
P Ř E H L E D 
dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl.m. Prahy 

přednesených na 14. zasedání ZHMP dne 25.2. 2016 
_____________________________________________________________ 

 
                                       Termín vyřízení:  - dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP 
                                                                              přednesených na 14. ZHMP dne 25.2. 2016 
                                                                   25. 3. 2016       
Ú S T N Í 
 
 
INT.- č. 14/1 – Mikuláš Ferjenčík 
– interpelace směřovala na ředitelku MHMP 
 
ve věci 

- využití výsledků programů „Inovace metodiky a metodologie zadávání územních 
plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu 
zpracování plánů se zvláštním zřetelem formulování fenoménu obrazu města“ 
 

 
na interpelaci reagovala ředitelka MHMP 
 
stenozáznam předán ředitelce MHMP k písemné reakci 
 

Nám. Kislingerová: Přistoupíme k druhé části, to jsou podněty členů Zastupitelstva 
HMP, které dnes byly uplatněny. 

Jako první v pořadí je přihlášen pan Mikuláš Ferjenčík. Prosím. 
 
P. Ferjenčík: Děkuji za slovo. Mám interpelaci, spíš dotaz na paní ředitelku, 

respektive na příslušného pracovníka odboru, ale musím směřovat na ni. 
Mne by zajímalo, jakým způsobem Praha využívá výsledků programů „Inovace 

metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah 
strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem formulování 
fenoménu obrazu města“. To je program, který byl schválený 29. března 2012, a stál – pokud 
je to správně v materiálech – 20 milionů korun. Vzhledem k tomu, že teď probíhá zpracování 
Metropolitního plánu, tak mě zajímá, jakým způsobem se výsledky tohoto programu za 20 
milionů korun používají v praxi. 

Děkuji. 
 
Nám. Kislingerová: Děkuji. Poprosím paní ředitelku Děvěrovou. 
 
P. Děvěrová: Vzhledem k tomu, že je to tak odborná otázka, tak bych vám odpověděla 

písemně ve stanovené lhůtě. 
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INT.- č. 14/2 – Ondřej Profant 
– interpelace směřovala na náměstka primátorky Dolínka 
 
ve věci 

- údržby Libeňského mostu organizací TSK Praha 
- projekt opravy Libeňského mostu a žádost o informace o stavu pražských mostů 

 
 
na interpelaci reagoval náměstek primátorky Dolínek 
 
stenozáznam předán náměstkovi primátorky Dolínkovi k písemné reakci 
 
 

Nám. Kislingerová: Děkuji. 
Tím můžeme přistoupit k dalšímu přihlášenému, kterým je pan Ondřej Profant. 
 
P. Profant: Dobrý den. Vážený pane náměstku, chtěl bych se vás znovu zeptat na 

nějaké otázky ohledně Libeňského mostu a TSK. Otázky jsou podobné jako minulý měsíc, 
jenomže tentokrát jsem si dovolil je trochu víc upřesnit a požadoval bych odpověď písemně. 
Ony i doplňují informační materiál, který jsme obdrželi. 

Moje první otázka je: Prověříte, zda TSK postupovala s péčí řádného hospodáře? 
Moje druhá otázka je: Jak budete postupovat, pokud se prokáže, že TSK 

nepostupovala s péčí řádného hospodáře? 
Moje třetí otázka je: Proč není od roku 1992 zpracován projekt opravy Libeňského 

mostu? 
Moje čtvrtá otázka je: Proč se nezabránilo zatékání do mostu a dokonce se tomu 

nezabránilo ani teď, i když je relativně teplo, a i v zimních měsících by nejspíš nějaké úpravy 
šly provést? Už se o tom bavíme dlouho a zcela jasně nám bylo řečeno, že jelikož se vede 
řízení o kulturní památce, tak s mostem máme tak nakládat. Čili bych očekával, že tyto 
kritické opravy budou provedeny, takže bych se rád zeptal, jestli už jsou podnikány nějaké 
kroky a kdy to bude dokončeno. 

Další pátá otázka je: Jak to, že je zpracován projekt na most široký 26 metrů, když 
nám zcela dostačuje most 21metrový? Opět je tady otázka péče řádného hospodáře atd., proč 
stavíme stavby naddimenzované něčemu, co neodpovídá žádné dopravní koncepci. Popřípadě 
pokud to nějaké dopravní koncepci odpovídá, jestli byste mi mohl zaslat jaké, kde se bere, že 
budeme potřebovat takto - že bychom mohli případně potřebovat takto široký most. 

Pak bych se chtěl zeptat na termíny, které jsou uvedeny v tisku, které se mi zdály 
poněkud nepříznivé vůči opravě, protože hovoří o nějakém strašně komplexním celém díle, i 
když víme, že některé opravy jde provádět výrazně rychleji, které zajistí to, že by most byl 
stabilnější a použitelnější. 

Poslední sedmá otázka je: Minulé Zastupitelstvo jste sliboval souhrnnou informaci 
o stavu pražských mostů. Tu jsme neobdrželi, pokud jsem správně prošel podklady. Dostali 
jsme je pouze k Libeňskému mostu. Takže bych se chtěl zeptat, kdy je obdržíme. 

Poprosil bych o tyto otázky písemně. Ještě vám je zašlu nebo vytisknu, abyste je měl 
přesně napsané. Děkuji.  

