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

na 29. zasedání ZHMP dne 14. 9. 2017 
_____________________________________________________________ 

 
                              Termín vyřízení:  - návrhů, připomínek a podnětů občanů hl. m. Prahy 
                                                                     přednesených na 29. ZHMP dne 14. 9. 2017 
                                                           14. 10. 2017 
 
Ú S T N Í 
 
 
INT.  č. 29/1 – Ivana Brodská 
– interpelace směřovala na primátorku hl. m. Prahy 
 
 
ve věci 

- stížnosti na hluk z hudební produkce z akcí na Rašínově nábřeží 
 
na interpelaci reagovala primátorka hlavního města Prahy 
 
stenozáznam předán primátorce hl. m. Prahy k písemné reakci 
 

Prim. Krnáčová: Přichází na program bod interpelace. První dostanou slovo občané. 
Máme o tři minuty víc, tím pádem o tři minuty prodloužíme interpelace. Po interpelacích, 
které končí řádně v 14.00 hodin, bude přestávka do 14.30 hodin, pak se tady v 14.30 zase 
všichni sejdeme. 
 Takže první dostávají slovo občané – paní Brodská. Když tady paní Brodská není, tak 
paní Smutná. (Paní Brodská přichází.) Jste tady, tak prosím, máte slovo. Prosím klid v sále. 
 
 Ivana Brodská: Dobrý den, vážení v sále, paní primátorko, zastupitelé. Touto 
interpelací se na vás obracím jako jedna ze stovek rezidentů Podskalí téměř denně 
obtěžovaných hudebními produkcemi konanými na obou březích Vltavy v oblasti mezi 
Výtoní a Palackého náměstím. V posledním roce vzrostl počet těchto akcí na neobhajitelnou 
míru. Na náplavce se konají hudební produkce, k nimž je otevřený prostor kolem vodní 
plochy zcela nevhodný.  

Apeluji na vás a zodpovědné zde, abyste situaci neodkladně řešili a zajistili tím 
zklidnění zóny tak, aby byla opět vhodná k žití. Zároveň vás žádám o vyjádření, jaké kroky 
v nejbližší budoucnosti hodláte podniknout v tomto směru. Děkuji. 
 
 Prim. Krnáčová: Děkuji za interpelaci, paní Brodská. Odpovím vám písemně. Děkuji 
vám. Můžu vás ujistit, že kroky činíme a ráda se účastním i veřejné diskuse. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



INT.  č. 29/2 – Eva Smutná – zástupkyně starostky Praha 6 
– interpelace směřovala na náměstka primátorky Dolínka 
 
ve věci 

- obnovení stavební uzávěry pro stavbu „Silničního okruhu v severozápadním kvadrantu 
Prahy“ (stavby 518, 519, 520) 

 
na interpelaci reagoval náměstek primátorky Dolínek 
 
stenozáznam a písemná interpelace předány nám. Dolínkovi k písemné reakci 
 
 
Další má slovo paní Smutná. 
 
 Eva Smutná: Dobrý den ještě jednou. Vážená paní primátorko, vážená Rado, vážení 
zastupitelé, dámy a pánové, musím říct, že ačkoliv vím, jaké jsou koaliční dohody na hlavním 
městě, tak jsem přesto zklamaná, že Zastupitelstvo se nedokázalo čelem postavit i k tak 
jednoduché záležitosti, jako je podpora projednávání stavební uzávěry kolem platné varianty 
silničního okruhu. Je mi velmi líto, paní Kolínská, paní radní, že jste si tento návrh neosvojila 
a sama s tím, co by mělo být procesně vyřizováno už několik měsíců, ne-li půl roku, jste se 
k tomu nepostavila a nechtěla, aby se to na program Zastupitelstva zařadilo, a to z několika 
důvodů. Jednak proto, že to vrhá velmi špatný dojem na hlavní město Prahu v rámci státních 
dopravních staveb, kde by měla Praha jasně deklarovat, že silniční okruhy jsou pro ni 
prioritou a měla by tak vlastně vůči státu vysílat ten zájem, že jí záleží na tom, aby se Praha 
přestala rozpadat pod náporem dopravy, který tady je. 

