PŘEHLED

návrhů, připomínek a podnětů občanů hl. m. Prahy přednesených
na 8. zasedání ZHMP dne 20. 6. 2019
_____________________________________________________________
Termín vyřízení: - návrhů, připomínek a podnětů občanů hl. m. Prahy
přednesených na 8. ZHMP dne 20. 6. 2019

20. 7. 2019

ÚSTNÍ
INT. č. 8/1 – Eugen Kukla

– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy
– interpelace směřovala na Zastupitelstvo HMP
ve věci
-

podpory za umístění Mariánského sloupu

na interpelaci reagoval primátor hl. m. Prahy
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP
Nám. Hlaváček: Prosím pana Eugena Kuklu a připraví se paní Anna Mezgerová. Pane
kolego, máte slovo.
Pan Eugen Kukla: Dobré poledne, jmenuji se Eugen Kukla a můj příspěvek se týká
Mariánského sloupu. Všichni jsme svědky vzbouřených emocí v poslední době. Míchají se do
toho ideologie, různé náboženské směry. Já bych chtěl mluvit o sobě, a velmi krátce, ale má
to širší význam. Totiž já o Mariánský sloup usiluji v podstatě již 30 let, a jeho nepřítomností
trpím, dejme tomu, od svých čtrnácti. My jsme měli doma velký panoramatický obraz, na
něm bylo Staroměstské náměstí a na něm Mariánský sloup. Když jsem s tatínkem šel na
vycházku, protože jsem z pražské rodiny, tak sloup na Staroměstském náměstí nebyl. Od té
době mě to bolí.
Hodně jsem se o něm informoval, ptal, a když se otevřely nové možnosti, politické,
společenské, tak jsem se pustil do toho, aby se tam sloup vrátil. Jsem vlažný římský katolík,
spousta věci se mi v římskokatolické církvi nelíbí. Moje manželka je napůl pravoslavná, napůl
řeckokatolická, naše děti jsou evangelíci, Husitčata, podotýkám. Náboženský aspekt tady
nehraje roli. Mně tam chybí Mariánský sloup z toho důvodu, že je krásný. Zmizela tam krása,
to je jedna věc.
Druhá věc je, na rozdíl od jiných zbořených památek, ať už kvůli válce, nebo kvůli
vandalismu, je rekonstruovatelný a nahraditelný kvalitní kopií. Kopie v Praze je naprostý
standard. Ať už je to dokonce násobná kopie, jako Wimmerova fontána na Uhelném trhu,
víme, jaké okolnosti jsou s ní spojeny, tak je to samozřejmě třeba kopie barokních soch na
Karlově mostě, z nichž velká část je těžce zvandalizovaná v průběhu staletí. Sochař Petr
Váňa, kterého znám mnoho a mnoho let, je špičkový sochař a restaurátor a vysochal spoustu
špičkových soch, které krášlí Prahu a nikoho nenapadne se nad tím pozastavovat.

Mariánský sloup mně chybí z hlediska urbanistického, architektonického, a také mi
chybí jako uražená ručička hodin, které ukazovaly pražské poledne. To považuji za
důležitější, než náboženské aspekty, o kterých se hovoří mnohokrát. Máme-li možnost,
vraťme na náměstí sloup, a věřím, že jeho návrat dá věc, a vše, co se tam děje, tu agora, která
je nesmírně nemocná, podobně jako Václavské náměstí, dá dohromady, najdou se tam
proporce a Panna Marie bude shlížet na ten kolot velkoměstský, i na ty nafukovací pandy,
které nebudeme muset zakazovat, nebo trdelníkové výpary. To všechno se srovná, budou tam
kejklíři, umění, neumění. Myslím si, že Mariánský sloup bude perfektním odpíchnutím pro
lepší budoucnost Staroměstského náměstí a nás Pražanů a obyvatel Prahy 1. Děkuji.
Nám. Hlaváček: Děkujeme panu Kuklovi. Pan primátor bude krátce reagovat.
Prim. Hřib: Co se týče obecně Mariánského sloupu, tak je tady usnesení
Zastupitelstva z roku 2017, které zavázalo Radu k tomu, aby nesvolili s umístěním
Mariánského sloupu. Tam chybí zásadní záležitost, a to je souhlas vlastníka, protože já věřím,
že samospráva by měla být schopna rozhodovat o tom, co bude nebo nebude stát na náměstí.
Skutečnost, že existuje to stavební povolení, to je pouze osvědčení od státu, že to neporušuje
nějaké předpisy požární nebo hygienické, ale není tam souhlas vlastníka.
Mě především ale mrzí to, že tady dochází opakovaně k protiprávnímu jednání ve
snahách o vztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, a myslím si, že zásadní
problém, který tady je, je skutečnost, že to téma je zásadně kontroverzní, a proto zjevně
nemůže splnit úlohu, která je mu některými příznivci připisována, a to je zafungovat jako ten
symbol nějakého smíření, protože jím zjevně není.
Stržení sloupu ve své době podpořil i Tomáš Garrigue Masaryk, který říkal, že sloup
byl politickou potupou našeho národa. To je záležitost, kterou je možná také vhodné vzít
v potaz, byť je nutné počítat s tím, že symboly nebo pomníky nezískávají vždy tu symboliku,
kterou by si přál jejich autor, nebo stavitel, ale získávají někdy symboliku, která je jim
připsána veřejností, a tu potom nesou.
Z mého pohledu jsou tedy všechna hlediska, která jsou umělecká, historická nebo
náboženská, jsou ve skutečnosti ne relevantní v tuto chvíli z mého pohledu, je to skutečně
záležitost o tom, že je ta stavba vysoce kontroverzní, štěpí to společnost a nemyslím si proto,
že je to vhodné.
Nám. Hlaváček: Děkuji panu primátorovi za reakci. Slovo má paní Anna – ještě jestli
má pan kolega doplňující otázku.
Pan Eugen Kukla: Chtěl bych se vyjádřit, nevím, jestli je to přímo doplňující otázka.
Považuji za velice nešťastné, že došlo k onomu kopnutí. Myslím si, že si to i Petr Váňa a jeho
kolegové uvědomují, a domnívám se ovšem, že to bylo na základě nešťastné situace, kdy bylo
třeba začít stavbu, protože stavební povolení by už brzy mohlo vypršet. Asi takto.
Nám. Hlaváček: Děkuji. Ještě reakce.
Prim. Hřib: Musím říct, že mě opravdu mrzí zejména ty způsoby, kterými je stavba
prosazovaná. Třeba jsem tady dostal otevřený dopis od delegace, s kterou jsem se setkal
včera, která s sebou přivedla, byť to nebylo ohlášeno předem, i pana sochaře Petra Váňu,
s kterým já jsem se neplánovaně setkal tento týden. Nebylo to včera, pardon, tento týden. Já
opravdu vidím jako problém ten způsob, jakým je to prosazované, protože tato delegace, z níž
někteří členové tady dnes jsou s námi. Tak v tom otevřeném dopise jsou věty jako: Navzdory
mj. těmto projevům dobré vůle a silné podpoře širokých vrstev obyvatelstva relativně malá,

leč tím hlučnější koaliční skupina nesnášenlivých militantních protestantů,
homosexualistických liberálů a skalních komunistů, kteří z principu nenávidí primárně
křesťanské atd., tomu odporuje. Tak jsem se členů té delegace tedy zeptal, do které z těch tří
skupin nesnášenlivých militantních protestantů, homosexualistických liberálů a skalních
komunistů bych měl spadat já. Odpověď jsem nedostal.
Ale v zásadě je to dost podobné tomu, co plní moji mailovou schránku. Zásadní
problém je skutečně v tom, že to téma je vysoce kontroverzní, a ten způsob, protiprávní
jednání a tuto argumentaci považuji za opravdu velice nešťastnou.
Nám. Hlaváček: Děkuji za doplnění.

INT. č. 8/2 – Anna Mezgerová

– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy
ve věci
-

klimatické krize

na interpelaci reagoval náměstek primátora Hlubuček
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP
Nám. Hlaváček: Prosím paní Annu Mezgerovou, která interpeluje všechny radní, a
potom bych poprosil, jestli by se připravila paní Vlasta Pecharová, která má omezení pohybu,
a rád bych jí dal z pozice vedoucího schůze přednost. Potom následuje pan kolega Masare.
Máte slovo.
Paní Anna Mezgerová: Dobrý den, jmenuji se Anna Mezgerová, je mi 15 let a jsem
za studentské hnutí Fridays For Future. Tento proslov jsem chtěla začít i skončit pozitivně,
protože mi přijde, že poslední dobou mluvíme hodně negativně, ale po tom, co jsem tu slyšela
hodně řečí o Mariánském sloupu, jsem se rozhodla, že to trochu pozměním. Přijde mi až
absurdní, že se jednání o sloupu, který mi nepřijde osobně, ne za hnutí, tak důležitý, mi přijde
špatné, že jednáním o něm je větší, než o klimatických změnách, protože Mariánský sloup
neovlivní žádné životy, ale klimatické změny ovlivní životy statisíců až milionů lidí. A já
bych byla ráda, kdybyste mě, prosím, poslouchali, protože mi tohle přijde jako důležité téma.
Děkuji.
V současné době sice vidíme navýšení ambicí metropole o snížení emisí CO2, zároveň
ale vyzývám hl. m. Prahu, aby se nebála zvyšovat své závazky o snížení emisí CO2 na nulu.
Myslím si, že město s takovou historickou odpovědností za emise a s naši současnou
ekologickou silou můžeme mít ambice mnohem vyšší.
Dále apeluji na Radu hl. m. Prahy, Zastupitelstvo a jeho výbory a všechny složky
Magistrátu, aby důsledně dbaly na plnění plánu, týkající se klimatu a udržitelnosti. Je totiž
hezké, vyhlásit stav klimatické nouze, krize, nebo klimatický závazek, ale tím to nesmí
skončit. To, k čemu se město nebo městská část vyhlášením jednoho z těchto stavů zaváže,
nemůže zůstat jenom dobrým PR pro politiky. Nemůžeme se tvářit zeleně a udržitelně a
nadále být jedním z největších znečišťovatelů v České republice.
Nový plán pro klima i koordinační mezioborové pracovní skupiny musí být plně
zakotveny ve všech procesech hl. m. Prahy. Boj s klimatickými změnami nesmí být závislý
pouze na rozhodnutí jednotlivých politiků, ale musí se stát plnou součástí politické vize hl. m.
Prahy. Často se teď mluví o vytváření konkrétních kroků pro boj s klimatickými změnami
v Praze.

Moje otázka, kterou vám dnes chci položit, je následující. Kdy a jak konkrétně se
budou tyto jednotlivé kroky uvádět do praxe? A chtěla bych se na to zeptat pana Hřiba.
Děkuji. (Potlesk veřejnosti.)
Nám. Hlaváček: Děkujeme za slovo. Chci se zeptat pana primátora, jestli chce
reagovat hned, nebo písemně. Bude reagovat pan kolega Hlubuček.
Nám. Hlubuček: Dobrý den, jsem rád za tyto aktivity, které určitě podpoří i dnešní
vyhlašování klimatického závazku. My určitě přistupujeme zodpovědně jak ke strategickým
dokumentům, které máme schválené, což je adaptační strategie na změnu klimatu,
finalizujeme plán zlepšování kvality ovzduší, připravujeme dále akční plán pro udržitelnou
energii a klima, která vychází z našeho závazku, kdy jsme přistoupili k paktu starostů a
primátorů v loňském roce, a pokud schválíme dnes i klimatický závazek, kde zpřísňujeme,
nebo budeme více ambiciózní, než jsme doposud byli, tak se nám rozjede, řekněme, taková
mašinérie velkého plánu, který bychom chtěli představit nejpozději do jara příštího roku ve
čtyřech asi nejvýznamnějších oblastech, které nám budou pomáhat nejenom v adaptaci Prahy,
ale především v té mitigaci, tzn., v tom vlivu Prahy na klima jako takové, a to je udržitelná
energie, udržitelná mobilita, cirkulární ekonomika a adaptační strategie, jejíž součástí je i
zemní rozvoj.
Z toho budou vyplývat konkrétní kroky, které v následujících letech budeme činit, a
my tak činíme již dnes, a nemůžu říct, že úplně nekoordinovaně. Takovou významnou
vlaštovkou bylo, že jsme v minulém týdnu uvedli do provozu nový kotel na spalovně za 700
mil. Kč, který nám v současné době vypouští polovinu CO2, než nám vypouštěl starý kotel.
Připravujeme velké projekty v energetice, což je využívání třeba bio CNG pro pohony vozidel
MHD nebo flotil svozových Pražských služeb, nebo flotil jiných městských společností.
V každé oblasti se již dnes pracuje nebo jsou již projekty realizovány. Skutečně můžu slíbit za
hlavní město, že tak konáme, a to jak u malých projektů, tak až po tyto velké, které byly
jmenovány. Děkuji.
Nám. Hlaváček: Děkujeme panu náměstkovi za reakci. Ptám se slečny Anny
Mezgerové, jestli má doplňující otázku.
Paní Anna Mezgerová: Mám spíš takovou doplňující odpověď, že jsem hodně slyšela
slovo adaptace. Mně přijde, že adaptace úplně není věc, kterou teď potřebujeme. Mně se zdá,
že věc, kterou potřebujeme, je pracovat na snižování emisí a ne adaptování se na to, co se
stane, když je snižovat nebudeme. To je asi všechno za mě. Děkuji.
Nám. Hlaváček: Děkujeme. Prosím, jestli je připravena paní Vlasta Pecharová. Ještě,
prosím, využiji toho, že paní Vlasta není, a pan náměstek Hlubuček bude ještě reagovat.
Nám. Hlubuček: Ještě jsem chtěl reagovat na… (Hudba z prostoru pro veřejnost.)
Nám. Hlaváček: Děkuji za klid.

