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

Prahy přednesených na 11. zasedání ZHMP 
dne  29.11.2007  

 (Schváleno v Radě HMP dne 4.12.2007) 

 
                                                              Termín vyřízení: 29.12. 2007 
P Í S E M N É 
 

Mgr. Jan  C h o d ě r a 
INT. - č. 11/1 
k průběhu rekonstrukce a nevhodnému zakrytí Husova a Jiráskova pomníku.  
Písemná interpelace byla i uvedena ústně. 
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                          Předáno k vyřízení  radnímu Richterovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
Mgr. Choděrovi stačila, po vzájemné dohodě, ústní odpověď. 
_______________________________________________________________________ 
 

Ú S T N Í 
 
Ing. Karel  B ř e z i n a 
INT. - č. 11/2 
k řadě otázek týkajících se zvýšení jízdného v  MHD v Praze. 
                                                                                                                                                                                                                          
                                                                          Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
                                                                                                      V Praze dne 20.12.2007 

                                                                                                   Č.j.: SE9 – 224/07 
                                                                                                         INT. č.  - 11/2 
Vážený pane kolego, 

 
na 11. zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 29.11.2007 jste uplatnil interpelaci 

ke zdražování jízdného v systému Pražské integrované dopravy. Pokusím se odpovědět na 
Vaše jednotlivé otázky.  
1:  Odpovídá schválené zdražení jízdného inflaci od minulého zvýšení ceny jízdného? 

Očekávaný efekt zdražení je přibližně 19%. Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu 
spotřebitelských cen k roku 2005 činí za období 2006 a 2007 10,4 %. Odhad inflace dle ČNB 
pro rok 2008 je dalších 5%. Index přírůstku spotřebitelských cen založený na spotřebitelském 
koši, kde váha motorové nafty odpovídá váze pečiva (pšeničného chleba), ovšem nereflektuje 
váhu, resp. podíl nafty na celkových nákladech DP (4,5%). U ceny nafty (za období 11/03 – 



11/07) došlo k navýšení ceny nafty o 50 %. Obdobně, v  oblasti elektrické energie, za které 
vynakládá DP ročně cca 1 miliardu Kč (podíl na nákladech DP 8%) došlo v letech 2004 – 
2006 k navýšení cen vstupů o 35% s avizovaným navýšením pro rok 2008 o dalších 15%. 
Rekapitulace: 
Vliv inflace: 10,4%. Zvýšení sazby DPH o 4% od r. 2008. Náklady související s vyšším 
objemem přepravních služeb pouze pro rok 2008 4,6%. Hranice pro navýšení cen jízdného je 
tedy součtem výše uvedených faktorů a dosahuje 19%. 
2:   Byl součástí materiálu o zvýšení jízdného i detailní rozbor hospodaření DP ? 

S přihlédnutím ke skutečnosti, že informace o hospodaření DP je informací veřejně 
dostupnou a pravidelně publikovanou, nebyly rozbory hospodaření do materiálů zahrnuty. 
 3: Byl součástí materiálu, který projednávala rada, též rozbor sociální situace Pražanů 
včetně všech dopadů, které jsou očekávány k 1.1.2008 ? 

Není v silách DP zabývat se analýzou inflačních dopadů na obyvatelstvo, toto je 
výlučnou zodpovědností ČSÚ. DP se proto zaměřil na cílený průzkum preferencí cestujících 
s přihlédnutím k jejich citlivosti na změnu ceny. 
4: Je pravda, že radní pro sociální oblast Janeček navrhoval zvýšení základního 
jízdného až na 50 Kč za jednorázové jízdné? 

Jelikož zasedání RHMP není veřejné, nepovažuji za možné poskytovat detailní 
informace z průběhu rozpravy, v případě zájmu se prosím obraťte přímo na kol.Janečka. 
5: Pane radní, jakou odhadujete cenovou elasticitu – o kolik se sníží využívání veřejné 
dopravy v důsledku zdražení, nebo máte stejný názor jako finanční náměstek ředitele 
Dopravního podniku, který přednesl na zasedání finančního výboru, kde jste byl také 
přítomen, kde hovořil o tom, že neexistuje citlivost na cenu jízdného? 

