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Ú S T N Í 
 
 
INT.- č. 21/1 – Jakub Stárek 
– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlubučka 
 
ve věci 

- špatného stavu pozemních komunikací na Bílé Hoře 
 
na interpelaci reagoval náměstek primátora Hlubuček 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 

Prim. Hřib: Nyní se dostáváme k interpelacím zastupitelů. Dle jednacího řádu o 2 
minuty dříve. Je tady místostarosta Stárek, který interpeluje pana náměstka Hlubučka ve věci 
Bílé hory. Prosím, pane místostarosto, 3 minuty. 
 

P. Stárek: Dobrý den, vážený pane primátore, dámy a pánové. Já tady nechci hovořit  
o tom 8. listopadu a připomenutí 400. výročí bitvy na Bílé hoře, ale my si na Praze 6 
připomínáme výročí 15 let akce Technická vybavenost Bílá hora, která se tedy nikdy nestala. 
Asi můžete vidět na prezentaci, my jsme před 15 lety na Praze 6 oznámkovali všechny 
komunikace, všechny chodníky 1 – 5, spolu s občany, a Bílá hora ve většině území dopadla 
jako jasná pětka. 

Zcela jistě proto, že tam je většina, nebo velká část komunikací panelových, že tam 
jsou takové výmoly, že riziko vymknutí kotníku je úplně běžné pro každého občana, který 
tam chodí. A procházet tímhle územím není vůbec nic pěkného. 

Po dohodě s hlavním městem Prahou jsme zpracovali studii. Tu jsme předali podle 
dohody na hlavní město. Je to tak 13 – 14 let, ta studie byla předkládaná v té době, protože 
byla etapizovaná, a naším cílem bylo, aby se doprava dotáhla právě do toho výročí 400 let od 
Bílé hory. 

Nedávno se tam dělo spoustu akcí, někteří z vás tam třeba i byli – Kříž smíření, udělali 
jsme tam virtuální procházku, za což děkuji paní radní Třeštíkové. Ale když jsme tam vedli 
naše partnery, třeba i zahraniční, nebo když jsme tam vedli všechny ty, kteří se účastnili těch 
jednotlivých akcí, tak já jsem se osobně velmi styděl za ten stav komunikací. 

Je to také z toho důvodu, že než se opraví komunikace a povrchy, tak je potřeba tam 
udělat výměnu většiny sítí. Prosím pana Hlubučka, pana náměstka, jestli by s tím něco mohl 
začít dělat. Já jsem se ptal svých kolegů úředníků, čím si myslí, že to je, že se na Bílou horu – 
a není to jenom Bílá hora, je to například technická vybavenost Vokovice, Baba, Šárecké 



údolí, které jsou v nějaké části rozpracovanosti nebo se společně s nimi snažíme 
spolupracovat s hlavním městem Prahou. 

Já jsem se ptal, kde je ten problém. A oni mi řekli, že odbor investiční se spíše v tuto 
chvíli a v minulém volebním období, kdy tuto oblast měla na starosti paní Plamínková, takže 
se stará víceméně jenom o malé městské části. 

Pokud si vezmu jenom naše okolí, tak akce technické vybavenosti se rozbíhají vesele 
v Suchdole. Já jim to samozřejmě přeji, já bych byl rád, aby se tam dotáhli, a v minulém 
volebním období doběhly v Lysolajích. Což pan náměstek a starosta Lysolají určitě dobře ví. 
Tam to prostě jde. 

Pokud je tedy investiční odbor pouze pro malé městské části, tak bych poprosil pana 
náměstka a pana primátora a paní ředitelku magistrátu, jestli byste mohli zřídit i nějaký odbor 
pro velké městské části. Nechci, aby to bylo úplně konfrontační, byl bych rád, kdyby se pro 
občany v 6. městské části a takhle zanedbaných částí, byť jsou významnou součástí městské 
části, něco udělalo. A za Prahu 6 i za sebe osobně velmi prosím pana náměstka, aby se tou 
záležitostí zabýval. Děkuji moc. 
 

Prim. Hřib: Děkuji, já tedy poprosím, pan náměstek chce reagovat. Pan náměstek 
Hlubuček bude reagovat od sebe. 
 