INT. č. 8/3 – Vlasta Pecharová

– interpelace směřovala na náměstka primátora Scheinherra
ve věci
-

zkrácení autobusové linky H1

na interpelaci reagoval náměstek primátora Scheinherr
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP
Nám. Hlaváček: Slovo má paní Vlasta Pecharová a následuje pan kolega Vít Masare.
Paní Vlasta Pecharová: Interpeluji Ing. Adama Scheinherra ve věci zkrácení
autobusové linky H1. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane náměstku, společnost
ROPID nám oznámila, že k 28. červnu 2019 bude ukončen provoz zvláštní autobusové linky
H1 pro přepravu většího množství vozíčkářů v úseku mezi zastávkami Florenc a Černý Most.
Důvodem zkrácení linky je údajně nevytíženost spoje a možnost použít k přepravě vozíčkářů
souběžnou linu metra B.
Linka H1 byla zřízena s účelem zajistit dopravní obslužnost Domu zvláštního určení
na Černém Mostě, který vlastní město. V domě umístěném pod svahem žije několik desítek
vozíčkářů. K přepravě města dnes můžeme použít linku H1, méně již linu autobusu číslo 224,
která je osazena midi busy do města, do kterých se v případě štěstí vejde jen jeden vozíčkář, a
dále ve velmi omezené míře i metro. Metro je totiž kvůli velmi vysokému výškovému rozdílu
mezi nástupištěm a vozem přístupné prakticky pouze na mechanickém vozíku s asistencí, a
jen pro některé elektrické vozíky. Pro mnoho elektrických vozíků je bezpečné překonání
překážky prakticky nemožné, anebo představuje velké dobrodružství i pro ostatní cestující ve
voze.
Možnost přepravy metrem je limitovaná také občasnou nefunkčností výtahu. Dotaz
zní: Jakou možnost přepravy do města zajistíte vozíčkářům, když rušíte linku H1 v úseku
z Černého Mostu na Florenc, když je v současné době linka metra B pro velkou část
vozíčkářů nepřístupná. Nebylo by možné nechat linku H1 v provozu v současném rozsahu do
doby, než bude plně vyřešena přístupnost metra pro vozíčkáře, a zároveň posílená autobusová
doprava od domu zvláštního určení k metru? Je možné, že provoz linky H1 je nerentabilní, ale
myslíme si, že např. dopravní obslužnost pro vozíčkáře by měla být limitovaná rentabilitou.
Zároveň je prohlášení Rady, ve volbách se k části bezbariérová doprava komfort MHD
zavazujete, že budete pokračovat v programu zvyšování bezbariérovosti MHD. Zároveň
v letáku bezbariérová Praha prohlašuje, že do roku 2025 budete nadále udržovat a rozvíjet
speciální autobusovou linku pro přepravu více vozíčkářů současně. Děkuji vám za pozornost.
Nám. Hlaváček: Děkujeme za příspěvek. Reagovat bude pan náměstek Adam
Scheinherr.
Nám. Scheinherr: Děkuji, vážená paní kolegyně. Mně je velice líto vaší situace, ale
bohužel linka H1 je v tomto úseku dlouhodobě nevyužívaná cestujícími, a obzvláště
vozíčkáři, kdy je průměrně obsazená 0,8 vozíčkáři na spoj. Přitom to je klasický
dvanáctimetrový autobus, který projíždí v podstatě půlkou města zcela prázdný. Z tohoto
důvodu jsme se rozhodli, není to z důvodu rentability, je to i z důvody, že mi začaly chodit
stížnosti od občanů, kteří si stěžovali na emise a hluk z tohoto autobusu, který bohužel
projíždí jejich ulicemi, jejich okolím, a když se podíváme, kolik lidí zde protestuje za

klimatickou nouzi a necháme provozovat prázdný autobus, tak bohužel i z důvodu globálního
oteplování musíme přistoupit k tomu, abychom linky, které jsou zkrátka prázdné, dále
neprovozovali. Proto od 10. 6. všechny spoje linky 224 jsou nově 100% garantované
nízkopodlažní a k přestupu můžete využít např. linku 119, která vás zaveze až do centra
města.
Jenom upozorním, že autobus H1 byl zaveden v roce 1995, kdy např. na zastávce
Bryksova projíždělo 14 spojů nízkopodlažních, a to byla právě linka H1. Dneska je to 111
spojů nízkopodlažních, které tam projíždějí linkou 224. Na Černém Mostě v roce 1995 14
spojů nízkopodlažních, dnes je to 1331 spojů, takže s tímto a hlavně s tím, že dlouhodobě
vozíčkáři nevyužívají linku H1 v tomto úseku, jsme se proto rozhodli zde tuto linku zrušit.
Nám. Hlaváček: Děkuji za reakci. Ptám se paní Vlasty Pecharové, jestli má doplňující
otázku. Máte slovo.
Paní Vlasta Pecharová: Děkuji. Kdybyste si tady mohli dojít, mám tady průzkum
linky H1 dne 19. 6.
Nám. Hlaváček: Poprosíme pana náměstka, aby se s paní Pecharovou spojil.
Děkujeme moc za příspěvek. Ještě reakci?
Nám. Scheinherr: Já jenom doplním, že ten průzkum probíhal v březnu a v dubnu.
Samozřejmě že když tam teď půjdu s vámi, tak si tam pojede spousta vozíčkářů, kteří tam
pojedou, protože budou vědět, že já tam půjdu.
Nám. Hlaváček: Děkujeme za příspěvek.

INT. č. 8/4 – Vít Masare

– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy
ve věci
-

omezení růstu letiště Ruzyně

na interpelaci reagoval náměstek primátora Hlaváček
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP
Nám. Hlaváček: Prosím teď pana kolegu Masareho, a připraví se paní Tannia Rios, a
moc prosím o klid v sále. Slovo má pan Masare.
Pan Vít Masare: Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, velevážení občané, kteří jste
sem přišli dnes bojovat za naši společnou budoucnost. Prosím, pomozte mi najít primátore,
protože já interpeluji primátora, a případně říct, kdo je nový primátor. Je tady někdo z vás,
kdo bude poslouchat tu interpelaci, když jejím adresátem je pan primátor?
Nám. Hlaváček: Já velmi bedlivě poslouchám jako první náměstek.
Pan Vít Masare: Skvělé, děkuji. Moje interpelace se týká toho, kvůli čemu sem přišlo
tolik lidí a leží tady před vámi už poněkolikáté na zemi, protože mají pocit, že nekonáte
dostatečně rychle a ambiciózně. Je to věc řešení klimatických změn, klimatické nouze, kterou
nemusíte přenést přes ústa, ale třeba předevčírem ji vyhlásila Kanada, pár dnů před tím

Portugalsko, před pár týdny tady naše Praha 7, takže už si to uvědomují lidé i tady v České
republice v Praze.
A jsem tady proto, že na konci května pan náměstek Hlubuček veřejně přislíbil, že
dnes budete hlasovat o vyhlášení stavu klimatické nouze hl. m. Prahou, na což se velmi
těšíme, protože to je věc, kterou řada z nás od ledna požaduje.
Než se tak ovšem stane, tak bych vám chtěl připomenout několik věcí, které tady po
vás požadujeme k projednání už také několik měsíců, a jsou to věci konkrétní, ke kterým
nemusíte ani vyhlašovat to, že jdete na oběd, nebo na večeři, ani to, že máme opravdu velký
problém. Už od března u sebe nosím výtisk novin, kde se píše, že finalizují přípravy na
zdvojnásobení kapacity Letiště Ruzyně. Tak pokud myslíte ty vaše snahy o obranu proti
změnám klimatu vážně, prosím, řekněte mi, pane primátore nebo pane první náměstku pro
územní rozvoj, kdy a jak konkrétně začnete pracovat na tom, aby se omezilo zvyšování
kapacity letiště Ruzyně. Protože ať počítám, jak počítám, tak kromě toho, že to bude zmařená
investice, tak jakékoli rozšiřování kapacity Letiště Ruzyně přinese víc dopravy, víc letecké
dopravy, víc návazné dopravy automobilové sem do Prahy, a tedy i víc emisí. Praha má
možnost v Metropolitním plánu novou ranvej vyškrtnout, pracovat na tom, aby nebyla ani
v zásadách územního rozvoje, a věřím, že po dnešku budete i apelovat na vládu, aby s vámi
konala v součinnosti.
Prosím tedy, pane primátore, nebo pane možná budoucí primátore Hlaváčku, pane
náměstku pro územní rozvoj, odpovězte mi, kdy a jakými kroky budete pracovat na tom, aby
v Metropolitním plánu a v zásadách územního rozvoje nebyla druhá ranvej Letiště Ruzyně.
(Potlesk veřejnosti.)
Nám. Hlaváček: Děkuji za výzvu, jenom úplně krátce. Myslím, že jsme připravili,
resp. pan náměstek Hlubuček a celý tým radních velmi komplexní materiál, který má vlastně
za úkol během roku připravit jak ambiciózní, tak realistické teze k snížení emisí. Je na to
velmi kompetentní skupina, a tisk budeme dneska představovat a hlasovat. Čili Praha není
nečinná.
Co se týče mé kompetence, Praha sama o sobě nemůže vyškrtnout ranvej, dokonce
nemůže ani úplně svévolně upravit zásady územního rozvoje, protože věc je zaznamenaná
v materiálu, který se jmenuje Politika územního rozvoje, a je to velmi složitý a komplikovaný
problém. Čili doporučuji nastudovat ten tisk, který dneska budeme předkládat, a případně
spolupracovat na těch materiálech, které se budou v této věci zpracovávat.
Má pan kolega Masare nějaký doplňující dotaz?
Pan Vít Masare: Jsem rád, že se nebavíme o mlžítkách, ale strašně mě mrzí, že mlžíte,
kolego. Chci se zeptat. V tom tisku, který tady máte dnes projednávat, se píše také něco o
tom, že budete apelovat jako vedení hlavního města Prahy na vládu, která podle mě nekoná
dostatečně, aby konala víc. Tak prosím, řekněte, jak a kdy budete apelovat na vládu, aby
upravila nadřazenou dokumentaci, která tady schvaluje něco, co je z dnešního pohledu
naprostý nesmysl, plýtvání časem, plýtvání energií, plýtvání emisemi, a pokud chcete další
desítky, stovky tisíc aut, turistů a já nevím, čeho všeho možného v Praze, tak to řekněte jasně,
ale nemlžte, prosím.
Nám. Hlaváček: Pane kolego, dovolím si oponovat ve věci mlžení. A upozorňuji, že
jsme ještě pořád stále v demokracii a výsledkem materiálu, který bude na základě
demokratické diskuse v pracovních skupinách, jistě budeme plnou silou prosazovat.