Pro odhad elasticity byla použita metodika lineární i logaritmické elasticity (Transport 
economics and road pricing, University of Dublin, 2005). Orientační hodnota elasticity 
vypočtená EŘ DP (-0,6) je založena na interně odhadovaných počtech uživatelů a 
doporučovaných cenách jednotlivých tarifních produktů pro období 2007 - 2008. Hodnoty 
elasticity ležící v intervalu 0 až -1 jsou posuzovány jako neelastické, resp. nesenzitivní. Proto 
tedy ing. Štika na jednání finančního výboru dne 12.11. odkázal v kontextu realizovaného 
průzkumu citlivosti cestujících na změnu ceny jako na relativně zanedbatelný faktor (cena je 
v pořadí důležitosti na 4.místě). Připomínám, že po posledním navýšení tarifu v roce 2005 byl 
zaznamenán nárůst počtu cestujících o cca 4%, a to i přes zdražení, které bylo v průměru 
identické současnému. Aproximací finančního dopadu zvýšení cen i analýzou elasticity 
poptávky se detailně zabývá společnost Deloitte v kapitole „3.2 Predikce vývoje tržeb po 
navýšení jízdného“ studie, která byla předložena finančnímu i dopravnímu výboru. 
 S pozdravem, 

                                                                             Radovan  Š t e i n e r   v.r. 
                                                                                    Radní hl.m. Prahy 

Vážený pan 
Ing.Karel Březina 
Ruská 180 
100 00 PRAHA 10 
_______________________________________________________________________ 

Mgr. Hana  H a l o v á 
INT. - č. 11/3 
ke stěhování zaměstnanců do uvolněných bytových jednotek v domovech důchodců, zejména 
v Malešicích.                                                                                                                                                                                     
                                                                          Předáno k vyřízení radnímu Janečkovi.                                                                     
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 



Odpověď: 
                                                                                                                V Praze dne 23.1.2008 

 SE 10 – 234 
Vážená paní, 
  
 transformací penzionů pro seniory usnesením Rady hl. města Prahy č. 1514 ze dne  
9.10.2007 a Zastupitelstva hl města Prahy č. 10/45 ze dne 25.10.2007 bylo primárně řešeno 
bydlení stávajících a nových klientů – seniorů. S těmito klienty je od počátku jednáno o všech 
krocích transformace. 
 S transformací pro seniory také fakticky souvisí převod ubytovacích kapacit pro 
zaměstnance domovů důchodců. V současné době probíhá šetření právních důvodů užívání 
bytových jednotek těmito zaměstnanci ( zejména zda pracují pro domovy důchodců, zda jsou 
vlastníky nemovitostí vhodných k bydlení atd.) O výsledku šetření a dalším postupu v této 
záležitosti Vás budu informovat. 
 Zároveň se Vám omlouvám za zpoždění při odeslání této odpovědi. 
 
S pozdravem 
                                                                                       Jiří  J a n e č e k v.r. 
                                                                                        Radní hl.m. Prahy 
Vážená paní 
Mgr. Hana Halová 
Vedoucí oddělení veřejného ochránce práv 
Uživatelů soc. služeb 
Jungmanova ul. 
Praha 1 
______________________________________________________________________ 
Ing. Mgr. Miroslav  P o c h e 
INT. - č. 11/4 
k výstavbě  Ústřední čistírny odpadních vod, k práci řídící komise ÚČOV. 
                                                                                                                                                 
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval radní Štěpánek. 
                                                                          Předáno k vyřízení radnímu  Štěpánkovi.                                                                     
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
K interpelaci č.11/4                                                                                   V Praze 17.12.2007 
Ze zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 29.11.2007 
Ing. Mgr.Miroslav Poche 
 
