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

na 4. zasedání ZHMP dne 28. 2. 2019 
_____________________________________________________________ 

 
                              Termín vyřízení:  - návrhů, připomínek a podnětů občanů hl. m. Prahy 
                                                                     přednesených na 4. ZHMP dne 28. 2. 2019  
                                                           28. 3. 2019 
 
Ú S T N Í 
 
 
INT.  č. 4/1 – Ing. arch. Jan Soukup 
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy 
– interpelace směřovala na Radu HMP 
 
ve věci 

- žádosti o vyhlášení stavu klimatické nouze na území hl. m. Prahy 
 
na interpelaci reagoval náměstek primátora Hlubuček 
na interpelaci reagoval ředitel OCP MHMP Kyjovský 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 

Prim. Hřib: První v pořadí je pan Ing. arch. Jan Soukup. Připraví se Roman 
Branberger. Prosím. 
 
 Ing. arch. Jan Soukup: Dobrý den, vážení radní hl. m. Prahy, na prvním místě bych 
chtěl velice poděkovat vašim Spojeným silám za to, co děláte a co už jste v Praze za tu 
krátkou chvíli dokázali. Myslím si, že to vnáší naději v politiku a v politiky obecně do mnoha 
srdcí, a to v polistopadovém vývoji zatím není úplně malá věc. Věřím, že velká část naší země 
sleduje to, co děláte v Praze, s velkými nadějemi. A já vám proto držím všechny palce. 
 I proto vás ale žádám o vyhlášení stavu klimatické nouze a o sestavení krizové 
komise, která umožní řešit věci za pochodu a probudí tak letargickou veřejnost. V naší 
společnosti je cítit skepse a naše vláda se prostřednictvím ministra Brabce přímo hlásí 
k rezignaci v této otázce.  

Věřím, že ani vy nechcete tuto náladu podporovat, i když toho jistě máte už dost na 
bedrech, prosím, buďte dál hrdými vůdci, kteří se k problému postaví čelem.  

 
Prim. Hřib: Omlouvám se, jenom sekundu. Prosím o ticho v sále, není tady slyšet. 

Děkuji.  
 
Ing. arch. Jan Soukup: I když toho máte jistě dost na svých bedrech, prosím, buďte 

dál hrdými vůdci, kteří se k problému postaví čelem a naplno ho pojmenují, a pomohou tak 
nastolit důvěru ve vědecké výsledky. Stejně jako důvěru k tomu, že je vůbec možné tento 
problém řešit a zvládnout. Tento impuls vnímám jako velmi důležitý v naší společnosti. 

Po poslední zprávě IPCC je jasné, že cíle, vyplývající z Pařížské dohody v roce 2015, 
je třeba minimálně zdvojnásobit. Žádám, aby s tím počítaly i vaše plány. Zároveň berte na 



vědomí, že ta zpráva je v podstatě optimistická. Protože zahrnuje pouze stoprocentně známé 
efekty a dopady budoucího vývoje. Celková situace může být ještě mnohem horší.  

Dokument strategie, adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu je skvělý. Přejmenujte ho 
ale, prosím, na strategii mitigace a hl. m. Prahy na změnu klimatu, a nevytvářejte tak dojem, 
že fokus na adaptaci všechno řeší. Naopak zastírá to, že se ten problém dále zhoršuje. Prosím, 
řešte věci za pochodu a dejte tak jasný signál a naději všem. Některá velmi zásadní a efektivní 
opatření se mohou realizovat velmi rychle. Například když město umožní vznik nových 
obnovitelných zdrojů energie, které zaštítí, umožní a přitom je nechá investovat širokou 
veřejností na městských i soukromých pozemcích. Navíc to budou minimální náklady pro 
město. Obdobné příklady jde jistě najít i jinde, například v individuální dopravě, podpoře 
carsharingu, elektromobilů apod. Děkuji vám. (Potlesk veřejnosti.) 

 
Prim. Hřib: Děkuji. Děkuji za dodržení časového limitu. Interpelovaní jsou všichni 

členové Rady. Poprosil bych o prioritní odpověď pana náměstka Hlubučka, který má životní 
prostředí ve své gesci.  

 
Nám. Hlubuček: Příjemné odpoledne. Jsem rád, že jste tady vystoupil, protože musím 

říct, že životní prostředí je jednou z priorit této Rady, a jsem rád, že ji mám já na starosti. A 
jsem i rád, že jste zároveň citoval některé věci z našeho koaličního prohlášení, protože jak 
adaptační strategie na změnu klimatu, podpora i takových věcí, to co můžeme udělat hned, 
například elektromobilita, carsharing atd., to jsou věci, kterými se skutečně zabýváme. 
V adaptační strategii jsou věci, které, řekněme, jsou z nějakého dlouhodobého hlediska, které 
řešíme s panem Hlaváčkem, jako je třeba změna pražských stavebních předpisů na to, 
abychom budovali stavby s ozeleněnými střechami, fasádami, abychom předcházeli vytváření 
tepelných ostrovů v centru města. V současné době připravujeme akční plán výsadby, milion 
stromů. To je, myslím, jasný signál k tomu, že chceme zelenou Prahu, míněno s malým z, a že 
chceme, aby Praha zůstala zeleným městem.  

Zabýváme se i vzduchem. V rámci plánu zkvalitňování kvality ovzduší máme 
v současné době platný akční plán, platný do tohoto roku. Takže připravujeme další akční 
plán na zkvalitňování kvality ovzduší. V pondělí jsme na Radě hl. m. Prahy schválili 
vyhlášení MHD zdarma při vyhlášení smogové situace, protože si uvědomujeme, že 80 % 
veškerého znečišťování ovzduší máme v Praze z automobilové dopravy. Snažíme se jít těmi 
měkčími opatřeními, abychom Pražany právě tak, jak jste i řekl, nabádali k těm věcem 
takovými těmi spíše návodnými spíše opatřeními byla od 1. února, nebo stále ještě běží 
v ulicích kampaň, abychom informovali občany, co je to smog a jak se při něm mají chovat.  

Opatření je poměrně hodně. Myslím, že na tom intenzivně pracujeme a můžu vás 
ubezpečit, že určitě neustaneme.  

 
Prim. Hřib: Děkuji. Případně je nyní prostor na doplňující otázku.  
 
Ing. arch. Jan Soukup: Velice vám děkuji. Ta opatření jsou skvělá, v té strategii jsou 

taky skvělá, ale všechna jsou jaksi dlouhodobá, jsou všechna nastavena tak, že působí jako 
pobídka a ze strany města si myslím, že by bylo potřeba, aby byl důraz mnohonásobně vyšší, 
aby i efekt mohl být skutečně reálný, hmatatelný a vyčíslený. Vyčíslený například v podílu 
obnovitelných zdrojů na dodávce energie městu, vyčíslený v produkci CO2 městem a 
reálných plánech, cílech do roku 2030. (Potlesk veřejnosti.) 

 
Prim. Hřib: Děkuji. Prosím o odpověď na doplňující komentář.  
 



Nám. Hlubuček: Přivedl jsem si posilu, pana Kyjovského, ředitele odboru, aby nám 
možná odborněji na tyto věci odpověděl. Děkuji.  

 
P. Kyjovský: Doplním pana náměstka, a to v tom smyslu, že samozřejmě ta adaptační 

strategie, která vznikla z nějakého mezinárodního závazku města, kdy město přistoupilo 
k iniciativě Mayors ADAPT, tak to bylo v roce 2016 a výsledek byla nejdřív ta strategie, a 
potom implementační plán, který se samozřejmě bude inovovat pro další období, takže celý 
tento příběh měl nějaký vývoj a v roce 2018 v září, tuším, Rada a posléze Zastupitelstvo hl. 
m. Prahy zároveň schválily členství hlavního města v iniciativě Mayors ADAPT, čili pakt 
primátorů. To je mitigační stránka věci, na kterou vy jste upozorňoval.  

Samozřejmě tak jako adaptaci od okamžiku vzniku mezinárodního závazku přes 
zpracování dokumentů odborných až po první reálné kroky uběhly dva – tři roky, tak nyní 
jsme v počátečních fázích obdobného procesu v oblasti mitigace. Samozřejmě veškeré bilance 
CO2 stanovení reálných a splnitelných cílů a další kroky budou součástí strategických 
dokumentů, které budou přímo vyplývat pro město jako povinnost je zpracovat na základě 
toho přistoupení k iniciativě Mayors ADAPT, a bude vytvořen jakýsi strategický plán 
SECAP, ten akční plán, který toto všechno předpokládá. To jsou kroky, které vy zmiňujete, to 
jsou kroky, které běží. Běží se zpožděním za tou adaptací, ale rozhodně město je má v plánu a 
pracuje na nich.  

 
Prim. Hřib: Děkuji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



INT.  č. 4/2 – Roman Branberger 
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy 
 
ve věci 

- žádosti o vyhlášení stavu klimatické nouze na území hl. m. Prahy 
 
na interpelaci reagoval primátor hl. m. Prahy 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 

Prim. Hřib: Dalším přihlášeným k interpelaci je pan Roman Branberger. Připraví se 
pan JUDr. Ivan Hrůza. 