INT. č. 8/5 – Tannia Rios

– interpelace směřovala na Zastupitelstvo HMP
ve věci
-

klimatické krize

stenozáznam předán nám. Hlubučkovi k písemné reakci
Nám. Hlaváček: Prosím paní Tanniu Rios a připraví se pan architekt Tomáš Dittrich.
Máte slovo, prosím o klid.
Paní Tannia Rios: Vážení pozůstalí, dnes jsme se zde sešli, abychom ucítil památku
těch, kteří tu s námi již nejsou. Lidí, kteří ztratili své domovy a leckteří životy v důsledku
klimatické změny. A nejsou to jen lidé. I jiní tvorové, kteří obývají planetu, nad kterou jsme si
přisvojili vládu, trpí našimi činy. V naší nerozvážnosti jsme poškodili ekosystémy tak, že na
místech, která dříve kypěla životem, dnes není daleko k mrtvé pustině, a mnoho dalších,
všechna místa jsou ohrožena.
Naše hříchy jsou mnohé. Mezi nimi honba za bohatstvím, pýcha, ignorantství a
nenaslouchání varováním, která přicházela. Avšak vždy je možné snažit se hřích napravit.
Využijme tedy čas, který nám zbývá, i když jej není mnoho. Zabraňme tomu, abychom se zde
takto při této smutné příležitosti nemuseli scházet vícekrát.
V první řadě je třeba plně akceptovat závěry a doporučení světové vědecké obce. Věda
sice není neomylná, avšak je to nejracionálnější, nejkritičtější a nejspolehlivější způsob, jak
získávat poznání o světě a společnosti. Vědecká varování, učiněná v minulosti, se naplňují.
Neopakujme další chybu podruhé. Dále bude třeba se závěry řídit a jednat, vyhlásit stav
klimatické nouze je prvním krokem, je však třeba toto gesto, přestože je důležité a potřebné,
podpořit konkrétními, účinnými a včasnými kroky. Též je třeba veřejně a otevřeně mluvit o
vážnosti situace, o úkolech a i případných omezeních, která nás čekají, a o katastrofálních
důsledcích, které nastanou, nebudeme-li jednat.
Náklady budou velké, avšak čím dříve začneme, tím více problémům a s nimi
spojeným nákladům předejdeme, tím více utrpení zmírníme. Je třeba tlačit na vládu a na
partnerská města, aby se k vám přidala. Staňte se majákem rozumu, na němž plane světlo,
v kterém budoucnost není ztracena. Bez toho světla bude naše budoucnost temná, nebo žádná.
Ještě mám tři řádky, prosím.
Náš společný projekt moderní společnosti je orientován na budoucnost. Byl a je
založen na představě, že člověk dokáže svou budoucnost pomocí technologie expertního
poznání utvářet a zlepšovat. V tomto úsilí jsme nezpochybnitelně dosáhli mnohých úspěchů,
avšak i mnohá pochybení. Nyní jsme v situaci, kdy náš život již není možné žít stejně, jako
doposud, a zároveň očekávat lepší budoucnost.
Pokud ztratíme budoucnost, jaký bude smysl studia? Jaký bude smysl chození do
práce? Jaký bude smysl vychovávat děti? Jediná věc, která nám zbude, je obdivování krás
mizejícího a truchlení, popř. tíživý pocit naší viny za to, že jsme nejednali, když jsme mohli.
Dnešní pohřeb je možná i pohřbem naší budoucnosti. Možná však není. To ukáže až čas, a vy
a vaše rozhodnutí v tomto bude hrát nemalou roli.
Vyzýváme vás k tomu nejen my občané, ale též i rada moudrých, česká i světová
vědecká obec. Naše úkoly jsou nesmírné a času je málo. Konkrétně 11 let, a včera bylo pozdě.
Je však naší povinností jednat nyní, a učinit maximum. Jen tak se budeme moci podívat do
tváří svým dětem beze studu, jen tak o nás budou historici, pokud nějací budou, psát o
generaci a společnosti, která jednala a udělala, co bylo správné, a bylo nutné. Děkuji. (Potlesk
veřejnosti.)

Nám. Hlaváček: Děkujeme za příspěvek paní Tannie Rios. Řeč vnímáme a bereme ji
vážně. Chce paní Tannia doplnit nějakou otázku? Děkuji.
Pokračujeme v dalším bodě, který má pan architekt Tomáš Dittrich.

HLAVNÍ MĚSTO P RAHA
Ing. Petr Hlubuček
náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury,
technické vybavenosti a bezpečnosti
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Vážená paní Rios,
děkuji za Váš příspěvek přednesený na Zastupitelstvu HMP dne 20. 6. 2019.
Rada i Zastupitelstvo HMP si uvědomuje, že se naše planeta nachází ve stavu klimatické
nouze a tedy potřebu co nejrychleji zavádět opatření, která povedou ke stabilizaci
množství skleníkových plynů v atmosféře. Proto Rada a Zastupitelstvo HMP aktuálně
schválilo klimatický závazek Prahy snížit emise CO2 v hl. m. Praze o minimálně 45 % do
roku 2030 (oproti roku 2010) a dosáhnout nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050.
Jde o usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/42 z 20. 6. 2019. Praha zároveň schválila základní
okruhy opatření nutné k naplnění tohoto cíle.
Praha začala situaci řešit již v minulosti, jak dokazuje rozhodnutí Rady hl. m. Prahy č. 3213 ze
dne 12. prosince 2015, kterým se Praha připojila k mezinárodní iniciativě Mayors Adapt, čímž
přijala závazek vypracovat Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Tuto strategii
Praha schválila v roce 2017, následně v roce 2018 byl připraven a přijat Implementační plán
adaptační strategie, ve kterém jsou jednotlivá opatření a jejich implementace podrobněji
rozpracována. V roce 2017 hlavní město přistoupilo k Paktu starostů a primátorů a přihlásilo se
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tak ke společnému závazku snížit emise CO o 40 %. Klimatický závazek nyní schválený tak jde
ještě dál.
Nyní, po vyhlášení klimatického závazku připravuje Praha plán, kde budou stanoveny konkrétní
kroky a opatření, jak klimatického závazku dosáhnout – střednědobý Akční plán pro udržitelnou
energii a klima (SECAP) a dlouhodobou Strategii dekarbonizace Prahy do roku 2050. Přípravu
Akčního plánu a koordinaci přípravy a realizace jednotlivých opatření bude řídit Komise Rady
HMP pro udržitelnou energii a klima, jmenovaná 15. 7. 2019, která si zřídila 4 odborné pracovní
supiny složené ze zástupců města, městských společností, externích odborníků i vědců. Závěry
a poznatky vědecké obce tak budeme brát v potaz při rozhodování a plánování konkrétních
kroků.
Opatření a plány budou diskutovány nejen s odbornou, ale i laickou veřejností. Jsme si vědomi,
že bez podpory obyvatel Prahy není možné zahájit, ani úspěšně pokračovat v opatřeních na
zmírnění klimatických změn a zmenšování negativního působení lidských vlivů na klima. Je to
výzva postavená před všechny obyvatele Prahy, před nás všechny. Budeme se snažit učinit
maximum, abychom obyvatele Prahy informovali jak o klimatických změnách, tak o chystaných
záměrech a získali podporu pro jejich realizaci.
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Mezi další učiněné kroky města směrem k řešení klimatické změny v poslední době můžeme
uvést Radou HMP schválený Akční plán výsadby stromů v Praze ze dne 17. června 2019 se
záměrem vysadit na území hl. m. Prahy v průběhu osmi let 1.000.000 nových stromů. Zároveň
budeme informovat obyvatele o lokalitách, kde a kdy budou stromy vysazovány a přivítáme
spolupráci i ze strany obyvatel Prahy.
Letos bude dále spuštěna samostatná webová stránka města, kde se každý občan Prahy bude
moci informovat o souvislostech probíhající klimatické změny, seznámit se s připravovanými
a probíhajícími opatřeními reagujícími na změny klimatu, dalšími navrhovanými plány a
seznámit se i s plány jednotlivých městských částí.
Motivace obyvatel je klíčovým momentem pro uskutečňování změn v životě města. Vítáme
proto občanské aktivity na podporu opatření týkajících se klimatických změn. Odhodlání stav
klimatu řešit chceme vyjádřit především jasnými a konkrétními kroky a věříme, že nám s tím
obyvatelé Prahy pomohou.
Děkuji za Váš zájem.

S pozdravem

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

Vážená paní
Tannia Rios
Janovského 1251/18
170 00 Praha 7 - Holešovice
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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

INT. č. 8/6 – Ing. arch. Tomáš Dittrich

– interpelace směřovala na Zastupitelstvo HMP
ve věci
-

problematiky obnovy Mariánského sloupu

stenozáznam předán radní Třeštíkové k písemné reakci
Nám. Hlaváček: Nyní má slovo pan architekt Tomáš Dittrich.
Ing. arch. Tomáš Dittrich: Vážený pane předsedající, vážení zastupitelé, posuďte
sami, jestli jsem ten militantní protestant. Chci říct něco podstatného k Mariánskému sloupu.
Jsem sice protestant, jsem spoluautor petice proti obnově sloupu, ale mám rád barokní umění
a je mi líto, že ten sloup byl zbořen. Ale když byl zbořen, tak to neznamená, že se má obnovit.
Otázka repliky sloupu rozděluje společnost dlouhodobě, a já bych vás chtěl, vážení
zastupitelé, poprosit, abyste opravdu velmi dobře zvážili, jestli je rozumné reagovat na
základě nějakého tlaku neuváženě. Mohlo by dojít k neuváženému rozhodnutí, které poškodí
ten vnitřní prostor města.
Řada těch jednání kolem sloupu probíhá zákulisně, ta stavba nemá stavební povolení,
a veřejné řízení vůbec neproběhlo. Bylo vydáno jenom povolení o umístění stavby, a u tak
závažné stavby není možné přece jednat bez vyjádření veřejnosti. Jsem přesvědčený, že na
Staroměstské náměstí, že by měla vzniknout soutěž, kam se může samozřejmě pan sochař
Váňa se svým návrhem přihlásit, ale probíhalo to více méně zákulisně bez možnosti, aby se
veřejnost mohla adekvátně vyjádřit. A chcete transparentnost jako zastupitelé, o tom
nepochybuji. A tady vlastně něco probíhá tímto způsobem.
Chtěl bych říct, že je tisíce protestantů, kteří jsou proti. Pět komplet protestantských
církví se vyjádřilo proti, a také spousta katolíků je proti. Doporučuji vám, přečíst si článek
Martina Vaňáče na Christnetu, katolickém serveru, kde jsou nejlépe shrnuty argumenty proti
obnově sloupu. Není pravda to, co se říká. Mnoho protestantů je proti a mnoho katolíků je
proti.
Veřejné mínění je převážně proti, pokud můžu usuzovat, nedávno podle ankety
internetové, která proběhla v deníku, tak tam bylo 60 % proti sloupu a 40 % pro ten sloup.
Společnost je rozdělena, jenom vás moc prosím, buďte opatrní v rozhodování. Dejte víc
prostoru odborníkům, než nějakému spontánnímu jednání. Děkuji.
Nám. Hlaváček: Děkuji za příspěvek.

INT. č. 8/7 – Lucie Crocro

– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy
ve věci
-

žádosti o zamezení stavebních zásahů a kácení stromů ve Velké strahovské
zahradě na Petříně

na interpelaci reagoval náměstek primátora Hlubuček
na interpelaci reagoval primátor hl. m. Prahy
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP
Nám. Hlaváček: Slovo má nyní paní Lucie Crocro a připraví se paní Klára
Fischerová. V případě, že by paní Lucie nebyla připravena, tak bych poprosil paní Kláru
Fischerovou. Skvěle, máte slovo. Paní Lucie interpeluje mě a pana kolegu Hlubučka. Je to
tak?
Paní Lucie Crocro: Dobrý den, vážené dámy a pánové. Jsem Lucie Crocro a jsem zde
za Petřínskou iniciativu. Interpelace je k panu primátorovi. Dovolujeme si vás požádat o
zařazení bodu do jednání Rady dne 24. 6. 2019.
Vážený pane primátore, žádáme o zamezení plánovaných stavebních úprav ve
Strahovské zahradě na Petříně. Tato žádost je urgentní a důvodná. Jsme rezidenti přetíženého
městského centra a reagujeme na zásahy a připravované stavební úpravy v našem
bezprostředním okolí. Nikdo veřejnost o těchto stavebních záměrech neinformoval, byly
připravovány v tichosti za zády veřejnosti. Jsme občané Malé Strany, aktivní v Petřínské
iniciativě s cílem transparentní informovanosti, týkající se životního prostředí. Chceme se
aktivně podílet na řešení související problematiky na území Prahy 1, zejména v oblasti Malé
Strany. Naše požadavky jsou následující. Zásadně nesouhlasíme se zpřístupněním vinice a
dolní části Velké strahovské zahrady způsobem probourání zdi na Úvoz a vybudování cesty.
Argument požadavku místních obyvatel za zpřístupnění je naprosto lichý. Tato část
Petřína sensu lato Strahovská zahrada, vinice a zahrada u Nemocnice Milosrdných sester
Karla Boromejského v Praze představuje významnou klidovou zónu pro místní obyvatele, a
také a hlavně pro pacienty nemocnice. Do lokality není zákaz vstupu, jen si ji návštěvník musí
najít. Svedením stovek tisíc turistů z Úvozu do této lokality klidovou zónu významně naruší.
Jedná se o dosud klidné místo, kde žije řada druhů živočichů včetně zvláště chráněných
druhů. Obyvatelé Prahy 1 denně čelí obrovskému tlaku, souvisejícímu s turistickým ruchem.
Nechápeme, proč se poslední refugia klidu pro místní musí dát všanc mašinérii turistického
průmyslu.
Za druhé nesouhlasíme se stavbou zařízení pro zahradníky a WC v horní části Vlašské
ulice ve Velké strahovské zahradě a s dalšími úpravami v předloženém projektu Magistrátu
hl. m. Prahy v historické části Petřína. Pro handicapované se jedná o nevhodnou polohu pod
strmým kopcem pod cestou Raula Wallenberga. Projekt o velké rozloze téměř 100 m
plošných je podle nás problematický z řady důvodů. Například estetického, památkářského,
použité materiály apod.
Navržený objekt překrývá poměrně značnou část výhledu na zeleň svahu pod Úvozem.
Poškozuje pohled na měkkou modelaci terénu tvrdě působící poměrně dlouhou přímou zdí,
která je v tomto prostředí cizí. Městská část Praha 1 je zřizovatelem Střediska sociálních
služeb pouze několik metrů od plánované stavby. Je zde veřejná kavárna bez toalety, vhodné
pro vozíčkáře. Úpravy navrženého projektu předpokládají kácení vzrostlých stromů včetně
stromů u viničního domku. Jedná se o investici 40 mil. Kč. Dbáme o budoucnost lokality a