Vážený pane zastupiteli, 

v návaznosti na Vaši interpelaci ze dne 29.11.2007 týkající se výstavby Ústřední 
čistírny odpadních vod, respektive řídící komise ústřední čistírny odpadních vod sděluji 
následující: 
1. K dotazu ohledně aktuálního jednání s novým starostou Městské části Praha Troja:  
S nově zvoleným starostou Ing.arch. Drdáckým jednal Ing. Bouček (OMI), který ho seznámil 
s postupem prací na záměru připravovaném jako dodatek přerušeného územního řízení (dále 
ÚŘ). Po předání dokumentace a vyjasnění některých technických detailů bude dokumentace 
znovu projednána před odevzdáním k ÚŘ. Starosta Drdácký nahradil v řídící komisi bývalou 
starostku paní Moniku Maurerovou, tudíž se sám aktivně podílí na řešení situace kolem 
ÚČOV. 



2. K bodu týkajícímu se řešení koncepce kalového hospodářství: 
Pro  výběr vhodné alternativy kalového hospodářství byla sestavena 10 ti členná pracovní 
skupina odborníků, které bude předloženo zmíněných padesát variant. Pracovní skupina  je 
prostuduje, posoudí a rozpracuje  omezený počet řešení. Výstup z této pracovní skupiny bude 
předán orgánům města k rozhodnutí. Složení pracovní skupiny:  
Doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. 
Ing. Jan Bouček 
Prof. Ing. Jaroslav Hyžík, PhD. 
Dr. Ing. Pavel Chudoba 
Ing. Jaroslav Kinkor 
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA 
Ing. Josef Kutil 
Ing. Miroslav Punčochář,CSc. 
Ing. Miroslav Sedláček, CSc. 
Ing. Petr Vučka 
3.  K otázce  vymístění kalového hospodářství z Císařského ostrova do roku 2 025: 
Otázka umístění kalového hospodářství bude řešena touto pracovní skupinou, kde budou 
zpracovány i varianty řešení kalového hospodářství mimo pozemky Císařského ostrova. 
4.  Zánik členství pana Ing. Jana Boučka v řídící komisi výstavby ÚČOV: 
Ing. Bouček se stal jako zaměstnanec Magistrátu - vedoucí oddělení přípravy a realizace 
výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod, tajemníkem této komise po odchodu minulé 
tajemnice do důchodu. Ředitelé odborů či vedoucí oddělení jsou běžně nehlasujícími 
tajemníky výborů či komisí. Navíc, komise má dalšího odborného člena s právem hlasování  
Ing. Josefa Kutila. 
5.  K vypořádání závazku hl. m. Prahy k firmě Ecofluid: 
Vypořádání s firmou Ecofluid bylo společnosti navrženo Odborem městského investora a 
nyní očekáváme odezvu ze strany Ecofluidu. 
6.  K otázce spolufinancování ÚČOV z operačního programu ŽP: 
Problematika dotací z Operačního programu Životní prostředí je po jednání zmocněnce vlády 
otázkou délky provozních smluv. Vláda ČR v tuto chvíli zaslala do Bruselu podmínky  
přijatelnosti pro Operační program životního prostředí, kde časově omezuje dobu trvání  
provozních smluv.  Hlavní město Praha v jednání s MŽP rozporuje časové omezení trvání 
provozních smluv. Rada HMP v této věci uložila odboru LEG MHMP zajistit právní rozklad 
podmínek přijatelnosti Operačního programu Životní prostředí a právní rozklad postupu 
uzavření smluv a jejich obsahu vzhledem k možnostem dotací z operačního programu Životní 
prostředí v rámci prioritní osy 1 „Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování 
rizika povodní“ a doporučila generálnímu řediteli Pražské vodohospodářské společnosti, a.s. 
navrhnout další postup a řešení ve věci provozních smluv.   
 