 
Pan Roman Branberger: Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, dámy a pánové, 

chci se vší rozhodností podpořit vyhlášení stavu klimatické nouze v hl. m. Praze. Když před 
měsícem z tohoto místa Vít Masare přišel s požadavkem na vyhlášení stavu klimatické nouze, 
velmi jsem to přivítal a říkal jsem si, konečně tato situace dostane publicitu, prioritu, zdroje.  

Byl jsem překvapen, že odpověď, kterou pan primátor delegoval, zněla poněkud 
slibně, nicméně vyhýbavě a s odkladem. Mně se zdá, že toto téma splňuje jak požadavek 
důležitosti, taka požadavek naléhavosti proto, aby mohl dostat co nejvyšší prioritu.  

S tím ovšem odpověď panu Vítovi Masare nekoresponduje. Zdá se, jako bychom to 
téma brali na lehkou váhu. Já vás ani nechci přesvědčovat argumenty, proč je to důležité 
téma. Spíš se chci zamyslet nad tím, proč bychom to vůbec mohli brát na lehkou váhu. Možná 
si myslíme, nebude to tak horké, jak se říká. Nic se nejí tak horké, jak se to vaří. Nějaké řešení 
se najde, vždycky se našlo. Jsou to jenom výkřiky alarmistů. Nebo pro to není politická 
poptávka?  

Myslím si, že dnes se už všichni shodneme na tom, že klimatická změna probíhá, 
mluví se o opětovném vymírání druhů, už jsme několikrát zažili, a to dvakrát ve velmi silném 
provedení povodně v Praze. To jsou všechno příznaky klimatické změny. První povodeň nás 
zastihla trochu nepřipravené, a ta druhá, na tu už jsme byli připraveni.  

Já jsem měl to potěšení bydlet v Colloredo-Mansfeldském paláci přímo u Karlových 
lázní. Když byla první povodeň, tak jsme zamykali dům pod hladinou vody. Při druhé 
povodni jsme suchou nohou kráčeli do domu, aniž jsme ho museli opustit. Je dobré se 
připravit.  

S velkou vodou jako příznakem klimatické změny přijdou i jiné příznaky. Proč nás 
může tato změna poněkud překvapovat, nebo naléhavost se nám nezdá tak velká? Je plíživá. 
Je to o té žábě, která se údajně nechá uvařit, když je vhozena do studené vody a pomalu 
ohřívána, zatímco z horké by hned vyskočila. Já bych měl přání. Chtěl bych, aby se Praha 
stala tak trochu lídrem, a tu snahu za vyrovnání se s klimatickou změnou aby vedla. Nemusí 
se hned stát členem koalice C40, ale může komunikovat otevřeně o klimatické změně, aktivně 
a společně s občany hledat a zavádět opatření.  

Věřím, že se nechceme tvářit do poslední chvíle, že se nic neděje, můžeme sice tančit, 
ale můžeme taky v této situaci očekávat od kapitána, že přijme a vyhlásí zásadní opatření, a 
vyhlášení stavu klimatické nouze je takovým opatřením. Obracím se na vás, pane primátore, 
jednejme hned. Děkuji.  

 
Prim. Hřib: Děkuji. Předávám řízení schůze panu náměstku Hlubučkovi.  
 
Nám. Hlubuček: Děkuji a předávám slovo panu primátorovi.  
 



Prim. Hřib: Děkuji. Ohledně klimatické nouze bych zde odkázal na to, co zde říkal 
před chvílí pan náměstek Hlubuček. Já bych k tomu doplnil ještě několik záležitostí, které 
zazněly i v předchozím dotazu, které se týkaly otázek spojených s mojí gescí, tzn. se smart 
city. Tam my momentálně se chystáme zrušit původní projekt na koncesi na sdílení 
elektromobilů, ale je to jenom proto, že máme problém se způsobem řešení konkrétního 
problému. Jinak podporujeme jak sdílenou přepravu, tak podporujeme i elektromobilitu jako 
takovou. Jenom si myslíme, že to má být řešeno jiným způsobem, než tím, že bychom tady 
vytvořili monopol pro jednoho poskytovatele této služby. Chceme spíše vytvořit otevřené 
prostředí k tomu, aby mohlo více poskytovatelů se zapojit do těchto služeb ve městě, a aby 
člověk mohl kombinovat různé druhy dopravy po městě, jako je samozřejmě chůze pěšky, 
bikesharing, carsharing, MHD, lanovku, cokoli dalšího. Naše podpora města by se měla ubírat 
spíš tím směrem, že budeme podporovat výstavbu infrastruktury, tzn. nabíjecích stanic, 
rychlých nabíjecích stanic pro elektromobily a záležitostí, které se týkají IT řešení, tzn. 
multimodálního navigačního systému, který vám umožní zkombinovat více druhů dopravy 
nějakým jednoduchým způsobem. Jinak ohledně výzev, které se týkají záležitostí vyhlášení 
klimatické nouze, tak to bych odkázal na to, co tady bylo již řečeno.  

 
Nám. Hlubuček: Děkuji. Máte ještě doplňující otázku?  
 
Pan Roman Branberger: Zatím děkuji. Myslím, že bude ještě příležitost, abychom o 

tom dál hovořili. Velmi bych přivítal, kdyby město iniciovalo nějakou platformu diskusní, 
širokou diskusní platformu, na které by se mohli občané účastnit tohoto tématu.  

 
Nám. Hlubuček: Děkuji vám. Předávám vedení schůze opětovně panu primátorovi.  
 
Prim. Hřib: Děkuji.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INT.  č. 4/3 – JUDr. Ivan Hrůza 
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy 
 
ve věci 

- ukončení chátrání polikliniky v Břevnově 
 
stenozáznam předán primátorovi hl. m. Prahy k písemné reakci 
 

Prim. Hřib: Dalším bodem interpelací je interpelace JUDr. Ivana Hrůzy ve věci 
Ukončete chátrání polikliniky v Břevnově. Připraví se pan Vít Masare.  

 
JUDr. Ivan Hrůza: Vážený pane primátore, obracím se na vás s velmi vážným 

problémem zhoršujícího se stavebního stavu polikliniky v Praze – Břevnově, která byla 
s přilehlými pozemky 1. 5. 2006 svěřena městské části Praha 6. Budova naléhavě potřebuje 
opravy, které jsou samosprávou již několik let odkládány. Pro letošní rok nejsou dosud ani 
rozpočtovány odpovídající finanční prostředky. Je skandální, že již před několika lety 
vyčlenilo ZHMP pro městskou část Praha 6 částku 60 mil. Kč k rekonstrukci tohoto objektu, 
ale dotace zůstala nevyužita.  

Náklady na opravu a rekonstrukci této stavby v důsledku trvající nečinnosti městské 
části významně narůstají. Dle § 17 statutu hl. m. Prahy jsou městské části povinny zajišťovat 
samostatnou odbornou údržbu svěřeného majetku.  

Připomínám, že hl. m. Praha, a tedy i městské části mají ve smyslu hlavy 6 zákona 
číslo 131/2006 Sb. pečovat o svůj majetek a chránit ho před zničením a poškozením. V dané 
souvislosti si dovoluji upozornit na § 19 téhož zákona, který umožňuje svěřenu věc z majetku 
města městské části odejmout, jestliže městská část při nakládání s touto věcí porušuje právní 
předpisy.  

Situace je o to horší, že jde o důležité zdravotní zařízení, které bylo rozhodnutím 
Ministerstva zdravotnictví ČR zařazeno do kategorie B. V důsledku toho je městská část 
zavázána plnit po dobu 25 let věcné břemeno, které spočívá v zajištění přinejmenším 
stanoveného výčtu odborných lékařských praxí. Již nyní je ale v rozporu s touto povinností 
skutečnost, že místo dvou kožních ordinací tam působí pouze jedna, jejíž lékařka se přitom 
hodlá přestěhovat. Stomatologická laboratoř neexistuje, rehabilitace není. Mezi lékaři vzniká 
nejistota z dalšího vývoje a část objektu zůstává neobsazena. 

Vážený pane primátore, obracím se osobně na vás, když mám důvod být přesvědčen, 
že radní pan Mgr. Jan Chabr, který je se stavem věci obeznámen, zůstává v nečinnosti. Pokud 
by městská část Praha 6 nebyla schopna i nadále plnit povinnosti, vyplývající z uváděných 
právních předpisů, řádně pečovat o svěřený majetek polikliniky v Břevnově a zajišťovat 
prostory pro ministerstvem stanovený minimální rozsah zdravotní péče, pak je na místě 
požadovat odsvěření této nemovitosti a zajistit povinnosti a závazky z úrovně hl. m. Prahy.  

Žádám vás, abyste cestou kontrolních orgánů hl. m. Prahy nechal celou záležitost 
objektivně a spravedlivě prošetřit. Jsem připraven tvrzené skutečnosti doložit konkrétními 
důkazy. Současně vás žádám o osobně angažovanost v dané věci, aby rekonstrukce a opravy 
polikliniky v Břevnově byly zahájeny co nejdříve. Děkuji za pozornost a za to, že jste mě 
nechal domluvit. Děkuji. (Potlesk veřejnosti.) 