nesouhlasíme se záměry Magistrátu hl. m. Prahy, pro které již bylo zahájeno stavební řízení.
MČ Praha 1 je přetížena masivním turismem. Se všemi souvisejícími negativními jevy.
Zachování klidové zóny s přirozeným kouskem přírody je pro nás občany nezbytné.
Pane primátore, víme, že se zasazujete o ochranu přírody. Tento investiční záměr 40
mil. Kč by mohl pomoci v Praze zasadit přes tisíc nových stromů. Vážený pane primátore,
moje otázka v interpelaci zní, jak pomůžete zabránit stavebním zásahům a využít investici
lépe? Děkuji. (Potlesk veřejnosti.)
Nám. Hlaváček: Děkuji za příspěvek. Upozorňuji, prosím, další, že příspěvek je vždy
tři minuty. Bude reagovat pan Petr Hlubuček, který má tuto akci v gesci. Ještě budete moct
dávat doplňující otázku, tak prosím, neodcházejte. Slovo má pan náměstek Hlubuček.
Nám. Hlubuček: Děkuji. Vzhledem k tomu, že se tou věcí zabýváme, tato interpelace
tady není poprvé v této věci, zabýváme se tím od února, kdy tam tedy, řekněme, jsou nějaké
připomínky občanů, ať už vzhledem ke kácení, nebo k té stavební činnosti, a na Petříně už
proběhla jedna diskuse s občany. Druhá diskuse proběhne příští týden 26. opětovně na
Petřínských terasách na místě samém, bude to i s procházkou, tak aby všichni, kteří tam
přijdou, viděli to místo samé, i se mohli seznámit s těmi záměry, a mohou je připomínkovat
samozřejmě přímo na místě. Budou tam lidé z odboru, budou tam lidé z Prahy 1.
Já jsem jenom chtěl říct, že i v této věci jsou tam možná některé dezinformace, které
se šíří, a proto bych i upozornil, na našem pražském webu praha.eu máme takovou odrážku –
Uvádíme na pravou míru, kde je už nyní možné si najít konkrétnosti jednotlivých projektů,
které tam jsou, protože jich je tam hned několik. Ne všechny ještě jsou, ať už v gesci, nebo
vůbec stavebníkem těch věcí tam není hlavní město Praha. Byl bych rád, kdybyste přišli na
veřejné jednání 26., chtěl bych tam všechny pozvat, kdo o tom mají zájem, abychom se o tom
mohli konkrétně bavit.
Nám. Hlaváček: Můžeme doplňující otázku.
Paní Lucie Crocro: Doplňující otázka, děkuji panu náměstku Hlubučkovi za
odpověď, nicméně moje interpelace se vztahovala k panu primátorovi dr. Hřibovi, a já bych
chtěla odpověď od pana primátora. Pane primátore, co uděláte, prosíme, proto, abyste zamezil
tomu, aby došlo k zásahům na Petříně? Já prosím o odpověď.
Nám. Hlaváček: Slovo má pan primátor.
Prim. Hřib: Máme v Radě rozdělené jednotlivé gesce, pan náměstek Hlubuček má na
starosti gesci životního prostředí, takže myslím, že jeho odpověď je v tomto případě to, co je
směrodatné.
Nám. Hlaváček: Děkuji za příspěvky.

INT. č. 8/8 – Ing. Marta Pakostová

– interpelace směřovala na Zastupitelstvo HMP
ve věci
-

nesouhlasu se změnou ÚP týkající se Rohanského mostu

na interpelaci reagoval náměstek primátora Hlaváček
na interpelaci reagoval náměstek primátora Scheinherr
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP – součástí petice č.j. 1213969/2019 – Petice proti
přemístění Rohanského mostu z ulice Komunardů x Thámova, petice bude předána
k vyřízení Kontrolnímu výboru ZHMP ve spolupráci s náměstkem primátora
Hlaváčkem
Nám. Hlaváček: Nyní má prostor paní Klára Fischerová a prosím, aby se nachystala
paní Jessika Hoffmeisterová. Máme slovo.
Ing. Marta Pakostová: Dobrý den, dámy a pánové, omlouvám se, jmenuji se
Pakostová. Paní Fischerová tady byla s miminkem, ale bohužel vřava, co tu byla, ji donutila
odejít. Přečtu to za ni, což snad vadit nebude. Vzdávám se tím místa, které jsem já měla
potom.
My prosíme, abyste v rámci hlasování v bodě 8216 hlasovali proti této změně
územního plánu. Poprvé jsme se potkali s panem Hlaváčkem dávno před volbami, kdy nás
pozval na schůzku a představil svou vizi mostu, kterou jsme okamžitě zamítli. Mimochodem
když jsme se k němu objednali na schůzku před pár týdny, neodpověděl. Naše bytové domy
jsou v záplavové zóně a pozemek fungoval jako parkoviště, ale byl převeden na stavební, jak
nám pravil tehdy pan Hlaváček: Váhal jsem, jestli to mám Kunovskému dát.
Někde je něco opravdu špatně, když teď ten stejný člověk chce stavět 20 metrů od
domu most. První úvaha o mostu se objevila až v květnu 2018. Upozorňujeme na fakt, že Ing.
Boháč, ředitel IPR, nám jednání s projektanty neumožnil, zakázal je a na naše dopisy
neodpovídá.
Pan Ing. Hlaváček je známý architekt, stejně jako paní Burgerová, takže jim
samozřejmě všichni laici argumenty uvěří. I my jsme v první chvíli, než jsme začali
prověřovat, že ani jeden není pravdivý. Analýzu proveditelnosti mostu všichni máte, a z ní
jednoznačně vyplývá, že most lze v ose Komunardů postavit, což je technická otázka.
Architektonické řešení je úplně jiná záležitost a je otázkou soutěže.
Protože námi předaná analýza renomovaného urbanisty je něco jiného, než řeči
několika občanů, začal IPR pod taktovkou pana Hlaváčka zvyšovat rychlost. Zlegalizovat
změnu zkratkou v územním plánu, neboť v Metropolitním je neplatná. IPR si jaksi nevšimlo,
že jsou tam postaveny byty, a nekryje se ani krycí list s mapovou částí. Navíc připomínkování
moc, moc trvá.
Dále zásadně nesouhlasíme s vyjádřením odboru životního prostředí Magistrátu, že
most nebude ovlivňovat životní prostředí. Praha 7 se brání klimatologickým změnám, a most
znamená oteplení o 5°C. Možná že nebude ohrožovat brouky nebo ryby, ale lidi ano, z toho
děti předškolního věku tedy určitě. Nejmenší důsledek budou respirační choroby. Taky se
spletli v takové drobnosti, posun není o 400 m, ale tak cca o 100 m, to je všechno naprosto
stejné, až na výskyt bydlících občanů.
Na poslední chvíli nařízení zahrnutí mostu v projektu Sekyra Group Karlín, který se
vydává za již hotovou věc, je také akcí několika zainteresovaných lidí. Je malována strana
Karlína, ale zapomenuto, kam ten most povede v Holešovicích. A dále upozorňujeme na

podivné stanovení území pro varianty mostu další snahu, jak zlegalizovat svůj záměr, neboť
podle nich Komunardů nejde, takže pás parcel hřiště a U7 není vlastně relevantní a je tam jen
pás pro nás jako kamufláž, že se výběr studie myslí vážně. Uprostřed jsou totiž soukromé
pozemky, tedy tam to také nejde, a naproti v Karlíně je betonárka a Skanska sídliště, a pak už
jen oblíbená trasa okolo našich domů, samozřejmě po správném zadání parametrů vyplyne.
Dále máme námitky, že varianty tvoří zainteresovaní zaměstnanci IPR, v komisi, která
má rozhodovat o výběru, sedí zainteresovaní lidé, a my v ní naprosto místo nemáme, resp. náš
odborník. Dozvíme se jen již dávný známý výsledek. Já chci říct panu Hlaváčkovi a panu
Boháčovi, že pokud jeho projektanti neumějí najít řešení, jak most udělat ve stávající trase,
tak ať je všechny vyhází, protože jak mi řekl můj první šéf: Neříkej mi, jak to nejde, a řekni
mi, jak to jde. A vždycky to šlo. Jenže tady bude asi zadání opačné a ukazuje, že to nejde.
Teď ještě jenom poslední věc, rádi bychom všechny přítomné ujistili, že nejsme
opravdu tak hloupí, jak si pořád pan Hlaváček, Boháč a Burgerová myslí, a že podnikneme
všechny potřebné kroky proti jejich naprosto nevysvětlitelné aktivitě, kdy místo mostu ve
volné zóně chtějí postavit most jednou tak drahý pod okny občanů, svých voličů. Všichni jste
slibovali lepší a čistou Prahu skutečně i v přeneseném slova smyslu. Předali jsme i petici
občanů a budeme ji doplňovat. Děkuji.
Nám. Hlaváček: Předávám vedení panu primátorovi.
Prim. Hřib: Děkuji. Prosím pana náměstka o odpověď.
Nám. Hlaváček: Děkuji za příspěvek, odpovím já, ještě mě doplní pan náměstek
Scheinherr. Moc mě mrzí spousta těch osobních invektiv a předpokladů nějakého spiknutí u
celoměstsky významné stavby. Nejde o nic jiného, než o hledání nejlepší verze,
nejproveditelnější verze, a pro tu věc pracujeme ve dvou úrovních. V jedné to posuzujeme ve
změně územního plánu, což je transparentní, poměrně složitý proces, a v druhé rovině bych
poprosil pana kolegu Adama Scheinherra, protože na věc organizuje ještě v nižší úrovni
hledání dalších řešení. Čili není to tak, že to je nějaké vnuknutí, které já bezhlavě prosazuji,
ale je to hledání nejsprávnějšího řešení ve složitém městě.
Nám. Scheinherr: Děkuji, pane kolego. Já jenom krátce doplním, že za nás ten most
má velice významný dopravní význam, a to i z hlediska stability tramvajového provozu, a
nyní ten most má vzniknout jako úzký městský most. Nebude to žádný dálniční most, a nyní
jsme vyzvali tři architektonické kanceláře, aby provedly analýzu přesné polohy a tvaru toho
mostu a umístění, a uvidíme, co nám tedy připraví. Vyzvali jsme tři nejlepší architekty,
urbanisty, kteří se těmito územími dlouhodobě zabývají. To není tak, že bychom dali někomu
práci jen tak, ale skutečně do detailu a komplexně se tím zabýváme.
Prim. Hřib: Poprosím o doplňující dotaz.
Ing. Marta Pakostová: Opravdu nevím, jestli 23 m široký most pro tramvaje, auta a
pěší a chodce a já nevím, co všechno, kola, 20 m, přesně 20 m, prosím vás, od bytů,
novostaveb, který tam nebyl plánován v době, kdy se vydávalo stavební povolení, a je do výše
druhého patra, je jako drobný mosteček, který nikomu nebude vadit a podporuje životní
prostředí. Tady chcete propagovat, nechcete klimatologické změny, ale tohle je přesně jedna
věcí, které ta klimatologická změna přinese pro lidi, kteří tam od toho budou bydlet 20 m.
Prim. Hřib: Tak já poprosím o odpověď.

Prim. Hřib: Já jenom doplním, že oba procesy jak v menším měřítku hledání tvaru
toho mostu, které organizuje pan náměstek Scheinherr s mojí pomocí, tak v hledání v úrovni
územního plánu jsou velmi transparentní demokratické procesy, a jistě budete mít prostor do
nich vstupovat.
Prim. Hřib: Děkuji.