Nám. Hlubuček: Ano, reagovat určitě budu. Já tady dneska za celé dopoledne slyším 
spoustu invektiv, a tohle byla jenom další invektiva, která se dá určitě vyřešit tím, že kdyby 
možná váš pan starosta se více věnoval své práci, chodil za námi a řešil to, místo toho, že se 
se mnou sešel dvakrát, akorát si to dal na Facebook. Já vnímám Prahu 6, protože jsem 
z Lysolají, jako svoji domovinu. Věnuji se jí velmi dobře. A mrzí mě z mnohých důvodů, jak 
ta městská část dneska vypadá, nejenom na těch silnicích, ale mnohdy i na radnici. 

A nechci se vracet k tomu, kdo byl lepší starosta, jestli pan Bém a další následovníci, 
anebo dnešní pan starosta. Takže ono to vždycky potřebuje partnera z druhé strany. A je to 
složité. A to na té radnici jako STAN sedíme. Tak to jenom bych začal zeširoka. 

Zadruhé. Když se podíváte na jednotlivé projekty technické vybavenosti, máme jich 
asi 500. A rozhodně to není o tom, že by to byly pouze projekty malých městských částí. 
Kdybych si měl přihřát polívčičku, tak když ODS vládla na téhle radnici, tak se dělo to, že se 
peníze sypaly do městských částí, kde byli starostové za ODS. Sám jsem 10 let starosta 
městské části. Víte, proč jsem vstoupil do STANu? Protože když jsem před 10 lety přišel na 
tuhle radnici a chtěl jsem něco do Lysolaj, tak mi řekli, jakou máte barvu knížky? Jo žádnou, 
tak to my nebereme. 

Takže vlastně proto jsem vstoupil já do STANu, abych měl nějaké politické krytí. A 
při vší úctě tamhle třeba k Ondřejovi, který už je schopný starosta, tak má i vymazlenou 
městská část Počernice, ale i další. A já to těm městským částem nezávidím. Já jenom říkám, 
že bychom potřebovali dostat aspoň na nějakou základní úroveň občanské vybavenosti 
všechny městské části. A jestli jsou městské části, kde dodneška ve 21. století není kanalizace, 
protože Suchdol dostal za trest, že ať si tam radši chodí v holínkách a v hovnech, 
s prominutím, když budou proti okruhu a proti letové dráze, tak to nebyla naše vina. 

A já považuji za svůj úkol, že tam, kde kanalizace a sítě nejsou, jako byl Slivenec, ano, 
jako byl Suchdol, kde se kanalizace teď ještě dodělávají, takže aby tam ty kanalizace byly. 
Tak to jenom vůči tomu, co bylo tady řečeno možná mimo téma. 

Já rozhodně nepreferuji městské části a nedělím je na malé a velké z tohoto ohledu, ale 
na projekty, které jsou potřebné. Na Praze 6 máme hned několik projektů, na kterých se 
intenzivně pracuje.  

Zaprvé, je to stoka D, aby se při větších deštích nevyplavovalo celé Šárecké údolí. 
Jsou to velké investiční akce za stovky milionů. My v příštím roce i v tak napjatém rozpočtu - 



já se tady nejvíc vztekám, i tamhle pan náměstek Vyhnánek to ví, protože já tady dupu 
nožičkou, že potřebuji další stovky milionů, protože ty akce už máme připravené a horkotěžko 
jsme je dostali do nějaké finální fáze. Tak teď nám začnou možná propadávat stavební 
povolení a budeme zastavovat stavby nebo někde zakonzervovávat. 

Takže stoka D, na kterou tam máme na příští rok vyčleněno asi 30 milionů, pokud to 
ještě nebude nějakým způsobem redukováno, tou bych chtěl, abychom začali. Šárecké údolí, 
které je v katastrofálním stavu, tak to bych chtěl také příští rok začít stavět. Počítám, že 
bychom tam a to dali asi 25 milionů. 

Záležitost Vokovic, ano, ty komunikace tam nejsou v dobrém stavu včetně sítí, 
protože je to velmi stará zástavba. Máme to rozetapizováno a připravují se projekty. 

