
 

 

                   
K o n t r o l n í    v ý b o r  
Zastupitelstva hl. m. Prahy 
  
 
                           Z Á P I S   č. 05/2011 

z  jednání  kontrolního výboru  Zastupitelstva hl. m. Prahy,  které se uskutečnilo 
 dne 18.5.2011 

 
 
Přítomni:    Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc., JUDr. Lubomír Ledl,  
                   MUDr. Iveta Borská, Petr Dolínek, JUDr. Monika Krobová Hášová, Petr Hána,  
                   Jan Slezák, Ing. Michal Štěpán 
Omluveni : Ing. Milan Richter,  
                   Ing. Vladimír Schmalz  
/presenční listina  připojena k originálu zápisu/   
 
Program: 
           1/  Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 04/2011 - schválení                      
           2/  Petice občanů a občanských sdružení za záchranu zachování přístupnosti  
                a průchodnosti Botanické zahrady hl.m. Prahy a Petice proti oplocení donedávna  
                volně přístupných ploch Botanické zahrady v Praze – Troji  (za petiční výbor :  
                OS Troja Trojou, OS Ius Naturalis, Iniciativa  proti plotu, OS 3 duby) 
                 přizvaní: Mgr. Kabický, náměstek primátora hl. m. Prahy 
                                JUDr. Čadská, předsedkyně OS Troja Trojou 
                                (jejím prostřednictvím další zástupci petentů) 
           3/  Informace o „prověření podezření z porušení ustanovení Etického kodexu člena  
                ZHMP Ing.Karlem Březinou“ , které  kontrolnímu výboru ZHMP zaslala  
                Mgr. Petra Bielinová 
           4/  Informace o došlých a vyřízených podáních adresovaných KV ZHMP 
           5/  Různé a diskuse   
  
           V úvodu zasedání byla členům kontrolního výboru ZHMP představena nově 
jmenovaná ředitelka odboru kontrolních činností MHMP Ing. Irena Ondráčková.                          
       
            Ing. Březina požádal členy kontrolního výboru ZHMP, zda by bod 3/ programu mohl 
být projednán přednostně, protože  je vázán dalšími pracovními povinnostmi. Jeho žádosti 
bylo vyhověno a po úpravě byl program zasedání schválen (souhlas 8 přítomných členů 
výboru). Ověřovatelem zápisu schválen p.Petr Hána. Jednání výboru řídil místopředseda Doc. 
Dlouhý. 
              
Ad 1/  Zápis z jednání kontrolního výboru ZHMP č. 04/2011 – schválení 
Zápis  č. 04/2011  byl bez připomínek schválen (souhlas 8 přítomných členů výboru). 
  
Ad 3/ Informace o„prověření podezření z porušení ustanovení Etického kodexu člena  
ZHMP Ing.Karlem Březinou“, které  kontrolnímu výboru ZHMP zaslala Mgr. Petra Bielinová 
 
Doc. Dlouhý v úvodním slově zdůraznil, že Etický kodex člena ZHMP, na jehož porušení 
Mgr. Bielinová poukazuje je platný od 16.9.2010. 
Ing. Březina ve svém vyjádření konstatoval, že „Oznámení o příjmech a darech“ (čl. 4 EK 
platného do r. 2010) za roky 2006 až 2009 předkládal  po předchozích konzultacích 
s tehdejším předsedou kontrolního výboru ZHMP JUDr. Hoffmanem, a to ve stanoveném 
rozsahu a termínu. Ohledně údajného podezření z porušení EK (uvedení nepravdivých údajů 
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v Oznámení) konstatoval, že čl. 8 (EK platný od  16.9.2010) nelze aplikovat  s tzv. zpětnou 
účinností. S názorem Mgr. Bielinové, že by z jeho strany došlo k porušení EK člena ZHMP se 
odmítl ztotožnit. 
 