INT. č. 8/9 – MgA. Jessika Hoffmeisterová

– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlaváčka
– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlubučka
ve věci
-

žádosti o zamezení stavebních zásahů a kácení stromů ve Velké strahovské
zahradě na Petříně

na interpelaci reagoval náměstek primátora Hlubuček
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP
Prim. Hřib: Další v pořadí je Jessika Hoffmeisterová, která interpeluje náměstka
Hlaváčka a náměstka Hlubučka ve věci: Žádost o zamezení stavebním zásahům a kácení
stromů ve Velké strahovské zahradě na Petříně. Prosím tři minuty.
MgA. Jessika Hoffmeisterová: Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Jessika
Hoffmeister a jsem předsedkyně nově vzniklé Petřínské iniciativy. Ráda bych se vrátila
k tématu stavebních zásahů ve Velké Strahovské zahradě, a to nejen z hlediska ekologického,
jež tady už mnohokrát padlo, ale také z hlediska kulturně historického a estetického.
Nejproblematičtější z těchto zásahů je probourání zdi z ulice Úvoz do Strahovské zahrady a
zpřístupnění Vinice sv. Jána.
Ano, je skutečně velmi silný argument, že tento průchod tam historicky byl, a to v 19.
století. Avšak v té době Praha nebyla atakována tisíci a tisíci turisty každý den. Zpřístupnění
Vinice sv. Jána, která je pod tzv. domem U uzlu, bude ohroženo mnoho druhů, žijící na
Petříně, a především Petřín jako takový. My, kteří bydlíme na Malé Straně, dobře víme, jaké
jsou následky nekonečného proudění turistů.
Zároveň s tímto probouráním se počítá s kácením stromů. Jak jsem si vyslechla na
Radě Prahy 1, tyto stromy tam jsou nelegálně. Ty stromy jsou tam přes 100 let. Pochybuji, že
je na to třeba povolení.
Dalším problémem je stavba toalet a zázemí pro zahradníky ve spodní části
Strahovské zahrady. Tato stavba je poněkud předimenzovaná. Nejsem si jista, že je nutné
opravdu stavět takto velké toalety a zázemí. Pohled z promenády Raula Wallenberga na celé
panorama Malé Strany, jeden z nejkrásnějších a nejunikátnějších, jenž v Praze máme. Byl
stavěn po generace, a je opravdu nutné, aby naše generace zachovala těm budoucím toalety
jako jeho doplnění? Možná by bylo vhodnější uvažovat o estetičtějším řešení této
problematiky, možná za použití materiálu s větším respektem k tomuto okolí, nikoli betonu,
tak aby stavbu bylo možno pokud možno někdy odstranit.
Ráda bych věděla, jestli proběhla řádná architektonická soutěž na stavbu těchto toalet
a zázemí, a odkud vlastně vychází potřeba probourání této zídky a zpřístupnění tak stovkám
turistů. Děkuji mockrát.
Prim. Hřib: Děkuji. Interpelovaný je pan náměstek Hlaváček a pan náměstek
Hlubuček. Odpoví pan náměstek, prosím.
Nám. Hlubuček: Děkuji. Odkázal bych na to, co jsem říkal již před tím o jednotlivých
detailech té stavby, těch zásahů bude jednáno příští týden na tom jednání přímo na
Petřínských terasách. Prosím, přijďte tam. Určitě tak, jako to už jednou proběhlo, to jednání
za účasti odborů Prahy 1, nakonec Praha 1 je ta, která povoluje stavby, tak tam to přijďte říct,
prosím.

Prim. Hřib: Děkuji. Doplňující otázka? Ne. Děkuji.

INT. č. 8/10 – Aleš Moravec

– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy
ve věci
-

problematiky vily Na Marně, Praha 6 - Bubeneč

stenozáznam spolu s písemnou interpelací předán nám. Hlaváčkovi k písemné reakci –
ve spolupráci s primátorem hl. m. Prahy
Prim. Hřib: Dále následuje pan Aleš Moravec, který interpeluje primátora ve věci
zákon o Praze a slušnost. A já předávám řízení schůze panu náměstku Hlaváčkovi.
Pan Aleš Moravec: Děkuji za slovo. Hlavně ta slušnost.
Vážený pane primátore, domnívali jsme se, že vláda Pirátů, Spojených sil pro Prahu a
Prahy Sobě nebude podléhat kmotrům a developerům. Vámi vyslovené zásady zůstaly stejné,
jako ty, co jste hlásal veřejně a silně na Hradčanské v Praze 6 v minulém roce. A to, že se
nemají pozemky, patřící Praze, prodávat developerům, nýbrž že mají sloužit především obci a
obyvatelům Prahy pro jejich potřeby. Doufáme, že jste své zásady dodnes nezměnil, proto
jsme vás interpelovali 25. dubna 2019 za záchranu vily Na Marně 666 k. ú. Bubeneč, kterou
chce starosta Kolář jako pomstu až za hrob aktivní občance zbourat a postavit místo ní školku.
Vila je v hodnotě cca 50 mil. Kč, ne dolarů zatím, a tím by vznikla Praze taková škoda.
Důvod další ke zbourání je memorandum mezi starostou Kolářem a Pentou o pomoci
Pentě postavit v blízkosti vily Na Marně velký areál luxusních bytů se ziskem v řádu miliard.
A to v areálu Chittussiho LDN. Přitom ve vzdálenosti cca 200 m od této vily Na Marně je
volný obecní pozemek. Volný, prosím, 154412 k. ú. Bubeneč 1499 m2, tedy cca dvakrát větší,
než pozemek v ulici Na Marně, připravovaný na tu školku.
Tzn., upřesnění. Od tohoto obecního pozemku číslo parcely 154412 byl před třemi lety
oddělen pozemek 154417, to je krásná věc, o výměře 431 m, který je také volný, který však
starosta Kolář chtěl prodat hluboko pod cenou tržní SVJ domům. Jako jeden z vlastníků
figuroval bývalý radní Stupčuk JUDr., a měla to být odměna za jeho souhlasná hlasování, ač
byl opozičním zastupitelem. Udělali hodně, to přiznávám.
Proti naprosto zbytečnému bourání vily Na Marně je možná obrana. Neumožnit změnu
územního plánu z čistě obytného na veřejné vybavení, školku.
Vážený pane primátore, poslat nám jako odpověď na naši minulou interpelaci znění
zákona o Praze, který používáme na obranu obyvatel od roku 2000, to případ opravdu neřeší.
Žádáme vás tedy o odpověď, že se vaše zásady nezměnily a zabráníte celou svou vůli škodě
velkého rozsahu, zničení majetku hlavního města Prahy, svěřené městské částí Praha 6, a
ničení života osmi nájemníků domu Na Marně, které chtějí vystěhovat někam do tramtárie,
bydlící tam cca 40 let. Děkujeme vám za pomoc, za znemožnění změny ÚP a vily Na Marně.
Děkujeme za vaši odpověď a předávám to osobně.
Nám. Hlaváček: Děkujeme panu Moravcovi. Vzhledem ke složitosti a délce
odpovíme krásně písemně.
Pan Aleš Moravec: Děkujeme, nechceme nic doplnit.

INT. č. 8/11 – Jaroslav Dvořák

– interpelace směřovala na zastupitele Zelenku
ve věci
-

privatizace bytového fondu a návrhu na odvolání předsedy Výboru pro bydlení
ZHMP

na interpelaci reagoval zastupitel Zelenka
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP
Nám. Hlaváček: Prosím pana Jiřího Vršeckého, a následně bude pan Jaroslav Dvořák.
Jestli pan Jiří Vršecký stáhl svůj příspěvek, prosíme pana Jaroslava Dvořáka. Kdyby se pan
Vršecký ještě objevil, dáme mu prostor. Máte slovo.
Pan Jaroslav Dvořák: Dobrý den. Děkuji. Dámy a pánové, pane předsedající, děkuji
za příležitost a možnost zde vystoupit. Rád bych se věnoval věci, která poslední dobou
rezonuje politikou hl. m. Prahy, a to je privatizace bytového fondu. Minulý týden 12. 6. jsem
měl tu příležitost se zúčastnit schůzky, která se týkala právě tohoto problému. Rád bych touto
cestou poděkoval zúčastněnému a dotčenému panu náměstkovi, paní předsedkyni kontrolního
výboru a dotčené paní radní. Dalším z účastníků jednání byl předseda výboru pro bydlení pan
Zelenka. To je hlavní téma mé interpelace, kterému bych se rád věnoval.
Pan Zelenka politicky reprezentuje hnutí, iniciativu Praha Sobě, jejíž politická,
řekněme, vůle, body a hlasy voličů se opírají právě o demonstranty a lidi z ulice. Při tomto
jednání, když mi pan předseda výboru řekl všem zúčastněným, že tyto akce on nemá rád, a že
tento způsob vyjednávání a jednání nepodporuje, tak mi takovéto jednání připadá velmi
pokrytecké, zvláště když vaše politické hnutí, pane Čižinský, si na tom zakládá. A
předpokládám, že v neděli budete právě na té druhé straně plédovat za to, aby ulice byla
vyslyšena. Když ulice přijde k vám a kritizuje váš postoj, vaše jednání a rozhodnutí, tak vám
to není po vůli. Takové jednání, opakuji, je podle mého soudu pokrytecké.
Proto mi dovolte, abych učinil návrh opozičním či koaličním zastupitelům, a to
v závěrečném bodu dnešního programu jednání ZHMP, personální změny ve výborech, byl
bych rád, kdyby se někdo ztotožnil s návrhem odvolání pana předsedy výboru pro bydlení.
Děkuji vám.
Nám. Hlaváček: Děkujeme panu Moravcovi za příspěvek. Omlouvám se, to už byl
pan Jaroslav Dvořák. Bude reakce pana předsedy Zelenky.
Ještě se omlouvám, prosím támhle to televizní představení, je-li možné odsunout
někam do předsálí. Vážení přátelé tam vzadu, můžete natáčet ten pořad mimo sál, prosím?
Prosím kolegy z bezpečnostní služby, aby támhle zasáhli vzadu. Není možné v době
interpelací, kdy mají prostor spoluobčané, takto narušovat jednání. Děkuji.
Pan předseda Zelenka má slovo.
P. Zelenka: Děkuji, pane náměstku. Vážení kolegové, vážený pane Dvořáku, já bych
rád uvedl na pravou míru to, k čemu došlo, a je mi velmi líto, že hájení vašeho osobního
zájmu partikulárního vydáváte za jakousi občanskou aktivitu. Náš hovor probíhal o tom,
jakým způsobem bude probíhat privatizace a dokončení privatizace domu, ve kterém vy
bydlíte. Já jsem po vyslechnutí návrhu pana radního Zábranského celkem trpělivě poslouchal
vaše argumenty, nicméně váš postoj byl zcela nekompromisní. My jsme na to jednání přišli
s poměrně vstřícným návrhem, popsali jsme svoje stanovisko, a myslím si, že vaše chování

překročilo míru toho, co jsem považoval za vhodné a snesitelné. Nicméně výsledek jednání,
myslím, že vás musí uspokojit, protože i po zvážení všech těch argumentů, které tam zazněly,
jsme stanovisko přehodnotili. Moje připomínka se skutečně týkala jenom vašeho osobního
vystoupení, a prosím, neschovávejte se za občanská sdružení. Děkuji.
Nám. Hlaváček: Prosím pana kolegu Dvořáka, jestli ještě doplňující. Už jsem to řekl
správně.
Pan Jaroslav Dvořák: Děkuji. Kdybych nebyl dotčený, tak bych se té schůzky nemohl
zúčastnit, to je jedna věc. Ale já říkám, že jste na té schůzce řekl, že občanská sdružení a
způsob prosazování své politiky není věc, že to není jednání, které je vám blízké, a že takhle
vy jednat a postupovat nebudete. Toť vše. Děkuji.
Nám. Hlaváček: Ještě reakce pana předsedy Zelenky.
P. Zelenka: To je taková dezinterpretace, na kterou opravdu nemohu přistoupit, a je
mi líto, jestli jste to tak pochopil.
Nám. Hlaváček: Děkuji kolegům za příspěvek.

INT. č. 8/12 – Petr Šmaha

– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlaváčka
ve věci
-

sídliště Ďáblice

na interpelaci reagoval náměstek primátora Hlaváček
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP
Nám. Hlaváček: Prosím pana Petra Šmahu, a myslím, že vyjde ještě prostor pro pana
Ing. Juraje Kizáka. Máme zde, prosím, pane Petra Šmahu? Už běží, počkáme.
Pan Petr Šmaha: Vážený pane primátore, vážení zastupitelé, kvalitní dílo žije svým
životem. Má svoji vnitřní vyváženost a logiku. Nepotřebuje revitalizace, ani ne absurdní
vstupy. To se v plné míře týká ďáblického sídliště architekta Jiřího Novotného, v jeho případě
co se týče urbanismu. Dovolte mi krátkou vsuvku. V počátku 50. let minulého století
náměstek primátora Vacka arch. Václav Chamrad nařídil arch. Jiřímu Novotnému, který
pracoval v kanceláři územního plánu, aby zakreslil návrhy architektů, kteří řešily tzv. ústřední
bulvár pro vojenské přehlídky. Arch. Jiří Novotný to odmítl udělat, a proto jej Rada ÚNV
zprostila vedení kanceláře. Arch. Jiří Novotný byl hrdina a zachránil Prahu před rozsáhlými
asanacemi od dnešního Palachova náměstí přes Staroměstské náměstí, náměstí Republiky až
k Vítkovu.
Arch. Jiří Novotný bohužel nežije a dnes hrozí za jeho hrdinství zničení jeho díla, jak
je u nás častým zvykem. Pan první náměstek arch. Petr Hlaváček jako architekt a urbanista
musí vědět o naprosté důležitosti realizované autorské konfigurace hmot a volného přírodního
prostoru se vzrostlými stromy. Proto nechápu jeho podporu agresivních a destruktivních
vestaveb a všechna slova o revitalizaci jsou pro mne mystifikací a manipulací veřejností. A
navíc jsou neetická. Věci vůči již nežijícímu autorovi a dalším autorům ďáblického sídliště.