A co se týče Bílé hory samotné. Já jsem sám byl překvapen, že městská část vlastně 
nějakým způsobem nepožadovala v projektech zohlednit také přístup k samotné mohyle  
a rekonstrukci toho pietního místa samotného. Takže jenom upozorňuji, že pokud se bavíme  
o technické vybavenosti Bílá hora, znamená to rekonstrukce komunikací v tom zahradním 
městě, které tam je. Nejedná se o to pietní místo. 

Těch ulic je tam asi 20. Je to poměrně velké území. Počítejte s tím, aby to slyšel pan 
náměstek Vyhnánek, že to bude stát asi 700 milionů, všechny ty rekonstrukce, které tam jsou. 
Máme je rozděleny do 7 etap. Na první etapu jsme teď akorát požádali o vydání územního 
rozhodnutí, rád bych ji začal příští rok dělat. Jsou to první 4 ulice, Chýňská a ty další 3, teď 
nevím přesně název. 

Takže s tím počítám, akorát že na to potřebujeme opravdu dostatek finančních 
prostředků. Takže není to tak, že bychom opravdu pro městská část Praha 6 nic nedělali.  
A, věřte mi, že Praha 6 je pro mě srdeční záležitostí a že budu rád, když to bude v pořádku. 
 

P. Stárek: Já využiji krátkou možnost na krátkou reakci. Já bych chtěl panu 
náměstkovi poděkovat, protože jsem tady slyšel, že se přihlásil, že se touto záležitostí bude 
zabývat. Jsem moc rád, že dává i konkrétní odpovědi na konkrétní akce. A určitě jenom ode 
mě prosba, nebo rada, určitě je to potřeba ověřit i na úřední úrovni.  

Protože já jsem tady neřekl, že je chyba v politicích, ale myslím si, aspoň tak, jakou 
mám zprávu o probíhající komunikaci mezi vedoucími našich odborů, které to mají na 
starosti, společně s odborem investičním, tak že tam vždycky dochází k nějaké komunikaci, 
k prvotnímu nadšení, a následně potom se nezrealizuje vůbec nic. A v této situaci už jsme 15 
let. Tak mi prosím nemějte za zlé, že to tady jako zástupci městské části Praha 6 interpeluji, 
protože to považuji vůči obyvatelům Bílé hory, se kterými jsme před 15 lety tu záležitost 
komunikovali, za mírně řečeno sprosťárnu. Ale děkuji moc, že se tím chcete zabývat. 
 

Prim. Hřib: Ano, ještě tedy doplňující odpověď pana náměstka. 
 

Nám. Hlubuček: Ano, já musím říct, že vy máte na šestce štěstí na to, že historicky 
tam byli skvělí úředníci. Mnozí, nebo někteří tam ještě zůstali. A jednou z nich je paní 
Charvátová, kterou považuji za naprosto skvělou, báječnou ženskou, která umí nejen životní 
prostředí, naučila se skvěle i tu dopravu. A sám se na ni obracím, když něco potřebujeme. 

Teď jenom k té konkrétnosti, která mě teď napadla v rámci té 1. etapy té Bílé hory. 
My bychom to ÚVR už dávno měli, ale tam zrovna přišla připomínka z městské části v rámci 
té dokumentace a toho řízení, že chcete změnit napojení na Evropskou ulici, kde to napojení 
bylo řešeno klasickou křižovatkou ve tvaru T. A vy jste chtěli, aby tam komunikace byly 
rozšířené. Ony jsou tam dvoupruhové, tak aby na tu Evropskou byly napojeny jiným 
způsobem. 

To vím, že tím došlo k nějakému zdržení. Já se od roku 2019, kdy jsme to 
rozetapizovali na těch 7 oblastí, tak se tomu rozhodně věnuji. Vždycky je to o nějaké 



komunikaci. A samozřejmě pokud ten papír nebo nějaká žádost nebo připomínka leží někde 
delší dobu, tak je potřeba po tom jít. A to byla ta moje možná malá stížnost na pana starostu. 
Protože jsou starostové, kteří mi klepou na dveře, vyhodím je dveřmi, vlezou mi tam oknem a 
prostě se o to starají a mají o to zájem. 

Já Ondřeje mám rád, ale on to nedělá. Děkuji. 
 

Prim. Hřib: Tak děkuji.  
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