Druhá záležitost, která mě, paní radní, velmi překvapila, je ta, že vás znám jako 
opoziční zastupitelku, která byla velmi ráda, když se věci projednávaly, když se dávaly na 
program Zastupitelstva, a je mi velmi líto, že když zastáváte tuto funkci na hlavním městě, 
která je velmi zodpovědná, tak se najednou těmto věcem bráníte a nemáte zájem, aby se 
projednávaly. Mně to dělá několik starosti tak, jak jsem tady řekla předtím. Jednak proto, že 
Praha 6 je více jak stotisícová městská část a současná dopravní situace naše občany velmi 
ohrožuje jak na životě, tak na jejich bezpečnosti. 

Další věc je, že Praha 6 leží vedle mezinárodního letiště, kde absence silničního 
okruhu je ostudou mezinárodní. Další věc je současná mezinárodní bezpečnostní situace 
v rámci světa, kdy Praha může být ohrožována různými ataky a tak jak se k tomu – myslím - 
staví celkem čelem armáda a okruh by si přála, tak vlastně cokoliv se stane a bude jakákoliv 
nebezpečná situace, tak veškeré záležitosti s tím spojené budou zatěžovat Prahu, povalí se 
přes Prahu 6. 

Další důvody, které tady mám – mluvila jsem o tom, že metropolitní plán platnou 
variantu podporuje. Pracuje vládní skupina. To znamená, premiér Sobotka ustanovil vládní 
skupinu, která se postupně zabývá projektováním i staveb 518, 519, 520. Praha 6 není bohužel 
přizvána, zastupuje ji hlavní město Praha. Já mám velké pochybnosti o tom, jakým způsobem 
hl. město Praha bude zastupovat zájmy Městské části Praha 6, když ani na tomto 
Zastupitelstvu mi nedáte najevo, že vám na Praze 6 záleží a že uděláte ten minimální krok, 
jako že začnete okamžitě projednávat stavební uzávěru u platné stopy okruhu v severozápadní 
části Prahy. (Gong.) 

Interpelaci v tomto místě předávám panu radnímu Dolínkovi. Bude mu předána 
písemně. Toto bylo nad rámec mojí interpelace písemně. Děkuji. 
 



 Prim. Krnáčová: Děkuji. Pan kolega Dolínek. 
 
 Nám. Dolínek:  Přesný postup napíšu písemně, nicméně s kolegy z rozvoje 
financování dopravy a s dalšími pracujeme na stavebních uzávěrách, které nám chybí, aby 
byly někde dány. Doufám, že pro vás budu mít lepší zprávy už v písemné odpovědi. Děkuji.  
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 
 
 
 



INT.  č. 29/3 – Aleš Moravec 
– interpelace směřovala na radní Plamínkovou 
 
ve věci 

- nejasností ohledně tržeb společnosti PVK a.s. ve výroční zprávě společnosti 
 
na interpelaci reagovala radní Plamínková 
 
stenozáznam předán radní Plamínkové k písemné reakci 
 
Prim. Krnáčová: Děkuji. Pan Jaroslav Dvořák interpeluje paní náměstkyni Kolínskou. Je tady 
pan Dvořák? Pane Dvořáku, jste tady? Nejste, dobře. Pan Aleš Moravec. Pojďte, pane 
Moravče. Jde zase o vodu?  
 
 Ing. Aleš Moravec: Děkuji za slovo. Pan Dvořák nás překvapil, že se někam ztratil. 
Asi se vás bojí, já nevím. Interpelace na dopis paní doktorky Plamínkové, vody, ceny, 12. 9.  