Pane náměstku arch. Hlaváčku, vyzývám vás, abyste celou plánovanou vestavbu do
ďáblického sídliště zrušil. Jako veřejný činitel Magistrátu a náměstek primátora pro oblast
zemního rozvoje a územního plánu máte přímo povinnost chránit architektonické a
urbanistické nesporné hodnoty. Žádám vás teď o jasné slovo, zda tak učiníte. V záporném
případě si dovolím říci, že podporujete devastaci a zchudnutí Prahy.
Podobných případů v minulosti známe moc. Připomenu jeden otřesný pana Kapka
s nádražím Těšnov. Děkuji.
Nám. Hlaváček: Děkuji za příspěvek panu Petru Šmahovi. Já odpovím a prosím tedy
o převzetí vedení schůze pana náměstka Scheinherra. Následně ve 14.00 skončí interpelace a
budeme pokračovat v řádném programu.
Nám. Scheinherr: Poprosím o odpověď pana náměstka Hlaváčka.
Nám. Hlaváček: Děkuji za příspěvek. Musím věc trošku vysvětlit. Já nejenom že
znám tvorbu a dílo pana Jiřího Novotného, znám i jeho syna Tomáše, stejně tak jako pana
architekta Tučka a jeho syny, stejně tak jako pana architekta Obersteina, který pokračoval
potom dál na sídlišti Pankrác. Sdílím názor na kvalitu toho sídliště. Mám na nočním stolku
knihu Prahou posedlí, z které čerpám v mnohých svých úvahách.
Celý proces s územní studií byl zahájen v předcházejícím období, kdy smyslem byl
pokus nějakým způsobem moderovat vstup investora na soukromých pozemcích. V současné
době je práce na studii pozastavena a v pracovní skupině, kde jsou zástupci jak místních
obyvatel, tak Prahy 8, Magistrátu, IPR, se hledá řešení, jak celou situaci zmoderovat.
Návrh, který zpracoval pan arch. Kovačevič a který byl nějakým způsobem
projednáván na veřejných jednáních, pracuje s myšlenkou posílení hlavní třídy, a je třeba říct,
že nezasahuje významným způsobem do vlastního sídliště, ale v tuto chvíli se jeví, že i ty
stavby podél Střelničné se v tuto chvíli jeví jako kontroverzní, a je to důvodem, proč se
snažíme v té pracovní skupině najít nějaký jiný názor.
Požádám pana Petra, aby mně nechal kontakt, můžu ho nadstandardně informovat o
jednáních. Skutečně je mým posledním záměrem to sídliště nějak zničit. Zároveň však stojím
za procesem hledání a nenechám dehonestovat tvůrce, kolegy mladší architekty, nebo ty, co
vedou tu participaci jenom kvůli tomu, že si někdo šíří poplašné zprávy. Buďme nějak
v kontaktu. Není mým záměrem zničit to sídliště. Kvalitu si uvědomuji, tvůrce i jejich práci
znám. Jestli chcete se ještě zeptat.
Nám. Scheinherr: Poprosím pana Šmahu, jestli má doplňující otázku.
Pan Petr Šmaha: Pane náměstku, nezlobte se, ale vy jste mi na moji otázku vůbec
neodpověděl. Toto je uzavřené dílo, a pro mě je to, zájmy, všichni vědí, jaké v podstatě jsou,
o co tam jde, nejde tam vůbec o lidi, a jde o určité zájmy. Pro mě je to parazitování na cizím
díle mrtvého autora a zaplevelení Prahy další globální architektonickou manýru. Je to ku
škodě Praze. Praha jedině chudne a je zaplavována plevelem. Nemáte právo do toho
vstupovat, a vy jste mně neodpověděl. Odpovídáte vágně, a je to pořád taková ta hra, že
myslíte, že to veřejnost bude akceptovat. Celé sídliště Ďáblice je proti, nechtějí to, lidi se tam
nějak stabilizovali svým životem, svým prostorem, a vy porušujete zákony demokracie.
Nutíte tam komerční zájmy někoho jiného. To se na mě nezlobte, za tím stojím.
Nám. Scheinherr: Jestli pan náměstek chce reagovat.

Nám. Hlaváček: Já se na vás ale vůbec nezlobím. Navrhl jsem poměrně slušně
případnou schůzku. Jestli o ni nestojíte, mám spoustu práce a upozorňuji na to, že tak, jak to
pan kolega Kovačevič zpracoval, tak významná nebo převažující množství těch objektů je na
pozemcích hl. m. Prahy. Ale stejně přes vaše rozčílení se můžeme klidně sejít.
Nám. Scheinherr: Děkuji, pane kolego. Bohužel už není prostor pro doplňující
otázku.

PÍSEMNÁ
INT. č. 8/1/P – Ing. Juraj Kizák

– interpelace směřovala na Zastupitelstvo HMP
ve věci
- maření výkonu funkce úřední osoby orgánů SPOD na MHMP, Výboru kontrolního
ZHMP a sekce bývalé ředitelky MHMP
písemná interpelace předána primátorovi hl. m. Prahy k písemné reakci
TÉMA interpelace:
Několikaleté opakované a systematické maření výkonu funkce úřední osoby orgánů SPOD na MHMP
včetně kontrolního odboru a sekce (bývalé) ředitelky MHMP. Selhávání prokázáno Zprávou
Veřejného ochránce lidských práv - avšak plně ignorováno všemi orgány Magistrátu.
Zprávu Ombudsmana má MHMP v příslušném spisu týkajícího se nezletilých Dětí Kizákových, do
zápisu žádám pro dokumentaci k mému vystoupení založit stručný doprovodní dopis Ombudsmanky
ke své Zprávě, jako Důkaz X53a, který předložím u své interpelace.

INT. č. 8/2/P – Zdeněk Bergman

– interpelace směřovala na zastupitelstvo HMP
ve věci
- podpory za umístění Mariánského sloupu
písemná interpelace předána radní Třeštíkové k písemné reakci

INT. č. 8/3/P – JUDr. Ivan Hrůza

– interpelace směřovala na náměstka primátora Scheinherra
ve věci
- dopadu zkušebního provozu TKB na občany v Břevnově a požadavku k ochraně
obyvatel
písemná interpelace předána nám. Scheinherrovi k písemné reakci

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

*MHMPXPBTDAZ2*
MHMPXPBTDAZ2

Praha 18. července 2019
Č. j.: MHMP 1458825/2019
Počet listů/příloh: počet/počet

Vážený pane doktore,
tímto reaguji na Vaši písemnou interpelaci ve věci dopadu zkušebního provozu TKB na občany
Břevnova, podanou v rámci 8. jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Úvodem nutno konstatovat, že problematice vlivu zkušebního provozu TKB na životní prostředí
byla doposud ze strany hlavního města Prahy věnována značná pozornost. Všechny relevantní
údaje a výstupy měření pořizovaných v rámci zkušebního provozu TKB jsou systematicky
zaznamenávány a vyhodnocovány. Zároveň jsou průběžně přijímána opatření k odstranění
negativních vlivů provozu TKB na životní prostředí. Výstupy měření jsou průběžně
zveřejňovány na informačním webu TKB, viz dále.
Tak jak je patrné z informací uvedených na webových stránkách www.tunelblanka.info, došlo
cca po 1. roce provozu k ustálení intenzit dopravy a současné dílčí změny jsou způsobené
v podstatě již jen uzavírkami navazujících komunikací při jejich opravách a rekonstrukcích.
Z tohoto důvodu byla v roce 2017 ukončena měření imisních koncentrací škodlivých látek.

Obr. 1 Vývoj intenzit dopravy v ulici Patočkova
Další imisní měření se s ohledem na dlouhodobě ustálené intenzity dopravy nepředpokládají,
neboť provedená měření jsou dostatečně vypovídající a společně s numerickým modelem jsou
relevantním podkladem pro hodnocení vlivu stavby na imisní koncentrace škodlivých látek v
ovzduší.
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V případě hluku INV MHMP na základě doporučení HS HMP aktuálně soutěží dodavatele
dalších hlukových měření, která by měla být provedena v průběhu tohoto roku. Výsledky,
včetně vyhodnocení, budou samozřejmě zveřejněné na výše uvedených stránkách stavby.
Vazba na stavby Pražského okruhu (PO) č. 518 a 519 je uvedena ve stavebním povolení (SP)
stavby č. 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, č.j. 141756/SP/DOP-O1/Ar ze dne 27.11.2006. Týká se
tedy jen Bubenečského a části Dejvického tunelu. Z odůvodnění SP a námitek a připomínek
v rámci stavebního řízení je patrné, že podmínka č. 83 předmětného SP se vztahuje pouze na
období realizace stavby a nikoliv na její následný provoz. Stěžovatelé v reakci na stavební
řízení měli za to, že prováděním stavby TKB před zprovozněním severozápadní části PO dojde
k absolutnímu kolapsu dopravy v dotčené části hl. m. Prahy. Jak je zřejmé ze zkušeností z doby
realizace, tento stav nenastal, a to i za situace, že výše uvedené stavby PO nebyly v době
realizace v provozu. Postup realizace stavby TKB a přijatá organizační a dopravní opatření
umožnily zachování požadovaných dopravních vztahů a dopravní dostupnosti ve stavbou
dotčeném území.
Nicméně s ohledem na zjevný nárůst intenzit v ulici Patočkova připravuje hl. m. Praha realizaci
dalších opatření, za účelem minimalizace negativních vlivů dopravy na životní prostředí
v dotčené oblasti. Tato opatření budou realizována v rámci samostatných akcí, jejich rozsah a
charakter bude definován na základě jednání s MČ Praha 6, dotčenými orgány státní správy a
správcem komunikace.
S pozdravem
Adam Scheinherr
podepsáno elektronicky

Vážený pan
JUDr. Ivan Hrůza
Mládeže 1640/20
16 00 Praha 6
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Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Tel: 236002296, kontaktní centrum: 12 444
IS DS: 48ia97h

INT. č. 8/4/P – Eric Bordier

– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlubučka
ve věci
- kácení stromů a zástavby na Petříně
písemná interpelace předána nám. Hlubučkovi k písemné reakci

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

*MHMPXPBR2QB7*
MHMPXPBR2QB7

Praha 9. července 2019
Váš dopis ze dne: 20. 6. 2019
Č. j.: MHMP 1394949/2019
Počet listů/příloh: 2/0