 
Prim. Hřib: Děkuji. Jedná se tedy o Polikliniku Pod Marjánkou, to je záležitost, které 

se intenzivně věnují i moji kolegové na Praze 6. Já tady ale v této chvíli nemám kompletní 
informace. Odpovím vám písemně. Děkuji.  
 
 





INT.  č. 4/4 – Vít Masare 
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy 
– interpelace směřovala na Radu HMP 
 
ve věci 

- urgence neměnného stavu týkajícího se klimatického kolapsu  
 
na interpelaci reagoval primátor hl. m. Prahy 
na interpelaci reagoval radní Chabr 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 

Prim. Hřib: Další v pořadí je Vít Masare a připraví se paní Iva Světovská.  
 
Pan Vít Masare: Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, jak dlouho bude tato Rada 

jednat stejně jako hnutí ANO? Jak dlouho se bude sama popisovat jako nedostatečně 
inovativní a nedostatečně ambiciózní? Minulý měsíc jsem vás zde všechny vyzval k akci 
v reakci na varování OSN před bezpečnostní hrozbou ekologického kolapsu. Naději do 
budoucna máme, pokud začneme jednat jinak než doteď. Společně, s ohledem na nové 
skutečnosti. Řešením ale není toto bezpečnostní varování delegovat pouze k tomu naprosto 
kapacitně a pravomocemi nedostačující odbor ochrany prostředí a na jediného radního, který 
má sám na starosti mnohem víc gescí, než řešení klimatické hrozby nebo životní prostředí.  

Ohrožením naší bezpečnosti se musíte zabývat všichni. Proto děkuji těm z vás, kteří se 
tématem již začali seriózně zabývat. Mám proto pro vás drobný dárek v podobě keříku, který 
nejen že ozdobí vaši kancelář, ale bude poznávacím znamením i pro občany, že vážné věci 
berete vážně. Bohužel doteď mohu z vás 65 předat keřík pouze dvěma, a to Martinu Bendovi 
z Prahy sobě a Jaromíru Beránkovi z Pirátů. Děkuji vám, keříky jsou vaše odměna, ale konat 
musí především celá Rada a radní. Budu rád, když budou keříky mezi vámi přibývat, a s tím i 
zájem o bezpečnostní hrozbu pro všechny občany Prahy.  

V odpověď na interpelaci z ledna jsem dostal od náměstka Hlubučka informaci, že aby 
bylo možno konat, je třeba změnit stávající fungování Prahy. No jasně, to není odpověď a 
akce, to je konstatování faktů, které tu řada občanů navrhuje. Dozvěděl jsem se také, že Praha 
nemůže naplno spolupracovat s ostatními věcmi na řešení klimatické krize, protože, a to 
pozor, není dostatečně inovativní a není ani dostatečně ambiciózní. Podepsáno náměstkem 
primátora. Dozvěděl jsem se také, že aby Praha vyhlásila stav klimatické nouze, muselo by 
její vedení chtít. Jak jinak?  

Minulý týden vládní ministr Brabec vzkázal nejen mladým lidem, ale všem občanům 
České republiky, že nic s tímto varováním dělat nebude. Prosím, nechovejte se aspoň vy tady 
v radě, která je složena nikoli z hnutí ANO a ČSSD, ale jinými stranami, nechovejte se jako 
hnutí ANO. Buďte aktivnější, postavte se za nás.  

Na závěr dotaz. Jak jste, rosím, varování OSN a občanů Prahy promítli do návrhu 
investic Prahy v roce 2019? Pavilonem Arktidy v ZOO nechráníme ani sebe, ani zvířata 
z Arktidy. Děkuji za pozornost, budu rád za vaše reakce nejen ze strany náměstka Hlubučka o 
tom, že jsme neaktivní a neinovativní, a budu rád, když se o to budete zajímat i další. (Potlesk 
veřejnosti.)  

 
Prim. Hřib: Děkuji za dodržení časového limitu. Omlouvám pana kolegu Jaromíra 

Beránka, který tady momentálně není, protože asi nevěděl, že bude obdarován. 
Co se týče toho, co tady padlo. Otázka, co se týče inovací v Praze, tak určitě inovace 

v Praze chystáme. Jedná se například o inovace v oblasti Smart Cities, které by měly určitým 



způsobem zavést nějaké ekologičtější způsoby individuální dopravy. Co se týče ambicí, 
troufnu si tvrdit, že máme určitě ambice velké, ale co se týče konkrétně přistoupení Prahy ke 
konkrétní iniciativě C40, nevím přesně jak, ale tam platí to, co napsal pan náměstek Hlubuček 
v odpovědi. Momentálně je to o akčním plánu na adaptaci na klimatickou změnu a důsledném 
plnění jednotlivých záležitostí.  

Stačí takto?  
 
Pan Vít Masare: Ne. Ale každopádně děkuji, pane primátore, za první reakci na mé 

varování a výzvy a žádosti o pomoc. Velmi dobře vím, co tady děláte, protože řada z těch věcí 
se tady dělá už od minulého volebního období, včetně těchto strategií. A právě proto, že 
dneska žijeme v úplně jiném kontextu a víme mnohem víc informací díky zprávě 
Mezivládního klimatického panelu, tak právě proto tady je dnes řada občanů, kteří vás 
společně žádáme, abyste to vzali v potaz, že nejde jenom pokračovat v tom, co tady bylo 
započato v minulém volebním období, ale je potřeba reflektovat nový kontext.  

Já jsem tady minulý měsíc vyzýval k tomu, abyste se zamysleli společně, a nejen to 
házeli na jednoho radního a zamysleli se společně, co může Praha maximálně udělat k tomu, 
aby se stala do roku 2030 ne třeba olympijská, ale třeba bezuhlíková, jako si cíle vytkla 
mnohá města, s kterými chcete spolupracovat. Tím, že budete říkat, co tady děláme, a že se 
adaptujeme na klimatické změny, tak jenom opakujete rezignační rétoriku, kterou použil 
ministr Brabec. A já doufám, že Piráti, STAN atd., kteří jsou ve sněmovně v opozici, se 
nebudou chovat stejně jako vláda ČR. Děkuji za pozornost. (Potlesk veřejnosti.) 

 
Prim. Hřib: Mohu vás ujistit, že jsme rozhodně nijak nerezignovali na otázky spojené 

s ochranou životního prostředí. Já jsem měl zrovna včera schůzku s panem náměstkem 
Hlubučkem o záležitostech, které se právě týkají toho, jakým způsobem chce prioritizovat 
témata, která se týkají právě té strategie a adaptace na klimatickou změnu. Vidím tam 
prioritně záležitosti, jako jednak výsadba nových stromů, retence vody v krajině, zelené 
střechy a potažmo pítka nebo mlžítka ve veřejném prostoru.  

Byl jsem ujištěn, že všem těmto záležitostem bude dána jednoznačná priorita, že na to 
bude existovat dotační program, že se tam bude významně počítat např. s vodou ve veřejném 
prostoru, s iniciativou ze strany městských částí, a na můj pokyn operátor ICT, tedy městská 
společnost připravuje i IT řešení, které by mělo být spojené s touto záležitostí. Tzn., na těch 
záležitostech se pracuje, ale co se týče věcí, které tady byly řečeny k iniciativě C40, tam latí 
to, co napsal pan náměstek Hlubuček.  

 
Prim. Hřib: Ještě bych teď dal slovo panu radnímu Chabrovi, který chtěl reagovat na 

některé záležitosti, které byly řečeny, a já jsem mu nedal slovo v bodech, kde byla 
interpelovaná celá Rada. Prosím.  

 
P. Chabr: Chtěl jsem reagovat na výtky pana Masareho. Není pravda, že zbytek Rady 

nic nekoná. My se i v rámci energetické náročnosti městských budov právě zaobíráme těmi 
zmíněnými dopady na změnu klimatu a právě přistupujeme citlivě v rámci rekonstrukcí 
k tomu, aby se jednalo s ohledem na energetickou náročnost. Zároveň s tím připravujeme 
novou energetickou koncepci celého hl. m. Prahy, která zde poněkud chybí, a zároveň s tím se 
zabýváme i způsobem, jak město adaptovat na elektromobilitu právě tou komplexní 
infrastrukturální změnou i elektrické sítě. Děkuji.  
 
Prim. Hřib: Děkuji. 
 
 



INT.  č. 4/5 – Iva Světovská 
– interpelace směřovala na Radu HMP 
 
ve věci 

- participace občanů na územní studii sídliště Ďáblice 
 
na interpelaci reagoval náměstek primátora Hlaváček 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 

 
Prim. Hřib: Další v pořadí je paní Iva Světovská, připraví se pan Jan Hejkal.  
 
Paní Iva Světovská: Dobrý den, vážení páni radní, dobrý den, vážení přítomní, děkuji 

vám za pozornost. Ráda bych teď ten problém posunula do konkrétní situace, a to sídliště 
Ďáblice. Pokusím se být velmi stručná. V důvodové zprávě k usnesení 1570 ze dne 19. 6. 
2018 se zmiňuje převod finančních prostředků ve výši 2 mil. Kč pro IPR. Tyto prostředky 
mají být využity ke zpracování územní studie sídliště Ďáblice. Ve studii se adresně nacházejí 
body 5.1(2) a 6.3(2), které výslovně zmiňují participaci obyvatel sídliště.  

