
 

P Ř E H L E D 
dotazů, připomínek a podnětů  

členů Zastupitelstva hl.m. Prahy přednesených  
na 40. zasedání ZHMP 

dne  14. 9. 2006  
(podle § 24 odst. 4 Jednacího řádu ZHMP) 

 

 
 
                                                           Termín vyřízení:  12.10.2006 
Ú S T N Í 
 
Ing. Zdeněk K o v á ř í k 
k INT. - č. 40/1 
Poděkoval za spolupráci všem členům ZHMP a zaměstnancům MHMP, kteří se aktivně 
podíleli na přípravě podkladů pro jednání a na dobrém fungování jednání ZHMP. 
 

Vzato na vědomí. 
 

 Náměstek primátora Hulinský  poděkoval předsedovi návrhového výboru za dobrou práci. 

 
RNDr. Jiří  W i t z a n y,  Ph.D. 
k INT. - č. 40/2 
Poděkoval všem za spolupráci a navrhl pro předsedy politických stran pro příští volební 
období lepší toleranci mezi koalicí a opozicí – možnost změny jednacího řádu – snadnější 
prosazování materiálů na jednání ZHMP i pro ostatní strany. Žádá odpověď od primátora 
hl.m.Prahy a náměstka primátora Hulinského. 
 
                                                                                  Předáno k vyřízení primátorovi hl.m.Prahy    
                                                                                  a náměstkovi primátora Hulinskému. 
                                                                                  Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
 
 
 
 
 
 

        V Praze dne 12. října 2006 
                č.j.: INT.-č. 40/2 
 
 
 



 
Vážený pane zastupiteli, milý kolego, 

 na našem posledním společném jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy 
v tomto volebním období jste oslovil představitele politických stran, tedy i mne, 
interpelací, v níž jednotící myšlenkou a zároveň otázkou byly „podmínky práce 
opozice“. 

Položil jste přitom řadu sugestivních otázek. Z mého pohledu by mohly mít 
všechny mé dílčí odpovědi jedno společné; odpovědi na všechny Vaše otázky by 
mohly znít stejně nebo podobně. V práci zastupitelstva zásadně respektuji a vždy 
budu respektovat demokratické výsledky svobodných voleb a demokratické principy 
práce vrcholného orgánu hlavního města Prahy a jeho suverenitu. 

Ve své práci se řídím a vždy budu řídit demokratickými principy. Demokracii 
přitom vnímám jako politický princip založený na rovnosti všech při hlasování o 
věcech společného zájmu; jako někdy bolestné a nepříjemné podřízení menšiny 
většině; jako uznání svobody a rovnosti všech občanů i všech jejich zástupců před 
zákony. Ve svém konání budu usilovat vždy, abych hájil zájmy většiny občanů tohoto 
města formou zastupitelské demokracie. Myslím, že v těchto mých zásadách je           
i všestranná odpověď na otázky, které jste položil. 

Se srdečným pozdravem 

 

                                                                                    MUDr. Pavel Bém, v.r. 

                                                                                       primátor hl.m.Prahy 

 

Vážený pan 
RNDr. Jiří  W i t z a n y, Ph.D. 
Zengrova 24/1937 
160 00  Praha 6 - Dejvice 
 

 
 
RNDr.  Miroslav  P r o k e š  
k INT. - č. 40/3 
Zhodnotil 4 roky spolupráce v ZHMP s žádostí o respektování ústavně zaručených práv  
(právo shromažďovací)  
 

Vzato na vědomí. 

 
 
 
 
 
 
 



Pavel  A m b r o ž  
k INT. - č. 40/4 
Dotaz ohledně kontroly hospodaření v Galerii hl.m. Prahy  
 

Předáno k vyřízení radnímu Černému. 
Bude odpovězeno písemně. 
 

 
Odpověď byla předána pouze v písemné podobě. 
 
 

k INT. - č. 40/5 
Žádost o zdůvodnění nepředložení materiálů Z 652 a Z 688 týkající se bezdomovectví a dotaz 
zda charita obdrží ještě v tomto roce tzv. „Laštůvkovy peníze“      

 
Předáno k vyřízení radní Halové. 
Bude odpovězeno písemně. 

 
k INT. - č. 40/6 
Připomněl, že dosud nebyla provedena obnova přírodních ploch při Motolském potoce u ulice 
Zahradníčkovy 

 
Předáno k vyřízení radnímu Gregarovi.  
Bude odpovězeno písemně. 

 
 
Odpověď: 

 
        V Praze dne 5. 10. 2006 
        K čj. SEG - 54/06 
 
 

Vážený pane, 
 
 k Vaší ústní interpelaci podané na posledním zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 
14. 9. 2006 sděluji následující: 

S ohledem na nepřesnou lokalizaci území, kterého se dotaz týká („zábor zelené plochy 
teskobaráky na území mezi motolským potokem a ulicí Zahradníčkova“ ) je z kontextu 
zadaného dotazu možné určit, že jde o parcelu č. 69/2 v kat. úz. Motol, Praha 5. Vlastníkem 
této parcely je podle výpisu z Katastru nemovitostí hl. m. Praha, přičemž správa uvedené 
parcely byla svěřena Městské části Praha 5. Dále i z veřejně přístupných stránek Městské části 
Praha 5 (www.praha5.cz) lze zjistit, že Městská část Praha 5 na svém 44. zasedání rady dne 
9.11.2004 (číslo dokumentu 44/1362/2004) projednávala žádost o pronájem části pozemku 
parc.č. 69/2 v k.ú. Motol, Praha 5 (žadatel fy Hloušek – podnikatelství staveb s.r.o.). 
Z uvedeného dokumentu je zřejmé, že v rámci tohoto zasedání Rada městské části schválila 
pronájem části uvedeného pozemku.  

 
 



 
 
 
Vzhledem k tomu, že  výkon vlastnických práv hl. m. Prahy k pozemku parc.č. 69/2 

v k.ú. Motol byl jeho svěřením do správy Městské části Praha 5 zúžen na tzv. holé vlastnictví, 
je výhradně v kompetenci Městské části Praha 5 (odbor obchodních aktivit, Štefánikova 13, 
Praha 5) jako správce uvedeného pozemku, jaký plán činností resp. budoucích přeměn na 
přírodu (popř. rekultivací) předmětného území bude realizovat. 

 
S pozdravem 

 
                                                                                RNDr.  Miloš  G r e g a r,  v.r. 
                                                                                           radní hl.m.Prahy 
 
 
Vážený pan 
Pavel Ambrož 
člen ZHMP 
nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7 
130 00  Praha 3 
 
 
 