Vážený pane,
Vaše informace prezentované v interpelaci bohužel vycházejí ze zcela mylných
podkladů. Chtěl bych tímto upřesnit záměry Hl.m.Prahy v této oblasti a vyjasnit
všechna další nedorozumění, plynoucí z nepřesných údajů.
V rámci Velké strahovské zahrady jsou připravovány 3 samostatné projekty:
1) Revitalizace a zpřístupnění vinice ve Velké Strahovské zahradě,
2) Obnova původní cesty pod promenádou Raoula Wallenberga
3) Zázemí údržby a veřejné WC.
Předpokládané náklady stanovené na základě kontrolních rozpočtů na všechny tři akce
připravované jsou ve výši 36 milionů Kč, výsledná realizační částka bude s ohledem na
výběr dodavatele formou veřejné zakázky nižší.
Co se týká projektu ad 3), tak celková zastavěná plocha nového objektu je 101 m2
(jedná se o součet objektu, opěrných zdí a plochy dvora), užitná plocha WC je pouze
51 m2. Objekt minimalistického zázemí pro zahradní údržbu a veřejné WC nahrazuje
původní objekty ve stejné lokalitě, které byly odstraněny v roce 2016 a měly téměř
dvojnásobnou rozlohu. Dnes je tato plocha revitalizovaná a je zde posezení s pítkem.
Nově navržený objekt bude dvoupodlažní, čímž bylo dosaženo značného zmenšení
zastavěné plochy. Nosné konstrukce budou sice z betonu, ale z pohledového strany
bude objekt do doby popnutí vegetací tvořený klasickou omítanou stěnou, tak jako
historické zdi od ulice Úvoz nebo Vlašská. Stávající asfaltové cesty budou nahrazeny
ve stejném rozsahu dlažbou, k rozšíření zpevněných ploch nedojde - rozhodně se tedy
nejedná o žádné zabetonování Petřína.
Pro realizaci objektu bude nutné odstranění jedné hrušně, jednoho smrku (který je dle
dendrologického posudku v havarijním stavu) a keřové skupiny lísek. Jiné dřeviny
nebudou odstraněny, naopak realizace počítá s výsadbou nového stromu a pnoucími
rostlinami.
Předpokládaná cena této stavby z kontrolního rozpočtu stanoveného na základě
Cenové soustavy ÚRS je výši 17,4 milionu korun, v tom jsou i náklady na přeložku
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plynu, plochy venkovního posezení u Vlašské ulice, stavbu veřejných WC a zázemí pro
údržbu. S ohledem na polohu stavby jsou navrženy šetrné technologie výstavby,
kterou jsou logicky dražší, než kdyby se jednalo o stavbu mimo takto exponovanou
lokalitu.
Co se týká kácení stromů kvůli stavbám, je naší snahou vždy tyto zásahy
minimalizovat – viz výše detaily o stavbě ad 3). Stejně tak jsme postupovali i u stavby
ad 1), kde došlo díky úpravě projektu ke snížení počtu kácených dřevin také na
naprosté minimum. Stejně je ale součástí této stavby dosadba 3 řad vinice a také
výsadba dvouřadé aleje hrušní.
Pokud jde o částku 30 000 Kč za strom a počet stromů 1 milion, tak opět se jedná o
dezinterpretaci části Akčního plánu výsadby stromů v Praze. V tomto plánu byly
definovány jednotlivé druhy vysazovaných stromů a k nim stanovena průměrné
náklady na výsadbu. Takže rozpětí nákladů na výsadbu zde kolísá mezi 50 Kč a
120 000 Kč (tedy rozpětí mezi výsadbou lesnických sazenic a výsadbou alejových
stromů do prokořenitelných buněk). V rámci Petřína v posledním roce došlo pouze
k jednomu většímu zásahu, a tím byl zásah na zajištění provozní bezpečnosti
v Lobkovické zahradě. Zde ale jediným kritériem byl zdravotní stav stromů, nikoli snad
kompoziční nebo stavební důvody.
Věřím, že výše uvedená fakta dostatečně vysvětlují záměry Hl.m.Prahy v oblasti
zahrad na Petříně.

S pozdravem

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

Vážený pan
Eric Bordier
Újezd 598/5
150 00 Praha 5
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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

INT. č. 8/5/P – Michaela Trtíková Vostková
– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy
ve věci
- klimatické krize
písemná interpelace předána nám. Hlubučkovi k písemné reakci – ve spolupráci
s primátorem hl. m. Prahy

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

*MHMPXPBUQDHT*
MHMPXPBUQDHT

Praha 24. července 2019
Váš dopis ze dne: 20. 6. 2019
Č. j.: MHMP 1486268/2019
Počet listů/příloh: 2/0

Vážená paní Trtíková Vostková,

děkuji za Váš příspěvek přednesený na Zastupitelstvu HMP dne 20. 6. 2019.
Rada i Zastupitelstvo HMP si uvědomuje, že se naše planeta nachází ve stavu klimatické
nouze a tedy potřebu co nejrychleji zavádět opatření, která povedou ke stabilizaci
množství skleníkových plynů v atmosféře. Proto Rada a Zastupitelstvo HMP aktuálně
schválilo klimatický závazek Prahy snížit emise CO2 v hl. m. Praze o minimálně 45 % do
roku 2030 (oproti roku 2010) a dosáhnout nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050.
Jde o usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/42 z 20. 6. 2019. Praha zároveň schválila základní
okruhy opatření nutné k naplnění tohoto cíle.
Praha začala situaci řešit již v minulosti, jak dokazuje rozhodnutí Rady hl. m. Prahy č. 3213 ze
dne 12. prosince 2015, kterým se Praha připojila k mezinárodní iniciativě Mayors Adapt, čímž
přijala závazek vypracovat Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Tuto strategii
Praha schválila v roce 2017, následně v roce 2018 byl připraven a přijat Implementační plán
adaptační strategie, ve kterém jsou jednotlivá opatření a jejich implementace podrobněji
rozpracována. V roce 2017 hlavní město přistoupilo k Paktu starostů a primátorů a přihlásilo se
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tak ke společnému závazku snížit emise CO o 40 %. Klimatický závazek nyní schválený tak jde
ještě dál.
Nyní, po vyhlášení klimatického závazku připravuje Praha plán, kde budou stanoveny konkrétní
kroky a opatření, jak klimatického závazku dosáhnout – střednědobý Akční plán pro udržitelnou
energii a klima (SECAP) a dlouhodobou Strategii dekarbonizace Prahy do roku 2050. Přípravu
Akčního plánu a koordinaci přípravy a realizace jednotlivých opatření bude řídit Komise Rady
HMP pro udržitelnou energii a klima, jmenovaná 15. 7. 2019, která si zřídila 4 odborné pracovní
supiny složené ze zástupců města, městských společností, externích odborníků i vědců. Závěry
a poznatky vědecké obce tak budeme brát v potaz při rozhodování a plánování konkrétních
kroků.
Opatření a plány budou diskutovány nejen s odbornou, ale i laickou veřejností. Jsme si vědomi,
že bez podpory obyvatel Prahy není možné zahájit, ani úspěšně pokračovat v opatřeních na
zmírnění klimatických změn a zmenšování negativního působení lidských vlivů na klima. Je to
výzva postavená před všechny obyvatele Prahy, před nás všechny. Budeme se snažit učinit
maximum, abychom obyvatele Prahy informovali jak o klimatických změnách, tak o chystaných
záměrech a získali podporu pro jejich realizaci.
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Mezi další učiněné kroky města směrem k řešení klimatické změny v poslední době můžeme
uvést Radou HMP schválený Akční plán výsadby stromů v Praze ze dne 17. června 2019 se
záměrem vysadit na území hl. m. Prahy v průběhu osmi let 1.000.000 nových stromů. Zároveň
budeme informovat obyvatele o lokalitách, kde a kdy budou stromy vysazovány a přivítáme
spolupráci i ze strany obyvatel Prahy.
Letos bude dále spuštěna samostatná webová stránka města, kde se každý občan Prahy bude
moci informovat o souvislostech probíhající klimatické změny, seznámit se s připravovanými
a probíhajícími opatřeními reagujícími na změny klimatu, dalšími navrhovanými plány a
seznámit se i s plány jednotlivých městských částí.
Motivace obyvatel je klíčovým momentem pro uskutečňování změn v životě města. Vítáme
proto občanské aktivity na podporu opatření týkajících se klimatických změn. Odhodlání stav
klimatu řešit chceme vyjádřit především jasnými a konkrétními kroky a věříme, že nám s tím
obyvatelé Prahy pomohou.
Děkuji za Váš zájem.

S pozdravem

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

Vážená paní
Michaela Trtíková Vostková
Nekvasilova 570/23
186 00 Praha 8 - Karlín
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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

INT. č. 8/6/P – Petr Šnábl

– interpelace směřovala na náměstka primátora Scheinherra
ve věci
- invalidního autobusu H1
písemná interpelace předána nám. Scheinherrovi k písemné reakci

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

*MHMPXPBTCMUS*
MHMPXPBTCMUS

Praha 18. července 2019
INT 8/6/0 ze dne 20. 6. 2019
Č. j.: MHMP 1458351/2019
S-MHMP 1335304/2019
Počet listů/příloh: 1/0

Vážený pane Šnáble,
dovoluji si Vám odpovědět na Vaši písemnou interpelaci ze dne 20. června 2019.
Problematiku zrušení linky H1 v úseku mezi Florencí a Černým Mostem jsem důkladně
promýšlel. Rozhodně nešlo o unáhlené rozhodnutí, které mělo poškodit její cestující. Přesto
jsem se po zralé úvaze rozhodl téměř nevyužité autobusové spoje zrušit, neboť je dle mého
názoru současná úroveň bezbariérové přístupnosti hromadné dopravy v Praze na takové
úrovni, že nemusíme provozovat v souběhu s metrem a tramvajovými linkami speciální
autobusovou linku tak, jak to bylo nutné v minulosti v době, kdy nebylo zastoupení
bezbariérových spojů takové, jako je tomu dnes. Je to i případ Černého Mostu, kde stanice
metra s výtahem a kterou s domem zvláštního určení spojuje midibusová linka č. 224
s výhradním provozem nízkopodlažních vozidel ve špičkovém intervalu 20 minut (oproti
dvouhodinovému intervalu u linky H1).
Z dat Dopravního podniku vyplynulo, že v předmětném úseku bylo využití linky menší než 1
osoba na spoj. Nepřipadá mi účelné saturovat tuto poptávku velkým autobusem.
Rozumím Vašemu argumentu o ztížené přístupnosti souprav na trase metra B. Dovolte mi
proto sdělit, že jsem zadal Dopravnímu podniku okamžité řešení s cílem doplnit na trasu metra
B nájezdové klíny, které zajistí vyrovnání výškového rozdílu mezi nástupištěm a podlahou vozu.
Věřím, že se toto opatření instaluje v horizontu 3 měsíců.
Na závěr své odpovědi Vás chci ujistit, že mým cílem je inkluzivní veřejná doprava, která je
kvalitní službou pro všechny cestující, ty na vozíku nevyjímaje. Nadále budeme pokračovat
v pořizování bezbariérových vozidel, upravovat stanice a zastávky tak, aby bariér skutečně
ubývalo.
S pozdravem
Adam Scheinherr
podepsáno elektronicky
Vážený pan
Petr Šnábl
motormys@email.cz
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Sídl o: Ma ri á ns ké ná m. 2/2, 110 01 Pra ha 1
Tel : 236002296, konta ktní centrum: 12 444
IS DS: 48ia97h

INT. č. 8/7/P – Arne Springorum

– interpelace směřovala na Zastupitelstvo HMP
ve věci
- klimatické krize
písemná interpelace předána nám. Hlubučkovi k písemné reakci

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

*MHMPXPBURHJE*
MHMPXPBURHJE

Praha 24. července 2019
Váš dopis ze dne: 20. 6. 2019
Č. j.: MHMP 1487184/2019
Počet listů/příloh: 2/0

Vážený pane Springorum,
děkuji za Váš příspěvek přednesený na Zastupitelstvu HMP dne 20. 6. 2019.
Rada i Zastupitelstvo HMP si uvědomuje, že se naše planeta nachází ve stavu klimatické
nouze a tedy potřebu co nejrychleji zavádět opatření, která povedou ke stabilizaci
množství skleníkových plynů v atmosféře. Proto Rada a Zastupitelstvo HMP aktuálně
schválilo klimatický závazek Prahy snížit emise CO2 v hl. m. Praze o minimálně 45 % do
roku 2030 (oproti roku 2010) a dosáhnout nulových emisí CO2 nejpozději do roku 2050.
Jde o usnesení Zastupitelstva HMP č. 8/42 z 20. 6. 2019. Praha zároveň schválila základní
okruhy opatření nutné k naplnění tohoto cíle.
Praha začala situaci řešit již v minulosti, jak dokazuje rozhodnutí Rady hl. m. Prahy č. 3213 ze
dne 12. prosince 2015, kterým se Praha připojila k mezinárodní iniciativě Mayors Adapt, čímž
přijala závazek vypracovat Strategii adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu. Tuto strategii
Praha schválila v roce 2017, následně v roce 2018 byl připraven a přijat Implementační plán
adaptační strategie, ve kterém jsou jednotlivá opatření a jejich implementace podrobněji
rozpracována. V roce 2017 hlavní město přistoupilo k Paktu starostů a primátorů a přihlásilo se
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tak ke společnému závazku snížit emise CO o 40 %. Klimatický závazek nyní schválený tak jde
ještě dál.
Nyní, po vyhlášení klimatického závazku připravuje Praha plán, kde budou stanoveny konkrétní
kroky a opatření, jak klimatického závazku dosáhnout – střednědobý Akční plán pro udržitelnou
energii a klima (SECAP) a dlouhodobou Strategii dekarbonizace Prahy do roku 2050. Přípravu
Akčního plánu a koordinaci přípravy a realizace jednotlivých opatření bude řídit Komise Rady
HMP pro udržitelnou energii a klima, jmenovaná 15. 7. 2019, která si zřídila 4 odborné pracovní
supiny složené ze zástupců města, městských společností, externích odborníků i vědců. Závěry
a poznatky vědecké obce tak budeme brát v potaz při rozhodování a plánování konkrétních
kroků.
Opatření a plány budou diskutovány nejen s odbornou, ale i laickou veřejností. Jsme si vědomi,
že bez podpory obyvatel Prahy není možné zahájit, ani úspěšně pokračovat v opatřeních na
zmírnění klimatických změn a zmenšování negativního působení lidských vlivů na klima. Je to
výzva postavená před všechny obyvatele Prahy, před nás všechny. Budeme se snažit učinit
maximum, abychom obyvatele Prahy informovali jak o klimatických změnách, tak o chystaných
záměrech a získali podporu pro jejich realizaci.
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Mezi další učiněné kroky města směrem k řešení klimatické změny v poslední době můžeme
uvést Radou HMP schválený Akční plán výsadby stromů v Praze ze dne 17. června 2019 se
záměrem vysadit na území hl. m. Prahy v průběhu osmi let 1.000.000 nových stromů. Zároveň
budeme informovat obyvatele o lokalitách, kde a kdy budou stromy vysazovány a přivítáme
spolupráci i ze strany obyvatel Prahy.
Letos bude dále spuštěna samostatná webová stránka města, kde se každý občan Prahy bude
moci informovat o souvislostech probíhající klimatické změny, seznámit se s připravovanými
a probíhajícími opatřeními reagujícími na změny klimatu, dalšími navrhovanými plány a
seznámit se i s plány jednotlivých městských částí.
Motivace obyvatel je klíčovým momentem pro uskutečňování změn v životě města. Vítáme
proto občanské aktivity na podporu opatření týkajících se klimatických změn. Odhodlání stav
klimatu řešit chceme vyjádřit především jasnými a konkrétními kroky a věříme, že nám s tím
obyvatelé Prahy pomohou.
Děkuji za Váš zájem.