K nesmělému náznaku participace došlo na schůzkách v listopadu. Další byla 
přislíbena na leden 2019. Zítra máme březen, dodávám. Po listopadu k žádnému dalšímu 
jednání s občany nedošlo, ačkoli jsme v něj věřili a původně měli snahu IPR důvěřovat. 
Žádám o odpověď, kam a do čeho byly zmíněné peníze určené mj. na participaci investování. 
Děkuji. (Potlesk veřejnosti.) 

 
Prim. Hřib: Děkuji za dodržení časového limitu a poprosím o odpověď pana náměstka 

Hlaváčka.  
 
Nám. Hlaváček: Děkuji. Zůstanu sedět tady u sebe. Jedná se o pilotní projekt, u 

kterého jsem shodou okolností ještě mimo svoji funkci byl svým způsobem od začátku. Není 
to nic, co by bylo úplně zaběhnuté. Na institutu proběhla podobná, ale mnohem větší 
participace na Praze 14, která byla podle mě velmi úspěšná. V tomto projektu jenom krátké 
zpoždění. Koncept návrhu se odevzdává 1. března a myslím, že ti mladí kolegové se na 
setkání s vámi velmi těší, a doufám, že udržíte stejně pozitivní atmosféru. 11. 3. je 
naplánovaná prezentace. Jedná se o koncept toho návrhu. Ten bude diskutován jak s pracovní 
skupinou, která bude sestavena z reprezentantů městské části, IPR, lidí z Ďáblic, očekávám 
v tom skvělý výsledek.  

 
Prim. Hřib: Děkuji a prosím o doplňující otázku.  
 
Paní Iva Světovská: Sice jste mi neodpověděl na dotaz o investicích, ale to nevadí. 

Dovolím si k občanům poznamenat, že se mluvilo o tom, že v lednu nám dáte něco vědět, a 
jak máme zkušenost s předchozím vlastníkem a bořitelem sídliště, majitelem CPI, zkrátka 
jsme na tyto věci poměrně velmi citliví. A vy jste tehdy, já vím, dneska už jste plnocenný 
radní. Vy jste, pane radní, mluvil, velmi důrazně jste mluvil o investiční atraktivitě města a 
potřebě investiční atraktivity. Já bych jenom velmi ráda připomněla, že pro nás, kteří to místo 
máme za domov, ne za králíkárnu, nebo noclehárnu, je taky velmi důležitá v té atraktivitě 
kvalita života. A tu ten návrh, tak jak byl doposud prezentován, velmi ohrožuje. Děkuji. 
(Potlesk veřejnosti.) 

 
Prim. Hřib: Poprosím pana náměstka o komentář k doplňující otázce.  



Nám. Hlaváček: Děkuji za titul plnohodnotný radní. Vidím zpoždění v té věci, těším 
se na práci, vyzývám i kolegy ze sídliště k určitému optimismu, a ta práce je jenom zpožděná, 
peníze se nikam neztratily, na IPR pracuje nejmladší generace, která to bere významným 
způsobem jako fandovství. Mrzí mě to zdržení a jistá ztráta důvěry, ale není v tom skutečně 
vůbec nic špatného.  

Opakuji, ten materiál v konceptu má být odevzdaný na začátku března, 11. 3. by měla 
být prezentace. Mezi tím mají proběhnout konzultace a materiál bude dopracován potom 
následně, teď nemám přesnou představu o termínu, tuším, někdy na podzim. Děkuji.  

 
Prim. Hřib: Děkuji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INT.  č. 4/6 – Jan Hejkal 
– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlubučka 
 
ve věci 

- výplaty dosud nevyplaceného protiplnění za akcie Pražských služeb a.s. některým 
menším akcionářům  
 

stenozáznam předán nám. Hlubučkovi k písemné reakci 
 

Prim. Hřib: Dalším interpelujícím je pan Jan Hejkal a připraví se Michal Malina.  
 
Pan Jan Hejkal: Dobrý den. Jmenuji se Jan Hejkal, jsem potomek Prahy. Zdravím 

vás, všichni zastupitelé a ostatní přítomní. Jsem tady s takovým podnětem. Z edukativních 
důvodů jsem byl akcionář Pražské teplárenské, Pražské energetiky a také Pražských služeb. 
V současné době probíhá začátek a plynutí promlčecí lhůty na výplatu protiplnění za akcie 
Pražských služeb. Hl. m. Praha je ten, kdo minoritním akcionářům má dovyplatit to 
protiplnění, které si dosud nevyzvedli.  

Na valné hromadě Pražských služeb jsem se dotazoval pana předsedy představenstva, 
a musím mu poděkovat, že on velmi transparentně tyto mé dotazy zodpověděl těsně před 
vytěsněním, což můžeme brát za stav, který byl i při vytěsnění, bylo 2000 akcionářů 
Pražských služeb. Z toho ovšem 500 těchto akcionářů bylo nedohledatelných, což jsem 
dovodil z toho, že se jim rozesílala pozvánka na valné hromady, a ta se vracela jako 
nedoručitelná.  

Jedná se o fenomén zapomenutých akcií. Můžeme tak dovozovat, že těchto 500 
občanů ČR, potažmo možná většina z nich bude občanů Prahy, si nevyzvedla protiplnění, 
protože o něm vlastně vůbec neví, že by si ho měla vyzvednout, jelikož zapomněli na to, že 
akcie vlastnili. Ta částka, která se d také odhadnout z této statistiky, je nevyzvednutých 45 
mil. Kč. Chtěl bych se tedy zeptat, kdo toto má v kompetenci za hl. m. Praha, jaká ta částka je 
a kolika lidí, fyzických osob se to týká? Jestli by to bylo možné nějak zodpovědět, a chtěl 
bych, prosím vás, se na vás obrátit s takovou prosbou, zdali byste mohli v rámci toho, že jako 
hl. m. Praha máte informační páky a normálně v pohodě ty lidi vyzvat, kteří si to nevyzvedli, 
normálně jmenovat, ať si pro ty peníze přijdou. Oni se to jinak nedozvědí, než sdělení 
veřejnými prostředky. Oni to nevědí. 

S touto prosbou a apelem tu jsem a takhle ji předávám vám k posouzení a k nějakému 
zrealizování. Můžou tam být třeba námitky ohledně GDPR, ale tady je to oprávněný zájem 
především těch, kteří si to vlastně nevyzvedli. To je neracionální přístup, protože důvod je 
opravdu, že na to zapomněli a nevědí o tom, jelikož se od 90. let přestěhovali a nezměnili si 
adresu. Děkuji. Jestli někdo odpoví? 

 
Prim. Hřib: Děkuji za dodržení časového limitu. Jedná se o gesci pana náměstka 

Hlubučka, který tady momentálně bohužel není, ale myslím si, že i s ohledem na povahu 
dotazu bude asi lepší, když odpověď přijde písemně, tedy dostanete písemnou odpověď.  

Doplňující otázku, ano. 
 
Pan Jan Hejkal: Ještě bych chtěl jenom doplnit, koho by to zajímalo, tento fenomén 

zapomenutých akcí se týká napříč celé populace, starších ročníků 1975 a starších, a pro vaši 
informaci 117 tisíc akcionářů Českých energetických závodů ČEZ nemá online přístup na 
svůj akciový účet. A z toho to všechno vyvěrá. Nevyzvedávají si dividendy, a ten odraz 
agregovaný do této menší společnosti, akcionářsky myšleno, Pražských služeb vlastně můžete 
znát přímo z interních statistik. Děkuji za vyposlechnutí. Na shledanou. 
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Vážený pane Hejkale, 
 
dovoluji si tímto reagovat na Vaši interpelaci podanou na zasedání zastupitelstva hl. m. 
Prahy dne 28. února 2019, č. 4/6, týkající se výplaty protiplnění v rámci tzv. vytěsnění 
minoritních akcionářů společnosti Pražské služby, a.s. 
Dovoluji si Vás ujistit, že hl. m. Praha ve spolupráci se společností Pražské služby, a.s. 
postupovalo maximálně transparentně a uveřejnilo všechny informace požadované 
zákonem v souvislosti s procesem vytěsnění, a to včetně opakovaného zaslání dopisu 
na adresu minoritních akcionářů nebo uveřejnění této informace na webových 
stránkách společnosti Pražské služby, a.s. Tato informace se v nemalé míře objevila i 
v médiích. 
Pochopitelně není v moci hl. m. Prahy zajistit, aby všichni akcionáři měli v evidenci 
Centrálního depozitáře cenných papírů uvedenou aktuální adresu. To je zodpovědností 
každého akcionáře, neboť každý má dbát ochrany svých práv a pečovat o svůj vlastní 
majetek.  
Stejně tak hl. m. Praha ani nemůže publikovat jména akcionářů, kteří si protiplnění 
nevyzvedli, protože by tím mohlo porušit právní předpisy v oblasti ochrany osobních 
údajů. 
Závěrem si Vás dovoluji ujistit, že jsme Československou obchodní banku, a.s., která 
je pověřena výplatou protiplnění, požádali, aby k dnes již bývalým akcionářům 
společnosti Pražské služby, a.s., přistupovala s náležitou péčí a byla jim maximálně 
nápomocna při řešení problémů s prokázáním vlastnictví jejich akcií (např. v případě 
dědictví). 
Věřím, že je pro Vás tato informace dostačující.   
 
