
                   
K o n t r o l n í    v ý b o r  
Zastupitelstva hl. m. Prahy 
  
 
                           Z Á P I S   č. 09/2011 

z  jednání  kontrolního výboru  Zastupitelstva hl. m. Prahy,  které se uskutečnilo 
 dne 16.11.2011 

 
 
Přítomni:    RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., JUDr. Lubomír Ledl,  JUDr. Monika Krobová   
                   Hášová,  Petr Hána, Jan Slezák, Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr.MSc., 
                   Ing. Michal Štěpán  
Omluveni :  Ing. Vladimír Schmalz, Petr Dolínek, Ing. Milan Richter, MUDr. Iveta Borská, 
/presenční listina  připojena k originálu zápisu/   
 
Program: 
           1/  Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 08/2011 - schválení 
                (podklad písemně)      
           2/  Informace o smlouvách o prodeji a nájmech majetku  hl. m. Prahy  
                za první tři čtvrtletí roku 2011 
           3/  Informace ředitele odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP    
                o činnosti odboru  ( ředitel OZV Mgr. Cipro) 
           4/  Informace o vyřízených a nově doručených stížnostech a peticích                 
           5/  Různé a diskuse 
 
Zasedání kontrolního výboru ZHMP řídil jeho předseda  RNDr. Tomáš Hudeček. Z jednání 
kontrolního výboru byl pořízen zvukový záznam, nahrávka je uložena u tajemnice výboru na 
odboru OKC MHMP. Ověřovatelem zápisu byl ustanoven Doc.Ing. Mgr. Dlouhý, Dr.MSc. 
 
Ad 1/  Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 08/2011 – schválení 
K zápisu 08/2011 nebyla vznesena doplňující připomínka a zápis byl schválen 
(hlasování : 6– 0 – 0). 
 
Vzhledem k přítomnosti zástupců petentů, navrhl předseda výboru změnu programu s tím, že 
bod 4) bude předřazen před body 2) a 3). S návrhem byl vysloven souhlas. 
Petenty zastupovala RNDr. Růžičková, Mgr.Mašát (za SOS Spořilov) a Ing.Jeschke (o.s. 
Placek Spořilov). 
Ad 4/ Informace o vyřízených a nově doručených stížnostech a peticích  
Předseda výboru ve svém úvodním slovu konstatoval, že Zastupitelstvu hl. m. Prahy byla 
adresována  petice „za omezení vjezdu kamiónů  do Prahy a snížení dopravní zátěže 
Spořilova“ (za občanské sdružení SOS Spořilov – Ing. Semotán) a -  petice „ke zklidnění 
západní části Spořilova, proti zatížení hlukem a emisemi, proti kamiónové dopravě a 
vybudování protihlukového valu“(za občany Spořilova – Ing. Jeschke). Zástupci petentů 
požadovali projednání petice na zasedání kontrolního výboru ZHMP a na nejbližším zasedání 
ZHMP, které se konalo dne 3.11.2011. Předseda kontrolního výboru ZHMP zástupcům 
petentů dopisem ze dne 11.10.2011 podal průběžnou informaci o zajištění projednání petice a 
ujistil je, že učiní veškeré potřebné kroky, aby projednání petice bylo zařazeno na zasedání 
ZHMP dne 24.11.2011.  
K obsahu obou petic předložil stanovisko Ing. Březina I. náměstek primátora hl.m. Prahy do 
jehož gesce náleží oblast dopravy. Předseda výboru přítomným členům i přizvaným hostům 
celé znění stanoviska pana náměstka přečetl.  
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V následující diskusi se obsahu petice „za omezení vjezdu kamiónů  do Prahy a snížení 
dopravní zátěže Spořilova“ (za občanské sdružení SOS Spořilov – Ing. Semotán) postupně 
vyjádřili představitelé petentů i členové  výboru. 
RNDr. Růžičková – v úvodu svého vystoupení stručně rekapitulovala současnou situaci na 
území Spořilova. Vyzdvihla především negativní dopady dopravní situace (hluk, emise) na 
zdraví obyvatel Spořilova s tím, že ochrana zdraví obyvatel by měla být pro představitele 
hl.m. Prahy prioritou. Průjezd kamiónů napříč městem označila za  evropský unikát. 
Charakterizovala hlavní požadavky občanů, a to okamžitý zákaz vjezdu kamiónů, vypracování 
dopravní studie s cílem omezit krizovou situaci na území Spořilova, zvážit variantu 
zprovoznění mýtných bran a se zainteresovanými orgány projednat i možnost osazení 
dopravních značek, které by  pozitivně ovlivnily kritickou dopravní situaci. 
Členové kontrolního výboru – poukázali na obdobnou situaci i v jiných lokalitách hl. města, 
zdůrazněna byla nutnost dostavby vnějšího okruhu. Doporučena byla realizace dílčích 
opatření, kterými jsou např. zastřešení komunikací nebo vybudování protihlukových valů.  
K problematice dopravní situace na území Spořilova bylo přijato usnesení kontrolního výboru 
a schválen návrh usnesení, který předseda výboru (společně s textem petice) předloží na 
zasedání ZHMP. Usnesení č. 01/09/2011 je nedílnou přílohou tohoto zápisu. 
 