Vážená paní doktorko, děkujeme vám za zaslání vaší odpovědi na náš dotaz dle 
zákona 106/1999, o svobodě informací. Nemusela jste nám odpovídat. ZHMP, tedy ti za 
stranu Čapí hnízdo, sociálové, zelení, starostové a lidovci hlasovali, že se nemusí plnit zákony 
ČR, tedy také ten o svobodě informací. A to dne 15. 6. 2017. Návrh na hlasování proti této 
nemravnosti podali Piráti. Nehlasovali však výše jmenovaní ve stranách, i když byli všichni 
přítomní. Tak vypadá politika v republice. Vládci Prahy nechtějí dodržovat zákony, ale 
vládnou dál i republice a v příštím období, to ano. I paní primátorka. Vivat. Škoda, že nemám 
TV, to by vás už nikdo nevolil. 

Přesto však máme mnoho doplňujících dotazů podle zákona 106/1999. Začneme první 
tabulkou přehled tržeb PVK, dopis v příloze, v ní uveden zdroj výroční zprávy PVK, tedy 
otázka. Tady to můžu přeložit, protože ten dopis je dlouhý, a to vás nezajímá, jak to s Prahou 
dopadá, s tou vodou, protože tak jak nás tady mydlí, tak v tom dopise není vůbec o zdražení o 
7 Kč, o 700 mil. ročně, a oni mají, PVK a Veolie mají najednou o 600 mil. nižší tržby. Tak to 
je přes mou hlavu, takže to se musí vyšetřit. Mockrát vám děkuji za pozornost.  

Předávám paní doktorce Plamínkové, ať nám písemně odpoví. 
 

Prim. Krnáčová: Děkuji. Předpokládám, paní radní – chcete k tomu něco?  
 

P. Plamínková: Odpovím písemně.  
 



 
 
 
 



 
 
 
 



INT.  č. 29/4 – Jiří Š. Cieslar 
– interpelace směřovala na primátorku hl. m. Prahy 
 
ve věci 

- správy náplavky na Rašínově nábřeží a nedodržování koncepce pražských břehů 
 
na interpelaci reagovala primátorka hlavního města Prahy 
 
stenozáznam předán primátorce hl. m. Prahy k písemné reakci 
 
 

Prim. Krnáčová: Děkuji. Další bude pan Cieslar.  
 
Mgr. Jiří Š. Cieslar: Dobrý den ještě jednou. Rád bych se zeptal paní primátorky, proč 

nechala dopustit, že naše náplavka, o které jsem tu před tím mluvil, na Rašínově nábřeží, i 
částečně na smíchovské straně, se v posledních letech, a není to opravdu problém jenom 
několika měsíců nebo roku, ale několika posledních let, změnila v jednu velkou hospodu, a 
v posledních minimálně dvou letech i veletržní areály. Proč není dodržována schválená 
koncepce pražských břehů? Proč už po léta jsou ignorovány hlasy lidí, kteří v té oblasti bydlí, 
stěžují si na to už mnoho let? Proč se s tím nic nedělá, a naopak se to tam nechává „kvést“. 
Kdo tam má jaké zájmy? Proč to město nereguluje a nespravuje v zájmu jak obyvatel, tak i 
návštěvníků? Děkuji.  

 
Prim. Krnáčová: Děkuji, pane Cieslare. Odpovím vám písemně. Všechna opatření, která 
připravujeme. 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



INT.  č. 29/5 – Jana Marie Preiss 
– interpelace směřovala na primátorku hl. m. Prahy 
 
ve věci 

- právní úpravy poplatků za kotvení lodí poskytujících občerstvení na Rašínově nábřeží  
nakládání s takto vybranými finančními prostředky 

 
na interpelaci reagovala primátorka hlavního města Prahy 
 
stenozáznam předán primátorce hl. m. Prahy k písemné reakci 
 
 

Další bude paní Jana Marie Preiss. 
 
Mgr. Jana Marie Preiss: Dobré odpoledne, mám také na paní primátorku dotaz, 

týkající se situace na pražské náplavce.  
 
Prim. Krnáčová: Prosím na mikrofon. 
 