V následující diskusi byla členy výboru diskutována otázka spojitosti členství ve statutárních 
orgánech, např. člen dozorčí rady v DP a.s. (organizace zřízené hl.m. Prahou) a výkonu 
funkce člena ZHMP. S odkazem na obsah diskuse bylo uloženo místopředsedům KV ZHMP, 
aby si k problematice „výkonu funkce člena ZHMP v souvislosti s delegováním do 
statutárních orgánů organizací zřízených hl.m. Prahou“  vyžádali stanovisko od odboru LEG 
MHMP a předložili jej na příštím zasedání KV ZHMP. 
JUDr. Ledl – informoval členy KV ZHMP, že Mgr. Bielinová  zaslala doplnění svého 
podnětu na prověření podezření z porušení EK člena ZHMP, které rozšířila o podezření 
týkající se JUDr. Blažka. 
 
Ad 2/ Petice občanů a občanských sdružení za záchranu zachování přístupnosti a 
průchodnosti Botanické zahrady hl.m. Prahy a Petice proti oplocení donedávna volně 
přístupných ploch Botanické zahrady v Praze – Troji  
Jednání byli přítomni představitelé občanských sdružení OS Troja Trojou, OS Ius Naturalis 
a Iniciativa  proti plotu. 
JUDr. Čadská (OS Troja Trojou)- ve svém vystoupení zrekapitulovala situaci před omezením 
průchodnosti, negativně hodnotila průběh projednání Generelu BZP (rok 2002 prioritně 
řešeny dopady povodně), charakterizovala  historii vzniku cest při parcelaci pozemků, 
poukázala na přetrvávající komplikace vjezdu osobních vozidel k soukromým pozemkům. 
Zdůraznila, že k omezenému vjezdu nyní přibyl i omezený vstup a možnost využívání tzv. 
permanentek označila za diskutabilní. OS Troja Trojou a ostatní OS trvají na následujících 
požadavcích : 
1. Aby donedávna veřejně přístupná část BZP zůstala i nadále otevřená pro veřejnost zdarma. 
2. Aby Generel BPZ byl aktualizován a projednán veřejně. 
3. Aby veřejná cesta mezi Úvozem a Havránkou zůstala i nadále veřejnou. 
4. Aby budovy BPZ nebyly umísťovány do blízkosti sousedních rodinných domů. 
5. Aby byly zachovány 3 placené zóny BPZ sever, jih a Fata Morgana a mezi nimi byla  
    zachována jako doposud veřejně přístupná část lesoparku určená k rekreaci a sportu. 
Ing. Zídek (OS  Iniciativa proti plotu) – prezentoval požadavky občanů Bohnického sídliště 
a zdůraznil, že zaplocení postihlo cca 10 tisíc občanů. Došlo k omezení plochy pro rekreaci, 
lesopark není přístupný a zaplocením pozemku došlo k znemožnění využívání spojovací cesty 
směrem do Dejvic. Stávající vstupy do BZP označil za nevyhovující, nutno obcházet do 
vzdálenosti několika kilometrů. Navrhl zpřístupnit lesopark celoročně a do doby, než bude 
projednán a schválen nový Generel BPZ pozastavit výsadbu v lesoparku. 
Ing. Schovánek (OS Ius Naturalis) – charakterizoval problematiku související s požadavky 
restituentů a zdůraznil, že OS bylo založeno s cílem ochránit soukromé pozemky a umožnit 
nerušný přístup a příjezd k 26 rodinným domům. Negativně hodnotil způsob, kterým bylo 
provedeno vydláždění přístupové cesty „Havránka“, které znemožňuje vjezd osobních vozidel 
(upozornil, že vydláždění  opakovaně způsobilo komplikace zasahujícím vozům Policie ČR a 
sanitním vozům ZZS hl.m. Prahy). 
Ing. Činčera  (OS  Iniciativa proti plotu) – doplnil o ústní výklad tabulky a statistické údaje 
týkající se návštěvnosti lesů a jejich využívání k rekreačním a sportovním účelům, které byly 
předloženy členům KV ZHMP v průběhu jednání. 
 