Předseda výboru následně členům výboru přečetl stanovisko náměstka Ing. Březiny k petici 
„ke zklidnění západní části Spořilova, proti zatížení hlukem a emisemi, proti kamiónové 
dopravě a vybudování protihlukového valu“(za občany Spořilova – Ing. Jeschke). 
Za petenty vystoupil Ing. Jeschke, který konstatoval, že v západní a jižní části Spořilova je 
obdobně tíživá, jako v případě  předchozí petice. Občané protestují proti neúnosnému zatížení 
hlukem, prachem a emisemi, nesouhlasí s převedením kamiónové dopravy ze Spořilovské 
ulice do ulice 5.května a požadují urychlené vybudování protihlukového valu a dostavbu 
existující protihlukové clony v úseku ulice Severní. 
K obsahu petice proběhla krátká diskuse, ve které byl kladně hodnocen postoj občanských 
sdružení působících na území Spořilova, která uzavřela dohodu o společném postupu při 
řešení negativního stavu způsobeného zhoršenou dopravní situací. Členové kontrolní výboru 
upozornili na skutečnost, že obdobná situace je i na jiných částech Prahy (např. Lahovice, 
Běchovice apod.). 
K petici předložil předseda výboru návrh usnesení, který byl schválen (usn. č. 02/09/2011) a je 
nedílnou přílohu zápisu. 
 
Ad 2/  Informace o smlouvách o prodeji a nájmech majetku  hl. m. Prahy  za první tři čtvrtletí 
roku 2011 
V zastoupení ředitele SVM MHMP Ing. Svobody se zasedání kontrolního výboru zúčastnil 
Mgr. Cejnar vedoucí oddělení obchodního využití objektů, který členům výboru předložil 
písemný podklad „Realizace pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví hl.m. Prahy“. 
Písemný podklad doplnil o informaci o procesu, který předchází projednání a schválení 
pronájmů v orgánech hl.m. Prahy.  
V následné diskusi Mgr. Cejnar zodpověděl dotazy týkající se subjektů, které mohou žádat o 
pronájem nebo koupi majetku hl. m. Prahy a upřesnil s odkazem na náplň činnosti odboru 
SVM MHMP propojení procesu evidence majetku a vedení změn souvisejících s nakládáním 
majetku v systému účetnictví. 
 
Ad 3/  Informace ředitele odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP    
o činnosti odboru  ( ředitel OZV Mgr. Cipro) 
Ředitele odboru Mgr. Cipra zastupovala Mgr. Navrátilová vedoucí oddělení kultury. Před 
zasedáním výboru obdrželi členové výboru e – mailem „Prezentaci OZV MHMP“. Mgr. 
Navrátilová se ve svém vystoupení zaměřila na problematiku komunikace odboru s občany,  
organizační členění odboru a podrobněji se věnovala problematice udělování grantů. 
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V diskusi se dotazy členů týkali zejména grantové oblasti a procesu projednávání a 
schvalování žádostí o granty. 
K bodům 2/ a 3/ bylo přijato usnesení č. 03/09/2011. 
 
Ad 4/ Informace o vyřízených a nově doručených stížnostech  (pokračování)  
Ústní informaci o došlých a vyřízených stížnostech a peticích podala JUDr. Huspeková.  
Vyřízeny (projednány) byly  stížnosti: 
Semotán – petice za omezení vjezdu kamiónů do Prahy. 
Jeschke+ Kačabová – petice proti zatížení hlukem a emisemi, zrušení kamiónové dopravy. 
Jelínková – stížnost na nevyřízení petice ÚMČ Praha 6 a orgány HMP (lipové stromořadí v 
Thákurově ul.) Jménem hl.m. Prahy odpovídal ředitel MHMP. 
Applt – stížnost na umístění zastávky pod okny polikliniky.  
 
Nově byly doručeny  stížnosti: 
Moravec – podnět přednesený na zasedání ZHMP (zakázka Opencard). 
Třetina – petice „Slovanská epopej patří Moravskému Krumlovu“. Vyžádáno stanovisko od 
radního p. Kauckého. 
Hačkajlo – petice za zachování právní subjektivity SPŠ stavební J.Gočára (připravena 
revokace usnesení, bude projednána na nejbližším zasedání Rady HMP). 
Štruncová – žádost o přešetření financování TV Metropol. Vyžádáno stanovisko od ředitelky 
odboru OKO MHMP. 
 
Ad 5/  Různé a diskuse 
Předseda výboru navrhl, aby závěrečné doporučení ke stížnosti dr. Malé (revokace z důvodu 
chybných údajů v důvodové zprávě zpracované odborem SVM MHMP) bylo projednáno až 
na prosincovém zasedání výboru. 
JUDr. Ledl – upozornil rovněž členy výboru na úkol zpracovat a předložit ZHMP návrh 
Jednacího řádu KV pro případ, kdy výbor jedná jako etická komise ZHMP. Přestože se jedná 
o úkol pro pana primátora, požádal přítomné členy v této souvislosti o náměty a doporučení, 
aby mohly být předány jeho zpracovatelům. 
 
Zápis zpracovala :  JUDr. Huspeková 
                                tajemnice výboru        
         
      
 Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr.MSc.  RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
                ověřovatel zápisu                                                   předseda výboru                                                                                       