Mgr. Jana Marie Preiss: Chtěla bych se zeptat, na základě jaké městské vyhlášky se 

vybírají peníze za stání tzv. bývalých pirátských plavidel, která na náplavce nabízejí 
občerstvení, konkrétně třeba loď Bellevue, a jaká je denní sazba za toto stání, a kam následně 
vybrané peníze putují. Děkuji.  

 
Prim. Krnáčová: Rovněž odpovíme písemně. Děkuji. Pan kolega Vratislav Filler je 

další. 
 
 



 
 
 
 



INT.  č. 29/6 – Vratislav Filler 
– interpelace směřovala na náměstka primátorky Dolínka 
 
ve věci 

- připravovaného záměru MČ Prahy 1 k omezení jízdy na kole na území Prahy 1 a 
dopad na koncepci rozvoje cyklistické dopravy připravované hl. m. Prahy 

 
na interpelaci reagoval náměstek primátorky Dolínek 
na interpelaci reagovala primátorka hlavního města Prahy 
 
 
stenozáznam předán nám. Dolínkovi k písemné reakci 
 
 

Pan Vratislav Filler: Dobrý den, dámy a pánové, interpeluji pana náměstka Petra 
Dolínka ohledně připravovaného omezení jízdy na kole, které připravuje MČ Praha 1. Jedná 
se o ulice Staroměstské náměstí, Celetná, Železná, náměstí Republiky částečně, ulice 28. 
října, část ulice Na příkopě, část dolního Václavského náměstí.  

Tyto ulice jsou sice ve správě úřadu MČ Praha 1, současně jsou jimi ale vedeny hlavní 
celoměstské cyklotrasy, několik těchto cyklotras, a jedná se o klíčové bezmotorové průjezdy 
centrem Prahy. Jako člen komise Rady pro cyklistickou dopravu jsem dobře obeznámen jak 
s tím, že v rámci cyklo komise se Praha snaží s Prahou 1 jednat, tak bohužel i s tím, jak má 
vypadat záměr, který Praha 1 připravuje.  

Připravovaný zákaz bude mít takový rozsah, že značně poškodí podmínky pro jízdu na 
kole v celoměstském měřítku. Projekt je téměř dokončen. O podobě zákazu má jednat 
dopravní a bezpečnostní komise Prahy 1, a to počátkem října. Bude-li z jejich strany zákaz 
schválen, bude nejspíš realizován v listopadu. Takové jednání, domnívám se, je v rozporu se 
strategickým plánem hl. m. Prahy, s koncepcí rozvoje cyklistické dopravy.  

Vzhledem k negativním celoměstským dopadům se proto ptám na následující. 
 Jaké kroky učinilo hl. m. Praha proto, aby byla zachována jízda na kolech na 

celoměstských trasách přes centrální náměstí na Praze jedna nad rámec mně známých aktivit 
ze strany cyklo komise, a to jednak vůči Praze 1, a jednak vůči Ministerstvu dopravy.  

Za druhé, jaké další kroky hodlá Magistrát v této věci učinit v blízké budoucnosti.  
Za třetí, zasadí se Praha formou legislativní iniciativy o takové změny zákonů a 

vyhlášek, které umožní snadno a citlivě regulovat provoz různých motorových vozítek a 
nabídne obcím i policii lepší možnosti, vynutit si na cyklistech ohleduplnou jízdu bez toho, 
aby se jim rovnou přikazovalo vedení kola?  

Za čtvrté, pomůže Magistrát nějaké městské policii, aby byla schopna reálně vymáhat 
ohleduplnou jízdu na kole na území Prahy 1? Děkuji.  

 
Prim. Krnáčová: Děkuji. Pan náměstek Dolínek. 
 
Nám. Dolínek: Děkuji. Netroufám si vaše věty přeformulovat, ale poslední otázka by 

měla být: Pomůže někdy už konečně Městská policie Praze? A myslím si, že tam bychom byli 
daleko víc na místě. To je první věc.  