 
Nám. Kislingerová: Děkuji za položené dotazy. Rozumím tomu tak, že rovnou jste 

navrhl, aby pan náměstek Dolínek odpověděl písemně. 
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Nám. Dolínek: Nicméně bych reagoval, prosím. Už před 14 dny byl Radě města 
předložen souhrnný materiál jednostránkový, kde bylo konstatováno, že ze všech mostů a ze 
všech dalších objektů tohoto typu, které máme v Praze přes 600, jich je šest v havarijním 
stavu. Omlouvám se, že to nebylo předloženo sem. Nechám vám to dneska rozeslat. Na 
základě toho bylo konstatováno, aby u těch šesti v havarijním stavu bylo rozpracováno, které 
to přesně jsou, jakého významu a co se tam musí ihned udělat. To je první věc. A vedle se 
zpracovává podklad na všechny ty, jak jste tomu řekl na minulém Zastupitelstvu, ty perly na 
Vltavě. Na ty se zpracovává celý tisk. Nevím, jestli jsou v havarijním stavu nebo ne, ale 
případně co nás čeká v nejbližších letech v této oblasti. A přece jenom nějaký finanční rámec 
je na místě, protože samozřejmě to nebudou opravy za miliony, ty budou výrazně dražší. 
Na zbytek odpovím samozřejmě písemně. 
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INT.- č. 14/3 – Ivan Hrůza 
– interpelace směřovala na radní Plamínkovou 
 
ve věci 

- žádosti o zpracování hlukových map v souvislosti se zprovozněním tunelového 
komplexu Blanka a jejich zveřejnění na webových stránkách Prahy 

 
na interpelaci reagovala radní Plamínková 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 

Nám. Kislingerová: Děkuji panu náměstku Dolínkovi. 
Nyní prosím pana zastupitele Ivana Hrůzu. 
 
P. Hrůza: Je notoricky známo, že zprovoznění tunelového komplexu Blanka vyvolalo 

na přístupových komunikacích zvýšení intenzity dopravy a zhoršilo imisní koncentrace a 
hlukovou zátěž v přilehlých lokalitách Prahy. V tuto chvíli probíhá od počátku měsíce února 
měření imisních koncentrací a v dubnu bude probíhat měření hluku. 

Vznáším podnět, aby na základě v dubnu získaných informací k hladinám hluku byly 
u nejzatíženějších lokalit vysoce překračujících normy, jako například okolí ulic Patočkova či 
V Holešovičkách, vypracovány co nejrychleji aktualizované mapy zón, respektive hlukových 
pásem o stejné intenzitě hlukové zátěže. Současně žádám, aby byly tyto mapy po zpracování 
bez prodlení zveřejněny na internetových stránkách města. 

Dále touto cestou žádám, aby byla co nejdříve zahájena výstavba tzv. labyrintu Na 
Malovance, který má snížit negativní dopady ze zprovoznění tunelového komplexu Blanka na 
životní prostředí v okolí této významné mimoúrovňové křižovatky.  

Současně žádám, aby za účelem snížení hlukové zátěže byl co nejdříve v ulici 
Patočkova položen tzv. tichý asfalt. V případě obou těchto investičních akcí prosím 
o upřesnění termínu dokončení. 

Děkuji za pozornost.  
 
Nám. Kislingerová: Děkuji a prosím paní radní Plamínkovou, zda odpoví přímo nebo 

písemně. 
 
P. Plamínková: Jenom řeknu panu Hrůzovi: Vy se neustále s tunelovým komplexem 

Blanka obracíte na mne, ale já už jsem vám tady minule a předminule a už několikrát říkala, 
že to opravdu nespadá do mé kompetence. Všechny tyto věci, na které jste se ptal, by vám 
měl zodpovědět pan náměstek Dolínek, který se toho naprosto nezříká. Minule vám poskytl 
docela obsáhlou odpověď. A myslím, že i na tyto věci vám jistě poskytne obsáhlou odpověď. 
Prosím, obracejte se na něho, protože byť jde o životní prostředí, tak je to natolik spjato 
s dopravou, že z logiky věci všechny tyto doprovodné jevy, které vyvolává vlastně tunelový 
komplex Blanka, jdou za radním pro dopravu. 

 
Nám. Kislingerová: Děkuji za tu odpověď. 
Pane Hrůzo, jste takto spokojen? Nebo ještě máme poprosit pana náměstka Dolínka? 
 
P. Hrůza: Neprosím pana náměstka Dolínka. Pan náměstek Dolínek se choval velmi 

vstřícně, odpověděl. Ostatně interpelace směřovaly v minulosti na něj. Já soudím, že jsou vaše 
kompetenční vztahy dílčí v Radě vaším specifikem, protože životní prostředí má jednu 
základnu. To znamená, co dýcháme, co pijeme, co posloucháme, samozřejmě dopadá na 
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všechny občany stejně. A nás jako řadové zastupitele ani občany nezajímá, jak jste si to tam 
na Radě mezi sebou rozdělili.  

Takže trvá m na tom, co jsem řekl zejména k těm hlukovým mapám, tedy tu část, kdy 
jsem požadoval, aby co nejrychleji po měření v dubnu byly vytvořeny mapy hlukových pásem 
o stejné intenzitě hlukové zátěže, a aby byly tyto informace bezodkladně poté zveřejněny na 
internetu, tj. na webových stránkách Prahy. 

Děkuji za pozornost. 
 
Nám. Kislingerová: Děkuji. Myslím, že tento příslib můžeme určitě učinit v tuhle 

chvíli, protože hlukové zátěže budou zajímat určitě všechny občany hlavního města Prahy. 
Dámy a pánové, tímto jsme na konci interpelací, které byly jak v kategorii občanů, tak 

v kategorii podnětů ze strany členů Zastupitelstva HMP plně vyčerpány. 
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