S pozdravem 

Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické 
vybavenosti a bezpečnosti 
podepsáno elektronicky  

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, 
technické vybavenosti a bezpečnosti 
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Vážený pan 
 
Jan Hejkal 
U Svobodárny 1511/18 
190 00  Praha 9 - Libeň 
 



INT.  č. 4/7 – Michal Malina 
– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlaváčka 
 
ve věci 

- nesouhlasu s prodejem městských pozemků v okolí metra Roztyly 
 
na interpelaci reagoval náměstek primátora Hlaváček 
 
stenozáznam předán nám. Hlaváčkovi k písemné reakci 
 

Prim. Hřib: Dalším interpelujícím je pan Michal Malina. Připraví se pan Vít 
Janoušek.  

 
Pan Michal Malina: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, jmenuji se Michal 

Malina, bydlím 30 let na Jižním Městě. Rád bych v této interpelaci vyjádřil nesouhlas 
s prodejem městských pozemků na Roztylech. Pozemky o celkové výměře cca 1 ha se 
nacházejí v k. ú. Chodova v okolí stanice metra Roztyly a v blízkosti Michelského lesa. Jsou 
ve vlastnictví hl. m. Prahy, a mají být prodány společnostem Office park Roztyly a. s., a 
Roztyly Investments a. s. Tyto společnosti patří mezi firmy Radima Passera, který v okolí 
metra Roztyly vlastní již několik jiných pozemků.  

Společnost Passer Invest a. s. žádá v tomto území o velkou změnu územního plánu 
z nezastavitelného území na zastavitelné. S prodejem pozemků souhlasila dne 23. 10. 2018 
Rada MČ Praha 11. S prodejem pozemků naopak nesouhlasí IPR a TSK. V souladu 
s negativním stanoviskem jmenovaných institucí se domnívám, že hl. m. Praha by se svých 
pozemků z titulu dobrého hospodáře nemělo vzdávat.  

S ohledem na návrh Metropolitního plánu lze očekávat, že jejich hodnota 
v budoucnosti významně vzroste, a také mají strategický význam pro rozvoj území. To totiž 
umožní klíčové napojení stavebního záměru společnosti Passer Invest na ulici Tomíčkova a 
nadřazenou komunikační síť. Praha může pozemky developerovi např. dlouhodobě 
pronajmout.  

Změna územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Z-29/00 je v poslední fázi 
přípravy. Požadované dopravní napojení ploch dotčených změnou z Jižní spojky je 
v odůvodnění změny územního plánu navrhováno až po zprovoznění jihovýchodní části 
Pražského okruhu. To by znamenalo, že veškerá doprava k plánovanému areálu by vedla ulicí 
Tomíčkovou přes pozemky určené k prodeji. Po vybudování areálu by již těžko došlo 
k výstavbě další severní komunikace, pokud tato nebude požadována v územním řízení.  

Pokud si však město ponechá pozemky ve svém vlastnictví, může zabránit tomu, aby 
plocha, dotčená změnou územního plánu, byla dopravně obsluhována pouze skrze ulici 
Tomíčkovou. Aktuální podoba změny ÚP rovněž není podmíněna vybudováním veřejného 
parku včetně přírodního koupaliště, ke kterému se investor zavázal ve funkční ploše S03.  

Proto navrhuji, aby orgány Zastupitelstva, Rada hl. m. Prahy a vlastní Zastupitelstvo 
hl. m. Prahy přijaly usnesení, až se tato záležitost bude v příslušných orgánech projednávat, 
v kterém s prodejem pozemků nesouhlasí. Děkuji.  

 
Prim. Hřib: Děkuji za dodržení časového limitu. Interpelovaný je pan náměstek 

Hlaváček. Poprosím ho tedy o odpověď. 
 
Nám. Hlaváček: Děkuji za dotaz. Ona ta interpelace je formulovaná jako nesouhlas 

s prodejem městských pozemků. Ono je to vlastně mezi dvěma kompetencemi. My se 
domluvíme s panem kolegou Chabrem a odpovíme společně písemně.  



Prim. Hřib: Děkuji. Doplňující otázka?  
 
Pan Michal Malina: Já bych se možná jenom zeptal v kontextu toho, co tady zaznělo, 

jestli si Rada hl. m. Prahy a zastupitelé myslí, že ta změna ÚP, jedná se o změnu území 
z nezastavitelného na zastavitelné, to území, je tam porost vzrostlé zeleně, zda je to v souladu 
se strategií adaptace na klimatickou změnu. Děkuji. (Potlesk veřejnosti.) 

 
Prim. Hřib: Doplňující komentář.  
 
Nám. Hlaváček: Jenom jsem si v průběhu té interpelace uvědomil, že to může mít 

souvislost s tou změnou. Nemám to naučené zpaměti, doplním do textu.  
 
Prim. Hřib: Děkuji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







INT.  č. 4/8 – Vít Janoušek 
– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlaváčka 
– interpelace směřovala na radní Kordovou Marvanovou 
– interpelace směřovala na radní Třeštíkovou 
 
ve věci 

- příjezdu mise UNESCO do Prahy k projektu Rezidence Park Kavčí Hory  
 
na interpelaci reagoval náměstek primátora Hlaváček 
na interpelaci reagovala radní Třeštíková 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 

Prim. Hřib: Dalším v pořadí je pan Vít Janoušek. 
 
Pan Vít Janoušek: Ještě jednou dobré poledne, dámy a pánové. Teď vystupuji jako 

pověřený člen petičního výboru petice proti rezidenci Park Kavčí Hory 3272 podpisů, odeslali 
jsme to do UNESCO, a v návaznosti na to tedy po deseti letech se monitorovací mise 
UNESCO vrací do Prahy.  

Z tohoto důvodu bych se docela rád zeptal, jestli by náš spolek mohl mít účast 5. 
března na workshopu pro radní Prahy o zástavbě Pankráce, následně tedy o týden později má 
být další, a byl bych velmi rád, kdyby 21. března nebyla do Zastupitelstva předložena 
myšlenka navýšení kódu rezidence Park Kavčí Hory z kódu G na I, protože navýšení z kódu 
G na H zamítlo minulé Zastupitelstvo, předchozí politická reprezentace.  

Víme, co chceme. Chtěli bychom, aby Praha zpracovávala heritage impact assessment, 
tzn., vyhodnocení vlivu na památku. Je to něco podobného, jako jsem tady již hovořil o RIA, 
tzn., o vyhodnocování vlivu dopadů.  

Zeptám se vás, jestli víte, proč se zastavila výstavba bytová v Praze a vůbec. Není to 
působením ekologů, Zelených, není to působením památkářů. Je to novelou stavebního 
zákona z pera, nevím, paní náměstkyně Pavlové, uložila odboru územního rozhodování 
posuzovat soulad s územním plánem. Přetížení neskutečné. Naprosto nesmyslný krok 
z pohledu kapacity. Toto je smysl posuzování RIA, to je to promyšlení těch dopadů.  

A teď v jiném ohledu, v jiném gardu. Dámy a pánové, všimli jste si, kolik bytů svítí ve 
V Toweru? Slavném Véčku, v tom betonovém paroží, co nám vyrostlo na Pankráci? Budete 
se divit, je jich čím dál tím méně. Asi 7 z jedné strany. Ono totiž ta fantastická skvělá 
investice, ten perfektní barák, zdá se, že zahubil druhou firmu PSJ. Nejdřív to bylo ECM, teď 
PSJ, takže otázka zní, jestli si můžeme dovolit takto mrhat prostředky a jestli dalších 15 let 
budeme muset čekat, jestli se dostaví Český rozhlas, taky další ohromná vysoká budova na 
Pentagonu Pankráce. I s těmi vysokými budovami tam máme opravdu špatné zkušenosti. Byli 
bychom velmi neradi, kdyby rezidence Park Kavčí Hory byla tou další betonovou obludou, 
která tam 10 – 15 let bude svítit neobydlená, a pro nás to bude znamenat jenom další problém. 

Kácení zeleně. Příčina klimatické změny. Podle vyhodnocení OECD největší ztráty 
dělají neuvážená rozhodnutí. Prosím velmi, aby nebyla přijata změna kódu rezidence Park 
Kavčí Hory, a prosím, aby náš spolek byl přizván k jednáním před tím, než mise UNESCO 
přijede, jakož i na jednání s misí UNESCO, tak jako jsme se ho účastnili v roce 2008 a v roce 
2009. Děkuji.  

 
Prim. Hřib: Děkuji. Odpoví pan náměstek Hlaváček.  
 