Co se týká dalších věcí, s Prahou 1 intenzivně jednáme. Asi si i pamatujete, jak 
v minulosti byly některé zóny tvrdě zavřeny pro kola, pak došlo k velkému otevření. Určitě 
jsem nastaven spíš tomu, ať se dá jezdit, kde to lze, ale se zdravým rozumem. Snažím se tam 
najít nějaký kompromis, viz Celetná třeba zákaz od deseti do osmnácti, něco podobného, na 
tom pracujeme. 



Primárně chceme říct, a Magistrát k tomu postupuje v jednáních, že je to zakázáno, ale 
spíš podívat se, kde případně je nutné a v jaké časové době omezení. Jinak ty otázky jsou 
dobře vyspecifikované, tak na ně odpovím strukturovaně písemně, ale můj postoj je, zachovat 
tam, kde lze, ale zároveň neohrozit lidi samozřejmě pěší. Děkuji. 

 
Prim. Krnáčová: Mám na vás prosbu, pane Fillere. Já osobně. Potkávám se v centru a 

v různých parcích s cyklisty, kteří jsou mimořádně bezohlední. Takže když máte moc, vplývat 
na ně tak, aby se chovali v souladu s pravidly, aby nenadávali na ty, kteří je upozorňují, že 
tady je čtyřicítka nebo dvacítka, tak sprostě nenadávali.  

 
Pan Vratislav Filler: My se snažíme s Auto*Matem na cyklisty působit, aby jezdili 

ohleduplně, chovali se ohleduplně, máme tam cyklistickou etiketu a podobné věci.  
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



INT.  č. 29/7 – Petr Kučera – zastupitel Prahy 1 
– interpelace směřovala na Radu HMP 
 
ve věci 

- apel na RHMP a Zastupitelstvo k zachování cyklistických tras na území Prahy 1 
 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 

Prim. Krnáčová: Děkuji. Petr Kučera interpeluje radní ohledně Proti porušení 
páteřních cyklotras v centru Prahy.  

 
Pan Petr Kučera: Dobrý den, vážená paní primátorko, vážené zastupitelky, vážení 

zastupitelé, já tady před vámi stojím jako poněkud bezradný zastupitel z MČ Praha 1, a sice 
opoziční zastupitel, a přicházím v té samé věci, jako můj předřečník. Vedení naší radnice se 
totiž rozhodlo, omezit průjezd cyklistů centrem Prahy. Výsledkem by bylo přerušení páteřních 
cyklotras během dnes, a to sice, mluví se o těch 10.00 – 18.00 hodin, nebo 17.00 hodin. Je to 
část dne, ale pro někoho velmi důležitá, kdy jezdí centrem.  

Moje bezradnost pramení hlavně z toho, že ač jsme o tom na Praze 1 vedli sáhodlouhé 
diskuse, tak ze strany vedení radnice Prahy 1 postrádám vůli, pochopit tu problematiku 
celkově. Uvedu vám příklady. Např. Praha 1 chce stanovit zákaz průjezdu cyklistů takovým 
tím úzkým hrdlem na Můstku, ale není vůbec ochotna uvažovat o omezení předzahrádky, 
která zde zabírá téměř polovinu komunikace.  

Jiný příklad je, že současně s omezováním cyklistiky nečiní Praze 1 vůbec problém 
stavět vjezd do velkokapacitních podzemních garáží uprostřed pěší zóny na Václavském 
náměstí. Praha 1 se zaklíná bezpečností chodců, ale bezpečnost cyklistů nemá větší zájem 
řešit bohužel.  

Velmi nebezpečných míst pro cyklisty najdeme v centru Prahy desítky. Normy pro 
dopravní komunikace jsou pak ze strany Prahy 1 používány zejména jako bič na cyklisty 
v tomto konkrétním případě, ale to, že na mnohých místech normy nevyhovují a bezpečnost 
chodců a cyklistů ze strany automobilové dopravy je špatná, o tom Praha 1 mlčí. 

Zmiňovat, že Praha 1 nectí zásady strategického plánu hl. m. Prahy v oblasti dopravy, 
nejen cyklistické, ale třeba i parkování, to asi není třeba zmiňovat.  