Na obsah vystoupení představitelů petentů a další dotazy přednesené v následující diskusi 
reagoval náměstek primátora Mgr. Kabický. Ve svém komentáři odkázal na materiál 
zpracovaný pro jednání KV ZHMP – Informace o Botanické zahradě hl.m. Prahy a 
Stanovisko k petici (oba materiály předloženy členům KV ZHMP před zasedáním). 
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Okomentoval mapu, která je přílohou Informace a odůvodnil průchodnost i oplocení 
pozemků. Konstatoval, že se nebrání otevřít diskusi týkající se Generelu BZP, ale  zdůraznil, 
že je nezbytné předem stanovit kriteria, o kterých se bude jednat. Ohledně špatné 
průchodnosti na cestě „Havránka“ připustil, že kritický stav je na úseku cca 100 metrů, 
nicméně průchodnost je umožněna (případné komplikace se týkají cyklistů) a řešení situace 
bylo zadáno. Shodně s přítomnými členy KV ZHMP akceptoval požadavek petentů, aby 
petice byla projednána na květnovém zasedání ZHMP a ubezpečil zástupce občanských 
sdružení, že je nadále připraven ve věci jednat a realizovat úkoly, které mu v souvislosti 
s obsahem petice uloží usnesením Rada nebo Zastupitelstvo hl.m. Prahy. 
Zástupcům petentů bylo doporučeno, aby si na jednání ZHMP připravili vlastní návrh 
usnesení, který mohou  předložit prostřednictvím  jimi vybraného člena ZHMP. 
Kontrolní výbor ZHMP předloží ZHMP svůj vlastní návrh usnesení s tím, že navrhne, aby 
Mgr. Kabickému bylo uloženo „postupovat při dořešení požadavků obsažených v petici dle 
doporučení a závěrů z jednání KV ZHMP, při zohlednění zájmů a možností hl.m. Prahy 
a zájmů všech občanů  hlavního města“. 
Návrh usnesení pro jednání ZHMP byl schválen a je nedílnou součástí tohoto zápisu 
(hlasování : 8 – 0 – 0) a bude připojen k materiálu, který bude předložen 26.5.2011 na 
zasedání ZHMP. 
 
 Ad  4/  Informace o došlých a vyřízených stížnostech  
Ústní informaci o došlých a vyřízených stížnostech a peticích podala JUDr. Huspeková. 
V šetření zůstává podnět Mgr. Kolínské, termín předpokládaného projednání – červen 2011. 
Členové kontrolního výboru byli informováni o vyřízených a doručených stížnostech. 
Možnosti a rozsah zastupování hl. m. Prahy vybranými advokátními kancelářemi však byly 
některými členy výboru negovány s tím, že v řadě sporů by hl.m. Prahu mohli podle jejich 
názoru zastupovat přímo zaměstnanci konkrétních odborů MHMP v rámci své pracovní 
náplně. Vzhledem k tomu, že v návrhu odpovědi JUDr. Müllerovi je zmíněno, že cit.: 
“ v současné době probíhá legislativní proces, v jehož rámci odbor legislativní a právní 
Magistrátu hl. m. Prahy zpracovává návrh usnesení Rady hl. m. Prahy, kterým budou nově 
upraveny a precizovány podmínky využívání externích právních služeb“, bylo uloženo 
místopředsedům KV ZHMP, aby si vyžádali od ředitelky odboru LEG MHMP informaci, 
jakým způsobem byl a následně  bude  výběr AK řešen. 
     
Ad 5/ Různé a diskuse 
JUDr. Ledl – informoval o probíhající novelizaci Pravidel pro přijímání a vyřizování petic 
a stížností  podaných orgánům hl. m. Prahy (připomínkové řízení koordinuje OKC MHMP). 
Před červnovým zasedáním KV ZHMP obdrží členové výboru novelizované znění Pravidel 
rovněž k připomínkám. Po zapracování jejich připomínek bude novela Pravidel předložena 
k projednání Radě hl.m. Prahy. 
 
Zápis zpracovala :  JUDr. Huspeková 
                                tajemnice výboru        
         
         Petr  H á n a                                                   Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc.                               
    ověřovatel zápisu                                                                  místopředseda výboru 
 
                           
                                                                                               JUDr. Lubomír Ledl 
                                                                                                místopředseda výboru       