Nám. Hlaváček: Děkuji za slovo Vítkovi Janouškovi. Na pracovní setkání pátého jsou 
pozváni zástupci Prahy 4, je to vlastně složený tým k nějaké pracovní poradě, nejedná se o 
nic, kde by se něco rozhodovalo. Změna ÚP Kavčí Hory do příjezdu a jednání s monitorovací 
misí předložena nebude. Výstavba byla v Praze zastavena komplexem mnoha problémů, které 
se vzájemně multiplikují, a skutečně žádný z těch aktérů nenese jednoznačně vinu, ale diskuse 
o tom, jak se z toho vysekat, by byla cenná.  

To možná za moji kompetenci. Jestli můžu poprosit paní kolegyni Třeštíkovou o 
doplnění, jestli jsem na něco zapomněl? Jenom k misi.  

 
Prim. Hřib: Jestli můžu poprosit o paní radní Třeštíkovou případně o vyjádření.  
 
P. Třeštíková: Myslím, že jste na nic nezapomněl, pane náměstku. Ta mise je zatím 

neveřejná, my respektujeme přání zástupců UNESCO, že o tom nijak nemluvíme, nebo to 
nijak nemedializujeme. Přijedou a chtějí pracovat v klidu a nerušeně. Musíme to samozřejmě 
respektovat. Určitě není pravda, jak jste říkal na začátku jednání Zastupitelstva, že by některé 
subjekty o té misi věděly a byly pozvané k tomu, aby se zúčastnily, nebo že by se naopak ti 
komisaři účastnili nějakých jednání, tak jak jste naznačoval na začátku, tak to bych odmítla. 
Přijdou zástupci UNESCO, a my jim jenom musíme připravit ideální podmínky pro jejich 
práci a nerušit je při tom. 

 
Prim. Hřib: Chcete položit doplňující otázku?  
 
Pan Vít Janoušek: Děkuji. Jsem velmi rád, že to je pouhá shoda okolností, že pan 

developer Kunovský pořádá seminář, mezinárodní summit v té době.  
Moje doplňující otázka zní, jestli by bylo možné znovu projednat tzv. územní limity 

Prahy 4, v kterých se Praha 4 snažila vymezit území, o kterých si myslí, že by tam neměla být 
velká zástavba. Bylo to v roce 2012 za pana starosty Horálka. Byly tím vydefinovány určité 
plochy s určitými, řekl bych, výškovými limity. Proto se ptám, neprošlo to bohužel ani jedním 
výborem, ve všech to bylo zamítnuto. Jestli by bylo možné o tom diskutovat, byl bych velmi 
rád. Děkuji. To je konec.  

 
Prim. Hřib: Děkuji. Komentář za pana náměstka?  
 
Prim. Hřib: Zvážíme. 
 
Prim. Hřib: Komentář za paní radní? Není požadován.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PÍSEMNÁ 
 
INT.  č.  4/1/P – Ladislav Čapek 
– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlaváčka 
 
ve věci 

- participace občanů na územní studii sídliště Ďáblice 
 
písemná interpelace předána nám. Hlaváčkovi k písemné reakci 
 

Věc: interpelace územní studie sídliště Dáblice 

Vážený pane radní Hlaváčku, 

Jsem členem Výboru SVJ Čumpelíkova a dříve jsem byl i v orgánech bytového družstva 
v Třebenické ulici (družstvo U podchodu), tedy dvou z nejvíce postižených objektů plánované 
výstavby developera CPI.  Bytová družstva a SVJ dnes představují 99% privátních investorů 
na sídlišti Ďáblice. Zatímco my se o dvé domy staráme, CPI nechává objekty chátrat a snižuje 
nám hodnotu našich nemovitostí. CPI má dnes objekty podle územního plánu ve 
stabilizovaném území a ani metropolitní plán zde výstavbu nepředpokládá. Proto se na 
Územní studii, která má údajně ochránit naše sídliště Ďáblice díváme s velkými obavami. 

Na setkání s veřejností v listopadu 2018 nám byla přislíbena participace na studii a vytvoření 
pracovních skupin za účasti SVJ a bytových družstev.   

•       Milan Brlík, vedoucí kanceláře participace, citace listopad 2018, schůzky s veřejností 

•       Čas 1:25 ..."do procesu tvorby podkladu uz. studie zapojíme obyvatele, proto jste 
dneska tady, SVJ, spolky KK, ÚMČ P8, magistrát, městské společnosti"..... 

•       ... "v lednu bychom chtěli uspořádat první konzultaci návrhu té studie s veřejností „ 

•       ... "harmonogram je realisticky"  

•       Čas 4:55 ...zmínka, že všude všechny zapojují do procesu tvorby“ 

•       Plus obrázky s pana Brlíka s nákresy participujících skupin 

1)      Slíbená participace se zástupci SVJ/BD, které jsou sdružené a chtějí spolupracovat, ve 
skutečnosti neproběhla vůbec. Kdy budou osloveni zástupci SVJ a bytových družstev, 
kteří reprezentují zájmy 15 tisíc občanů, zapojeni do participace? 

2)      V jaké formě bude participace probíhat? Předpokládáme slíbený formát pracovní 
skupiny se zástupci architektů územní studie, zástupců SVJ a bytových družstev, MČ 
P8, magistrátu, spolkapod. s minimální periodou alespoň 1x za měsíc. 
  
Děkuji za odpovědi a těším se na spolupráci. 
 
 





INT.  č.  4/2/P – JUDr. Marta Koropecká 
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy 
– interpelace směřovala na Zastupitelstvo HMP 
 
ve věci 

- znečišťování životního prostředí firmou VAFO PRAHA, s.r.o. se sídlem v 
Chrášťanech 

 
písemná interpelace předána nám. Hlubučkovi k písemné reakci 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
1/3  

 Praha 13. března 2019      
 Č. j.: MHMP  489674/2019 
 Počet listů/příloh: 2/0 
  
  
 
 
 
Vážená paní starostko, 
 

hlavní město Praha si velmi dobře uvědomuje závažnost nežádoucího obtěžování 
obyvatel města i přilehlých obcí zápachem z výrobny granulí společnosti VAFO Praha 
s. r. o., se sídlem K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany. Proto jsme aktivně vstoupili do 
procesu vydání integrovaného povolení provozu pro předmětnou výrobu krmiv s cílem 
zabránit rozšíření výroby, která nemá vyřešený záchyt pachových látek ani pro 
stávající výrobní linky a již několik let obtěžuje zápachem obyvatele při celé západní 
hranici Prahy.  

Prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (dále „IPR Praha“), který 
je v dané věci svou zřizovací listinou pověřen zastupovat hlavní město Prahu, uplatnilo 
město v řízení o vydání integrovaného povolení řadu připomínek upozorňujících na 
nesrovnalosti v popisu výroby v provozním řádu zařízení a způsobu odvodu odpadní 
vzdušiny. I přes zásadní připomínky a výhrady ze strany IPR Praha však Krajský úřad 
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 20. 9. 2018 
integrované povolení předmětné provozovně vydal. IPR Praha (ve spolupráci se 
specialisty ochrany ovzduší z Magistrátu hlavního města Prahy) zpracoval odvolání 
proti vydanému integrovanému povolení. Díky kvalitní práci zástupců města, kteří velmi 
podrobně zmapovali technologickou stránku provozu, zabývali se možností zpřísnění 
stanovených podmínek pro odvod odpadní vzdušiny s ohledem na nejlepší dostupné 
technologie a přesně popsali nedostatky vydaného povolení i provozní dokumentace 
doložené žadatelem, se podařilo povolení rozšíření výroby alespoň pro tuto chvíli 
zabránit. Ministerstvo životního prostředí dalo totiž argumentům hlavního města Prahy 
zapravdu a v odvolacím řízení vydané integrované povolení zrušilo a věc vrátilo 
Krajskému úřadu Středočeského kraje k novému projednání. 

V současné době je povolena pouze výroba krmiv na stávajících dvou výrobních 
linkách (přičemž linka č. 1 je deklarována jako záložní). Vzhledem k extrémní pachové 
zátěži, kdy je zasažena oblast několika městských částí, se lze domnívat, že 
v provozovně neoprávněně probíhá výroba i ve větším než povoleném rozsahu. Tuto 
domněnku se však zatím České inspekci životního prostředí, jakožto příslušnému 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, 
technické vybavenosti a bezpečnosti 

*MHMPXPAQNDVD* 
MHMPXPAQNDVD 
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kontrolnímu orgánu, nepodařilo prokázat. Budeme proto apelovat na inspekci, aby se 
zaměřila na ještě častější kontroly provozovny a své místní šetření prováděla 
především v době výskytu stížností, tj. ve večerních a brzkých ranních hodinách, 
o víkendech a o svátcích. Pokud totiž nebude prokázáno, že provoz porušuje 
podmínky stanovené zákonem či vydanými povoleními, neexistuje legální způsob, jak 
provoz zařízení přiměřeně omezit či zcela zakázat.  