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
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Sídlo: M ariánské 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

INT. č. 8/8/P – Mojmír Pukl

– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlaváčka
ve věci
- problematiky CBD a Masarykova nádraží
písemná interpelace předána nám. Hlaváčkovi k písemné reakci
Text interpelace:
Dobrý den, dámy a pánové.
Jsem mgr. arch. Mojmír Pukl. Zabývám se problematikou CBD a Masarykova
nádraží. Touto občanskou interpelací se obracím na Radu MHMP. Tuto interpelaci
jsem podal písemně e-mailem ve středu na interpelace@praha.eu , a proto žádám o
písemnou odpověď ve stanoveném termínu 30 dnů.
Tématem je oblast dolního Nového města,kde bylo od konce XlX.stol uvažováno o výrazném
propojení východo-západním/PařížskéTřídě doKarlína, o velkorysém náměstí až
podVítkov/,na místě hradeb ve směru severo-jižním byl založen reprezentativní pás veřejných
budov, parků a nádraží/Wilsonova Třída/ i magistrála byla ve své době řešena koncepčně . . .
CBD: navržený Komplex je cizorodý StruktuřeMěsta/památkové rezervaci !/,
prosazované Funkce jsou nevhodné/administrativa,hotely,komerce-srvFlorentinum!/,
projekt automobilovou dopravu nezklidňuje, pomíjí spojení Autobusové Tramvajové,
pěší trasy jsou problematické, chybí propojení Metro-Vlak...propagovanéSpojení
naLetiště aniPark nad kolejistěm nebude provádětPenta,
aleSžDC ! ...Projekt Urbanisticky,Architektonicky není přínosný ani sám o sobě, ani
pro okolí/křižovatka naFlorenci-Havlíčkova? humanizace,implementace
Magistrály?Bulhar ?atd/takováto intervence omezuje prostor a možnosti zdárného
postupu/zdravé úvahy/, situaci zhoršuje. . .
otázky
Vzhledem k tomu, že, iPR – uspořádal veřejné besedy proDevelopera kde propaguje výhradně
jeho stanoviska, svéGremiální Radě iPR předkládá výhradně názory a závěry developera/ bez
náležitého odborného rozkladu/ vyvstává otázka Na Co je iPR ?
iPR vydal stanoviska/2014,2017 vizVýtah zeZápisu GremiálníRady dne18. 01. 2019
vPříloze/, která jsou v rozporu se Zásadami Územního Rozvoje, tzn uvádí v omyl jak
Developera takMagistrát,Politiky i . v e ř e j n o s t !
k nápravě žádám Radu, aby
1)… byla vydána stanoviska kvalifikovaná, řádné respektující předpisy a vůči iPRu a jeho
činitelům, byly z nekompetentních kroků vyvedeny důsledky

k ujasnění situace žádám Radu, aby
2) ... si u SŽDC vyžádala a předložila Zastupitelstvu Prahy a veřejnosti všechny podepsané
smlouvy SŽDC s Pentou, resp Penta Real Estate – Penta Investment, resp s Masaryk Station
Development
V stadiu neblahého vývoje nedobře započatého procesu žádám Radu, aby
3) … k úkolu přistoupila svědomitě, zjednala nápravu, nechala řádně definovat problematiku,
rozsah a souvislosti, v dalším postupu spolupracovala s Veřejností vč Odborné,
informovala/způsobem v rozvinutých evropských krajinách obvylým/, dala prostor k řešení
celkovému a/prostřednictvím veřejné soutěže/ tvořivému formulovaní veřejného zájmu,
náplně, programu prostoru a z něj pak plynoucích kriterií a nabídek investorům
děkuji
s pozdravem Mojmír Pukl
akce zaLidskou Pospolitost
na Mlejnku 8
147 00 Pha4 - Braník
mail cultupris@gmail.com
mobil 723 340 847

INT. č. 8/9/P – Vít Janoušek

– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlaváčka
– interpelace směřovala na náměstka primátora Scheinherra
– interpelace směřovala na náměstka primátora Hlubučka
– interpelace směřovala na radní Třeštíkovou
ve věci
- ochrany životního prostředí obyvatel Pankrácké pláně
písemná interpelace předána nám. Hlaváčkovi k písemné reakci
1) Ochrana životního prostředí obyvatel Pankrácké pláně před nadměrnou stavební a
dopravní zátěží a kompozice Pankráckých horizontů v souladu se zápisem Prahy na
seznam WHC UNESCO
Tímto interpeluji Radu HMP a jmenovitě pana náměstka Hlaváčka, radního Scheinherra a
Hlubučka a paní radní Třeštíkovou ve věci Ochrany životního prostředí obyvatel Pankrácké
pláně před nadměrnou stavební a dopravní zátěží a kompozice Pankráckých horizontů v
souladu se zápisem Prahy na seznam WHC UNESCO.
Děkuji panu náměstkovi Hlaváčkovi za zaslané odpovědi.
1) Na Pankráci a v okolí je plánována výstavba zhruba 40 objektů, aniž tato koncepce
výstavby byla posouzena SEA.
2) Včera 19.06.2019 byla na Pankráci slavnostně zahájena výstavba trasy metra D
geologickým průzkumem.
3) V časové souvislosti se zahájením výstavby trasy metra D ožily na Pankráci a v okolí
stavební záměry BAS Výhledy Herálecká, Parkovací dům Budějovická, PA Reitknechtka,
Rezidence Park Kavčí Hory, AC Budějovická, ...
4) V úterý 26. března tohoto roku 2019 jsme se setkali na Pankráci s misí WHC UNESCO a
ICOMOSu především kvůli Rezidenci Park Kavčí Hory, plánovanou na Pankráci.
5) Dnes v 17 hodin proběhne Tisková konference k Metropolitnímu plánu Prahy obsahující
neprojednaný a neposouzený koncept čtyř Pankráckých horizontů.
6) Do 31.08.2019 má Městská část Praha 4 sdělit volbu řešení podjezdu Na Veselí (příjezd
tramvají do depa Pankrác) na Pankráci.
Konstatujeme, že všechny tyto aktivity podle nám dostupných informaci budou mít negativní
dopad na nadměrnou stavební a dopravní zátěž obyvatel Pankráce, případně ji mohou
způsobit. Kompozice čtyř Pankráckých horizontů v Metropolitním plánu Prahy ohrozí zápis
Prahy na seznamu památek světového dědictví.
Žádáme proto o zahájení diskuze o minimalizaci dopadů na základě podkladů, které k tomu
pošleme Zastupitelstvu mailem a veřejnosti budeme publikovat na webové stránce "Pankrácká
pláň" (https://sites.google.com/view/pankracka-plan/).

HLAVNÍ MĚSTO P RAHA
doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního
plánu

*MHMPXPBUB06A*
MHMPXPBUB06A

Praha 22. července 2019
Č. j.: MHMP 1473667/2019
Počet listů/příloh: 1/0

Vážený pane Janoušku,
dovolte mi, abych Vám tímto odpověděl na Vaši interpelaci a zároveň Vás upozornil, že není
zřejmý smysl dotazů, respektive nejedná se o dotazy.
1. Na Pankráci a v okolí je plánována výstavba zhruba 40 objektů, aniž tato koncepce
výstavby byla posouzena SEA.
Odpověď: Každý projekt je posuzován dle stavebního zákona a souvisejících zákonů.
2. Včera 19. 06. 2019 byla na Pankráci slavnostně zahájena výstavba trasy metra D
geologickým průzkumem.
Odpověď: Stavba metra D je bezesporu klíčovou a prospěšnou městskou infrastrukturní
investicí.
3. V časové souvislosti se zahájením výstavby trasy metra D ožily na Pankráci a v okolí
stavební záměry BAS Výhledy Herálecká, Parkovací dům Budějovická, PA Reitknechtka,
Rezidence Park Kavčí Hory, AC Budějovická.
Odpověď: Není zřejmý smysl dotazu, respektive nejedná se o dotaz. I zde je každý projekt
posuzován dle stavebního zákona a souvisejících zákonů.
4. V úterý 26. března tohoto roku 2019 jsme se setkali na Pankráci s misí WHC UNESCO
a ICOMOSu především kvůli Rezidenci Park Kavčí Hory, plánovanou na Pankráci.
Odpověď: Ano, k setkání 26. března 2019 skutečně došlo.
5. Dnes (20. 6. 2019) v 17 hodin proběhne Tisková konference k Metropolitnímu plánu
Prahy obsahující neprojednaný a neposouzený koncept čtyř Pankráckých horizontů.
Odpověď: O takové tiskové konferenci nemáme žádné informace.
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6. Do 31. 08. 2019 má Městská část Praha 4 sdělit volbu řešení podjezdu Na Veselí (příjezd
tramvají do depa Pankrác) na Pankráci.
Odpověď: V této věci doporučuji se obrátit na orgány Městské části Praha 4.
S pozdravem

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu
podepsáno elektronicky

Vážený pan
Vít Janoušek
Bartákova 1108/38
140 00 Praha 4 - Krč
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Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Tel: +420 236 002 013, kontaktní centrum: 12 444
E-mail: P.Hlavacek@praha.eu, IS DS: 48ia97h

INT. č. 8/10/P – Vít Janoušek

– interpelace směřovala na radní JUDr. Hanu Kordovou Marvanovou
ve věci
- reakce na údaje publikované ČSÚ a zavedení RIA do legislativního procesu
písemná interpelace předána radní JUDr. Haně Kordové Marvanové k písemné reakci
2) Reakce na údaje publikované ČSÚ a zavedení RIA do legislativního procesu
statutární legislativy hl.m. Prahy
Tímto interpeluji Radu a jmenovitě paní radní Marvanovou ve věci Reakce na údaje
publikované ČSÚ a zavedení RIA do legislativního procesu statutární legislativy hl.m. Prahy
Děkuji paní radní Marvanové za zaslané odpovědi
Dovoluji si opět upozornit na poslední publikovaná data ČSÚ prokazující výrazné oživení
výsledků stavebnictví v 1. čtvrtletí tohoto roku. Upozorňuji, že zavedením Centrálního
stavebního úřadu Prahy (obdobně i novelizací Stavebního zákona) v této době by došlo z
organizačních a personálních důvodů ke zmrazení tohoto pozitivního vývoje zhruba na dva až
tři měsíce během zavádění změny procesů a pracovních postupů dotčených organizačních
útvarů.
Dovoluji si opět navrhnout jednání o zavedení RIA (proces posuzování regulací - legislativy)
do schvalování pražské statutární legislativy - nejen z pohledu kritérií (která mohou být
vhodně zvolena i upravena), ale i náležitého legislativního procesu (pracovního postupu)
podle zvyklostí úřední praxe - tedy, že návrhy budou k dispozici kompletně včas předem a
posouzeny - nikoliv jako v případě návrhu novely Statutu hl.m. Prahy pro zavedení
Centrálního stavebního úřadu Prahy, kdy odůvodňující analýza byla rozeslána v pátek
31.05.2019 v noci kolem 22. hodiny, když termín pro připomínky byl 02.07.2019 v neděli a
jako v případě návrhu Změny textových částí (metodiky a výkladu) Územního Plánu Prahy
rozeslané Městským částem v úterý 11.06.2019 v 11 hodin, když příslušné jednání Výboru
pro ÚRÚPaPP začalo týž den v úterý 11.06.2019 ve 13 hodin!
Žádáme proto o zahájení diskuze ke stanovení potřebných opatření na základě podkladů, které
k tomu pošleme Zastupitelstvu mailem a veřejnosti budeme publikovat na webové stránce
"Pankrácká pláň" (https://sites.google.com/view/pankracka-plan/).

INT. č. 8/11/P – Aleš Moravec

– interpelace směřovala na primátora hl. m. Prahy
ve věci;
- nesouhlasu se současnou situací
písemná interpelace předána primátorovi hl. m. Prahy k písemné reakci