Stojím tady před vámi zejména proto, že ač si uvědomuji, že změny dopravního 
značení jsou plně v gesci Prahy 1, tak chci na vás apelovat, udělejte, prosím, vše, co je ve 
vašich silách, vážení radní i vážení zastupitelé, když k tomu budete mít příležitost, aby ty 
cyklistické trasy přes centrum města byly zachovány. Můžeme se bavit o nějakých 
objížďkách atd., ale přerušení tras v exponované části dne, to je velký problém. Říkejte, 
prosím, Praze 1, že celoměstské zájmy musí být sladěny se zájmy městských částí. Třeba 
tomu od vás budou na Praze 1 rozumět lépe, než ode mě. Děkuji vám.  

 
Prim. Krnáčová: Děkuji vám, pane Kučero. 
 
 
 
 
 
 



INT.  č. 29/8 – Vratislav Filler 
– interpelace směřovala na náměstka primátorky Dolínka 
 
ve věci 

- plnění podmínek EIA při přípravě dostavby městského okruhu 
 
na interpelaci reagoval náměstek primátorky Dolínek 
 
stenozáznam předán nám. Dolínkovi k písemné reakci 
 
 

Další je zase pan Filler, tentokrát na jiné téma.  
 
Pan Vratislav Filler: Děkuji za slovo. Ve své druhé interpelaci se budu ptát opět pana 

náměstka Petra Dolínka, a to na téma plnění podmínek EIA při přípravě dostavby městského 
okruhu. 

Vážený pane náměstku, nebudu se nyní zabývat otázkou potřebnosti, dokončit 
městských okruh právě v této podobě a kapacitě, jaká byla schválena a její další příprava 
usnesením v úterý číslo 2248. Ale oceňuji velice, že v tom usnesení je požadováno splnění 
podmínek EIA při další přípravě záměru. To je poměrně důležitá věc, protože jakkoli 
pravděpodobně jsou zde přítomni lidé, kteří považují kladné stanovisko EIA za pouhý papír, 
říkající, že se může dál stavět, a ty podmínky už nejsou nijak zvlášť důležité, domnívám se, že 
naopak ty podmínky teprve určují z velké části i smysluplnost záměru. 

Proto se teď zeptám na několik konkrétnějších věcí. Ještě před EIA cituji část 
strategického plánu na straně 1:88 je uvedeno: Přehodnocení rozsahu a parametrů 
komunikačního systému uvnitř Pražského okruhu, resp. silničního okruhu kolem Prahy 
s ohledem na udržitelný rozvoj a rozpočet města při respektování priority dostavby Pražského 
okruhu a potřebnosti dokončení městského okruhu. To je cíl z platného strategického plánu. 

Nicméně toto usnesení zadává další přípravu městského okruhu, aniž by se vyčkalo na 
definitivní posouzení provedení variant, které bylo Radou také nedávno zadáno. Ptám se tedy, 
jestli to náhodou není v rozporu se strategickým plánem.  

Otázka druhá, souhlasné stanovisko EIA je podmíněno splněním některých podmínek 
ještě před zahájením územního řízení. Zejména toto. Jako základní podklad pro další přípravu 
ve spolupráci s veřejností vytvořit urbanisticko-dopravně-analytickou dokumentaci 
současného i navrhovaného stavu, rozšířenou navíc o tzv. problémové výkresy. Tento 
dokument v průběhu přípravy projednávat i s účastí veřejnosti a její podněty dále 
zapracovávat. V usnesení je zadáno, že by měla být zohledněna i tato podmínka.  

V harmonogramu dalších prací v důvodové zprávě jsem tuto dokumentaci nenašel. 
Ptám se tedy, kdy bude tato dokumentace zadána a kdy dojde na její veřejné projednávání.  

Otázka třetí, teď trochu odbočím. Připravuje se také studie alternativního vedení 
okruhu, kterou, pokud vím, připravuje IPR. Bude se tato studie projednávat veřejně? 