Jsem rád, že se na půdě hlavního města Prahy podařilo svolat jednání za účasti 
víceméně všech dotčených aktérů, tedy jak zástupců samospráv městských částí, 
hlavního města Prahy i Středočeského kraje, tak orgánů státní správy, ať již šlo o 
Českou inspekci životního prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje či Magistrát 
hlavního města Prahy, a v neposlední řadě i zástupců provozovatele společnosti VAFO 
Praha s.r.o. Dané jednání napomohlo vyjasnit si navzájem pozice jednotlivých aktérů a 
dle mého soudu mělo svůj význam i v rámci neformálního působení na provozovatele 
zařízení, který byl jasně konfrontován s negativními důsledky svého provozu. 
Provozovatel na jednání deklaroval záměr nainstalovat v nejbližší době další zařízení 
na čištění vzduchu s vyšší účinností, než dosud instalované. Tento záměr budeme dále 
sledovat.  

Hlavní město Praha nedisponuje žádnými kompetencemi pro přímé ovlivnění chodu 
výrobny krmiv, takovou pravomoc nemá ani Magistrát hlavního města Prahy, neboť 
zařízení se nenachází ve správním obvodu hlavního města Prahy. Přesto tuto věc 
aktivně sledujeme a budeme se i nadále zasazovat o prověření zápachu, zpřísnění 
podmínek pro provoz výrobny a zamezení rozšíření výroby. Sledovat budeme 
deklarovaný záměr provozovatele nainstalovat další zařízení na čištění vzduchu. 
Technologie pro čištění odpadní vzdušiny, které provozovatel dosud nainstaloval a 
nainstaluje na stávající výrobní linky, musí nejprve v dlouhodobém zkušebním provozu 
prokázat svoji vysokou účinnost, v opačném případě nelze reflektovat ubezpečení 
provozovatele o omezení negativních dopadů jeho provozu. Zároveň je potřeba 
zaměřit se na důslednou kontrolu rozsahu výroby (v současnosti max. 71,4 tun 
výrobků/den) a dodržování technologické kázně v zařízení, což bude hlavní město 
Praha u kontrolních orgánů iniciovat. I nadále budeme o této věci komunikovat se 
Středočeským krajem. 

S pozdravem 

Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické 
vybavenosti a bezpečnosti 
podepsáno elektronicky  

 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Tel: +420 236 002 790, kontaktní centrum: 12 444 
E-mail: Petr.Hlubucek@praha.eu, IS DS: 48ia97h 
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Vážená paní 
 
JUDr. Marta Koropecká 
starostka 
Úřad MČ Praha Zličín 
Tylovická 207/2 
155 21  Praha - Zličín 
 
 



INT.  č.  4/3/P – Vojtěch Bárta 
– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlubučka 
– interpelace směřovala na Radu HMP 
 
ve věci 

- klimatické krize 
 
písemná interpelace předána nám. Hlubučkovi k písemné reakci 
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 Praha 21. března 2019 
 Č. j.: MHMP  532476/2019 
 Počet listů/příloh: 3/0 
  
  
 
Vážený pane Bárto, 
 
 

děkuji za Vaše dotazy ve věci dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů a energetických investic 
hlavního města Prahy vznesené na Zastupitelstvu HMP dne 28. 2. 2019.   
K otázce zda  „… byly nabídky dodavatelů elek třiny z obnovitelných zdrojů městem 

posuzovány, došlo k  cílenému oslovení firem, k teré by mohly dodat 100% obnovitelnou 
elek třinu alespoň pro některé městské budovy či dopravní podnik?“ Vám mohu sdělit 
následující: 

V rámci společného nákupu energií v současnosti zjišťuje Odbor veřejných zakázek možnost 
nabídky energie vyrobené z OZE (dále také zelená energii) z hlediska potřebného 
nakupovaného množství. Jelikož v současné době jsou uzavřené smlouvy na odběry do roku 

2020, bude poptávka po zelené energii předmětem centralizovaného zadávání veřejných 
zakázek pro další období. Snahou v tomto období bude najít dodavatele s co největším 
množstvím této energie, které by pokrylo požadované spotřeby města a jeho organizací s cílem 

eliminovat nákup el. energie z uhelných (či jakýchkoliv fosilních) elektráren.  Předpokládáme, že 
zvýšená poptávka po zelené energii, zvýší investice v této oblasti a tím zvýší i její nabídku. 
K Vašemu konstatování, že „ceny elek třiny z OZE k lesají, atd…“ bych rád upozornil na 

skutečnost, že konečná cena za elektrickou energii je složena z části regulované a části 
neregulované a vždy se řídí cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Snižování 
výkupních cen a ročních zelených bonusů za výrobu elektřiny využitím obnovitelných zdrojů 

energie (slunečního záření, větru, vody, geotermální energie atd…) se týká vlastníka licence na 
výrobu energie nikoli konečného zákazníka tedy odběratele elektřiny.  
K druhé otázce „Proč chcete investovat 300 mil. Kč do nové rozvodny, k terá má do Prahy 

přivádět proud z uhelné elek trárny v Chvaleticích - elek trárny, k terá nyní žádá o nehorázné 
výjimky z limitů znečištění, k teré jí doufejme, nebudou přiděleny? Proč v návrhu rozpočtu 
nacházíme investice do energie z fosilních zdrojů, od k terých se odk lání nejen veřejné mínění, 

ale i investoři či velké pojišťovny?“:  
Hlavní město Praha se dlouhodobě zabývá řešením zásobování energie v případě „blackoutu“. 
Za tímto účelem vedou zástupci města dlouhodobá jednání na nejvyšší úrovni s příslušnými 

složkami státní administrativy, které mají dané téma ve své gesci, a s dodavateli elektrické 
energie. Zmíněná jednání probíhají pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu, které 
připravilo návrh dokumentu zobecňujícího postup hl. m. Prahy a Středočeského kraje. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, 
technické vybavenosti a bezpečnosti 

*MHMPXPASD51R* 
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Prostřednictvím tohoto dokumentu by mělo postupně dojít k formulaci krizových postupů i 
v ostatních krajích.  

V dotazu uvedený důvod výstavby rozvodny Praha Sever je poměrně nepřesný. Tento záměr 
je součástí platného Desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy ČR, a to včetně 
odůvodnění a popisu přínosů v něm uvedených. Nová plánovaná rozvodna 420 kV Praha Sever 

zlepší spolehlivost napájení Hlavního města Prahy, kdy současné potřeby zákazníků a 
prognóza  dalších let ukazují, že energetická náročnost pražské aglomerace (spojená i s 
rozvojem administrativních budov a rezidenčního bydlení) má stoupající tendenci a pokračování 

tohoto tendru lze očekávat i v bližší budoucnosti, například s potenciálem rozvoje 
elektromobility. Proto společnost PREdistribuce, a.s. požádala ČEPS, a.s., o připojení zařízení 
distribuční soustavy k soustavě přenosové, která zajistí spolehlivé a bezpečné zásobování 

stoupající spotřeby pražské aglomerace.  Jde o investiční záměr provozovatele přenosové 
soustavy a příslušného provozovatele distribuční  soustavy, kdy se jedná o zajištění 
konkrétního rezervovaného příkonu a výkonu mezi těmito soustavami, který však vyžaduje, aby 

ČEPS, a.s., vybudovala novou rozvodnu 420 kV Praha Sever.  
Je nezbytné dodat, že jednou z povinností společnosti ČEPS, a.s. vyplývající z energetického 
zákona je zajistit všem účastníkům trhu s elektřinou nediskriminační podmínky pro připojení 

jejich zařízení k přenosové soustavě ČEPS, a.s.  Dále na základě licence na přenos elektřiny 
dle zákona č. 458/2000 Sb. a na základě uzavřených smluv má ČEPS povinnosti poskytovat 
tzv. přenosové služby spočívající v zajištění přenosu elektrické energie z míst výroby do míst 

spotřeby, a to jak v rámci ČR (vnitrostátní přenos), tak i do a ze zahraničí (přeshraniční přenos). 
V rámci výše zmíněného poskytování přenosových služeb je povinností ČEPS, a.s., zajistit 
přenos elektrické energie všem připojeným výrobním zdrojům do míst spotřeby po celé České 

republice. Možnost případného využití této rozvodny také pro dodávku elektřiny z dalších zdrojů 
byla diskutována pouze jako jeden z potenciálních prostředků pro zajištění energetické 
odolnosti Hlavního města Prahy, respektive jeho zásobování elektrickou energií při 

mimořádných situacích. Elektrárna Chvaletice spolu s dalšími byla zmíněna jako tento 
potenciální zdroj v případě takto mimořádné situace.  
Z výše uvedeného vyplývá, že rozvodna Praha – Sever není investičním záměrem hl m. Prahy, 

ale investicí energetické společnosti ČEPS, a.s., která připravuje tento projekt ve spolupráci 
s PREdistribuce, a.s., a ČEZ Distribuce, a.s. 
 

