolné hnutí utopit v krvi.  

Kulturní politika je nyní jednostranná téměř jako v 50 letech. Je tak bezohledná 
k mírumilovným lidem a lidem jiných názorů, jako byla politika Muslimského bratrstva 
v Egyptě, nedávno svrženého. A velké části umírněných lidí tato cílená likvidace 
humanistických tradic země vadí. Nemáme tolik prostředků, ale mohu zde ukázat, jak velká 
část některých obcí, kam se petice proti této tendenci dostaly, se staví proti polistopadové 
„vlajkšaltaci“ (?) země.  

Není politicky moudré stavět pomníky nebo provádět gesta, která zasejí do společnosti 
zbytečné konflikty, jitří spory a mohou posílit leda mravní relativismus a jeho zásadu. Užij 
jakékoli prostředky, hlavně aby ses dostal k moci. V Itálii se sochy Mussoliniho a ve 
Španělsku sochy Franka nyní odstraňují. Je ještě větší ostuda je stavět takovým podobným, a 
ještě navíc cizincům v dnešním 21. století. Vysloužíme si od jiných národů leda opovržení.  
 
 
Přehled interpelací občanů, které z časových důvodů nebyly předneseny: 
 

- Petr Štěpánek- k hazardu – směřováno na Radu HMP 
- Ing. Jiří Bodenlos – Dopravní situace na Spořilově – směřováno na primátora a 

nám. Nouzu 
- RNDr. Martin Lepšík, PhD.- právní rozbor Na Pláni - směřováno na radního 

Manharta 
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- Vladimír Vaněk - zveřejnění dopl. Stanoviska MČ P9 k č.j. P09054323/2013 
k předkládané OZV, kterou se stanoví seznam míst na kterých lze provozovat VHP- 
směřováno na radního Manharta 

- Petra Venturová, starostka MČ Praha Šeberov – oblast školství – směřováno na 
Radu HMP 

- Tomáš Trnka, o.s. Svobodná volba – regulace heren, směřováno na Zastupitelstvo 
- Pavel Caldr, starosta MČ Praha 4- informace ke koupališti Lhotka – směřováno na 

radního Vašíčka 
 
 
P Í S E M N Ě  předané interpelace 
 
INT.- č. 31/7/O    RNDr. Jana Růžičková   - SOS Spořilov                                                              
– interpelace směřuje na primátora hl. m. Prahy – k dopravní situaci na Spořilově 
 
předána  primátorovi Hudečkovi k písemné reakci 
 

 
 
INT.- č. 31/8/O    Stanislav Klindera  
– interpelace směřuje na primátora hl. m. Prahy – k humanizaci Svatovítské a úrovňovému 
přístupu k Pražskému hradu 
 
předána  primátorovi Hudečkovi k písemné reakci 
 

 
 
 
INT.- č. 31/9/O    Blanka Černá 
– interpelace směřuje na radního Vašíčka - stav jednání s vlastníkem koupaliště Lhotka 
 
předána radnímu Vašíčkovi k písemné reakci 
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