Už to tedy zkrátím. Otázka číslo 4. Z podmínek EIA vyplývá, že se zprovozněním 
městského okruhu má také Praha zavést mýto. Ptám se proto, kdy Praha zahájí zákonodárnou 
iniciativu, která jí to umožní. A stejně se ptám, kdy Praha začne opět připravovat zřízení 
nízkoemisní zóny.  

Poslední otázka. Je tato rada připravena splnit tu nejzásadnější podmínku kladného 
posudku EIA, tedy že městský okruh bude zprovozněn teprve současně se zprovozněním 
celého okruhu vnějšího? Děkuji. 

 
Prim. Krnáčová: Pan náměstek Dolínek evidentně. 



 
Nám. Dolínek: Jsem připraven udělat cokoli, ale normálního pro otevření městského 

okruhu. Tzn., my budeme skutečně postupně se vypořádávat s podmínkami EIA. Ale také se 
musíme podívat v čase, co se stalo s dopravou, což se predikuje v některých modelech apod., 
tzn., v tuto chvíli můžu říct, že budeme dělat takové kroky, abychom mohli co nejdříve začít 
stavět, a co nejdříve jsme mohli zprovoznit městský okruh.  
Písemně se k tomu vyjádřím. Tam jsou některé věci, jako je mýto, nízkoemisní zóny, otázka 
samozřejmě těchto nástrojů je i v situaci, teď v situaci stávajícího automobilismu apod., 
kvality výrobků z automobilek, proto říkám, dám na to písemnou odpověď. Nedá se paušálně 
říct ano, zavedeme, nezavedeme, uděláme, neuděláme, otevřeme, neotevřeme. Tak asi nelze 
úplně postupovat. Písemně. Děkuji. 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



INT.  č. 29/9 – Jana Marie Preiss 
– interpelace směřovala na primátorku hl. m. Prahy 
 
ve věci 

- ceny za roční kotvení lodí na pražské náplavce na Rašínově nábřeží, a to i z pohledu 
jejich využití 

 
na interpelaci reagovala primátorka hlavního města Prahy 
 
stenozáznam předán primátorce hl. m. Prahy k písemné reakci 
 
 

Prim. Krnáčová: Děkuji. Další bude paní Jana Marie Preiss.  
 

Mgr. Jana Marie Preiss: Dobré odpoledne ještě jednou. Mám ještě jeden dotaz na 
paní primátorku týkající se kotvení lodí na pražské náplavce na Rašínově nábřeží. Konkrétně 
bych se chtěla zeptat, jak je možné, že za stání obřích plavidel, jako je třeba loď Tyrš, se 
ročně platí řádově několik desítek tisíc korun, a přitom se jedná o komerční nalévárnu. 
Děkuji. 

 
Prim. Krnáčová: Rovněž odpovím písemně. 
 
 
 



 
 
 
 



INT.  č. 29/10 – Jiří Š. Cieslar 
– interpelace směřovala na primátorku hl. m. Prahy 
 
ve věci 

- smluv na umístění reklamy „Pilsner Urquell“ na obou březích náplavky a případného 
rozporu umístění této reklamy s právními předpisy týkajícími se památkově chráněné 
zóny 

 
na interpelaci reagovala primátorka hlavního města Prahy 
 
stenozáznam předán primátorce hl. m. Prahy k písemné reakci 
 
 

Mgr. Jiří Š. Cieslar: Ještě bych si tady dovolil jeden dotaz na vás, paní primátorko. 
Na obou březích náplavky jak na Rašínově nábřeží, tak na smíchovské straně jsou po léta dvě 
obří reklamy na Plzeň Urquell. Chtěl bych se zeptat, podle jaké smlouvy kolik se za to platí a 
jestli to náhodou není v rozporu s tím, že se to území nachází v památkově chráněné zóně. 
Děkuji. 

 
Prim. Krnáčová: Jasně. Odpovím písemně, protože nemám tu vědomost o tom. Dobře, 
děkuji. 
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