 
S pozdravem 

Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a 
bezpečnosti 
podepsáno elektronicky  

 
 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Tel: +420 236 002 790, kontaktní centrum: 12 444 
E-mail: Petr.Hlubucek@praha.eu, IS DS: 48ia97h 
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Vážený pan 

 
Vojtěch Bárta 
Kurkova 1211/4 

182 00  Praha 8 - Kobylisy 
 
 
 
 



INT.  č.  4/4/P – Milan Smrž 
– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlubučka 
 
ve věci 

- současného nakládání s odpadem 
 
písemná interpelace předána nám. Hlubučkovi k písemné reakci 



 



 



 
 
 
 
 







INT.  č.  4/5/P – Václav Orcígr 
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy 
 
ve věci 

- bytové situace v hl. m. Praha 
 
písemná interpelace předána radnímu Zábranskému k písemné reakci 



 
 
 
 
 







INT.  č.  4/6/P – Milan Vondra 
– interpelace směřovala na radu HMP 
 
ve věci 

- participace veřejnosti při zpracování územní studie sídliště Ďáblice 
 
písemná interpelace předána nám. Hlaváčkovi k písemné reakci 
 
 
 



 
 
 
 
 







INT.  č.  4/7/P – Tomáš Hnyk 
– interpelace směřovala na náměstka primátora Scheinherra 
 
ve věci 

- humanizace magistrály a úpravy parkovacích míst v Pražských stavebních předpisech 
 
písemná interpelace předána nám. Scheinherrovi k písemné reakci 
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 Praha 25. března 2019 
 INT 4/7 ze dne 28. 2. 2019  
 S-MHMP 427555/2018 
 Č. j.: MHMP  544957/2019 
 Počet listů/příloh: 1/0 
  
  
 
Vážený pane Hnyku, 
 
K vaší interpelaci ze dne 28. 2. 2019 si dovoluji sdělit, že úpravy Severojižní magistrály tak, aby 
byla tato městská osa sice frekventovanou komunikací, ale zároveň místem, které slouží lidem, 
jsou důležité téma, které již aktivně řeším. V současné době např. nechávám ze strany mých 
poradců i podřízených městských institucí prověřovat návrhy z předchozích studií 
zpracovaných k tématu. Některé se ukazují jako bezproblémové, nekonfliktní a rychle 
realizovatelné. První výsledky v terénu bychom mohli mít již do několika měsíců. Jiné jsou na 
delší diskusi a často jsou náročné na projektovou a inženýrskou činnost. V neposlední řadě pak 
jsou opatření mající vliv na plynulost a kapacitu magistrály politické téma a je nutné na ně 
nalézt schodu. Ostatně proto například pořádáme 27. 3. od 14:00  v CAMPu diskusi nad 
řešením křížení ul. Na veselí s ul. 5. května, které významně může přispět k pozitivním změnám 
na magistrále a jejím okolí. 
 
S pozdravem 
 
  
 
                                  Adam Scheinherr 
 
Vážený pan  
Tomáš Hnyk  
K Olympiku 566/8  
186 00 Praha 8 – Karlín  
 
Na vědomí: OVO  
 
 
 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Ing.  Adam Scheinherr, MSc., PhD. 
Náměstek primátora hlavního města Prahy  

*MHMPXPASVH73* 
MHMPXPASVH73 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Tel: 236002296, kontaktní centrum: 12 444 
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INT.  č.  4/8/P – Arne Springorum 
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy 
– interpelace směřovala na Radu HMP 
 
ve věci 

- vyhlášení stavu klimatické nouze na území hl. m. Prahy 
 
písemná interpelace předána nám. Hlubučkovi k písemné reakci 
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 Praha 27. března 2019 
 Váš dopis zn./ze dne: 28. 2. 2019 
 Č. j.: MHMP  563688/2019 
 Počet listů/příloh: 2/0 
  
  
 
 
 
 
Vážený pane Springorum, 
 
reaguji na Vaši interpelaci na Zastupitelstvu HMP dne 28. 2. 2019.  
 
 
Vzhledem k vysoké produkci emisí skleníkových plynů projevující se klimatickými 
změnami a s ohledem na závazky ČR vyplývají z požadavků EU, chce být Praha 
aktivní a realizovat opatření, která sníží emise skleníkových plynů a příspěvek Prahy 
ke změnám klimatu a zároveň se přizpůsobí nastalým změnám. Praha proto přijala 
v roce 2017 Adaptační strategii na změnu klimatu a v roce 2018 se připojila k iniciativě 
Pakt starostů a primátorů (v angl. Covenant of Mayors for Climate & Energy).  
 
V rámci adaptace na změnu klimatu prostřednictvím naplňování dokumentu Adaptační 
strategie na změnu klimatu, resp. na něj navazujícího Implementačního plánu pro 
roky 2018 – 2020, jsou navržena a realizována opatření ke zmírnění dopadů 
probíhajících klimatických změn, jakými jsou zejména zvyšující se průměrná teplota, 
vznik tepelných ostrovů v Praze, extrémní teploty, intenzivní přívalové srážky, 
povodně.  
 
Cílem iniciativy Pakt starostů a primátorů je snížení emisí CO2 o 40 % do roku 2030 
s tím, že nejpozději do dvou let od přistoupení jsme povinni předložit „Akční plán pro 
udržitelnou energii a klima“ (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan). 
V SECAP budou zařazena zejména opatření z Akčního plánu pro implementaci 
Územní energetické koncepce na období 2018-2022 s tím, že bude proveden návrh 
doplňujících opatření na snížení emisí skleníkových plynů k roku 2030. Nezbytnou 
součástí akčního plánu SECAP jsou výchozí bilance emisí CO2 pro výchozí rok 2005 
(BEI – Baseline Emissions Inventory), vyhodnocení rizik a zranitelnosti týkající se 
důsledků změn klimatu a především komplexní soubor opatření v oblasti zmírnění 
změny klimatu (snížení emisí CO2) a adaptace na změnu klimatu.  
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, 
technické vybavenosti a bezpečnosti 

*MHMPXPATJ6RB* 
MHMPXPATJ6RB 
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Mezi nejvýznamnější příležitosti snížení emisí CO2 na území hl. m. Prahy patří 
opatření v oblasti výroby elektřiny, kde může výrazně pomoc poptávka po tzv. zelené 
energii vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, jako je fotovoltaika, energetické 
využívání odpadů v ZEVO Malešice nebo energie z větrných a geotermálních 
elektráren. U obytných budov a v terciární sféře je podporována výměna stávajících 
spalovacích zdrojů tepla za nové, efektivnější. Dále je potenciál úspor v pokračujícím 
zateplování, případně opětovném zateplování stávajících staveb, výměně oken, dílčím 
zateplením u památkově chráněných objektů, regulaci spotřeby energie, využití OZE. 
Tato opatření mohou přinést snížení emisí CO2 o stovky tisíc tun ročně.  
 
Oblast dopravy díky pravděpodobnému nástupu elektromobility a dalších alternativních 
pohonů může být rovněž zdrojem úspor emisí CO2 v míře dosahující několik set tisíc 
tun ročně.  
 
Praha se také vydala na cestu efektivního a dlouhodobého snižování celkových emisí 
prostřednictvím opatřeních v hlavním koncepčním dokumentu pro ovzduší - Programu 
zlepšení kvality ovzduší a v dokumentu věnujícím se dlouhodobému nakládání 
s energií na území HMP - Územní energetické koncepci.  
 
Rozhodování státní správy je vedeno snahou o dosažení důraznějšího promítnutí 
zájmů ochrany ovzduší do rozhodovací praxe. Mimo jiné jsou také významně 
podporovány lokální aktivity ke zlepšení kvality ovzduší, jako např. výsadba izolační 
zeleně.  
 
V oblasti nakládání s energiemi město plní zejména opatření ke snižování 
energetické náročnosti budov v majetku hl. m. Prahy, spolu s rozvojem 
environmentálně příznivé energetické infrastruktury a ekologizace energetických 
zdrojů. Dále jsou dlouhodobě realizována opatření ke snížení emisí z vytápění 
domácností (podpora přeměny topných systémů v domácnostech v rámci programu 
„Čistá energie Praha“). Do konce roku 2020 lze čerpat také dotace v rámci programu 
„Kotlíkové dotace“. Na území Prahy probíhá postupná ekologizace významných 
energetických zdrojů, která zahrnuje rekonstrukci spalovacích zdrojů (výměna kotlů, 
plynofikace zdroje, instalace zařízení pro záchyt emisí apod.), záměnu paliva na 
zdrojích (např. přechod z uhlí na zemní plyn nebo na biomasu) a aplikaci 
nespalovacích alternativních zdrojů energie (tepelná čerpadla, sluneční kolektory 
apod.). 
 
Zajištění zásobování obyvatel nezbytnými komoditami, jako je jídlo a voda, je 
plánováno v rámci Krizového plánu hl. m. Prahy. Konkrétně se jedná o plán 
nezbytných dodávek a plán pro řešení narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu. 
V případě dlouhodobého výpadku těchto komodit by hl. m. Praha spolupracovalo na 
jejich zajištění se Správou státních hmotných rezerv, potažmo státem.  
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Vyhlášení stavu klimatické nouze je předmětem vlastní iniciativy města, kterou bude 
Praha zvažovat.  
 
 
Děkuji za Vás zájem o životní prostředí. 
 
S pozdravem 

Ing. Petr Hlubuček 
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické 
vybavenosti a bezpečnosti 
podepsáno elektronicky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
 
Arne Springorum 
V Šáreckém údolí 281/54 
160 00  Praha 6 - Dejvice 
 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Tel: +420 236 002 790, kontaktní centrum: 12 444 
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