                                                                             Mgr. Petr  Š t ě p á n e k, CSc 
                                                                                     Radní hl.m. Prahy  
Vážený pan 
Ing. Mgr. Miroslav Poche 
Zastupitel hl.m.Prahy 
_______________________________________________________________________ 
Ing. Karel  B ř e z i n a 
INT. - č. 11/5 
k placení jízdného v MHD v Praze, prostřednictvím SMS zprávy. 
                                                                                                                                                                                                                          



                                                                          Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
                                                                                                           V Praze dne 21.12.2007 

            Č.j. SE9-225/07  
             INT.č.11/5 

Vážený pane kolego, 
 
 na 11.zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy dne 29.11.2007 jste uplatnil interpelaci 
k možnosti platit jízdné v pražské veřejné dopravě prostřednictvím SMS zpráv. 

Příjem ze SMS jízdenek je rozdělen podle zvyklostí u služeb Premium SMS. Poplatek 
z SMS jde operátorům, provozovateli, technickému zajištění a v neposlední řadě také 
Dopravnímu podniku. Mohu Vás ujistit, že 90% výnosu bez nákladů ze SMS jde Dopravnímu 
podniku. Nad rámec Vaší otázky jen poznamenávám, že máme silné indikace, že tento 
produkt přilákal „nové“ zákazníky, kteří dosud nenakupovali žádný typ jízdního dokladu a 
spuštěním této služby se nám tedy povedlo zmenšit skupinu černých pasažérů. Bližší 
informace a analýzy budou k dispozici po uplynutí a vyhodnocení první fáze projektu, tedy 
během února roku 2008.  

Mohu Vás ubezpečit, že to, co nazýváte únikem mimo Dopravní podnik, tedy náklady 
na provoz služby SMS jízdenka v porovnání se stejně dostupnou službou jízdenkových 
automatů (automaty na všech zastávkách v Praze) jsou výrazně nižší.  

V rámci výběru technického řešení bylo učiněno poptávkové řízení. Po skončení 
pilotní fáze projektu bude tento projekt vyhodnocen a stanoveno jeho další pokračování. 
           S pozdravem, 

                                                                             Radovan  Š t e i n e r   v.r. 
                                                                                    Radní hl.m. Prahy 

Vážený pan 
Ing. Karel Březina 
Ruská 180 
100 00  Praha 10 
_______________________________________________________________________ 

INT. - č. 11/6 
k problematice projednávání rozpočtu hl.m. Prahy, k rozpočtovým změnám v kompetenci 
nám. Blažka a nám. Klegy.  
                                                                          Předáno k vyřízení nám. Blažkovi a nám.  
                                                                          Klegovi.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
                                                                                                             V Praze dne: 19.12.2007 
Vážený pane zastupiteli, 
 
k Vaší interpelaci vznesené na 11. zasedání ZHMP dne 29. 11. 2007 týkající se rozpočtových 
opatření, Vám sděluji následující: 

Především bych Vás rád ujistil, že se nejedná obcházení usnesení ZHMP. Po 
vyhodnocení čerpání rozpočtu za 1.-3. čtvrtletí dochází vždy k určitým korekcím ve vazbě na 
reálné čerpání běžných ale především investičních výdajů města. Rada HMP projednává celou 
řadu návrhů úprav schváleného rozpočtu s cílem zajistit co nejefektivnější využití 
rozpočtových zdrojů. Podotýkám, že se to odehrává ve všech rozpočtových kapitolách. 

Ke změnám schváleného rozpočtu, které se odehrávají v kapitolách, kde jsem 
spolusprávcem a týkají se činností, které jsou v mé kompetenci, Vám sděluji, že se vždy jedná 



o logické přesuny a v naprosté většině jsou přesunuté finanční prostředky využity v rámci jiné 
akce na stejný účel. 

S pozdravem 
                                                                                     Ing. Pavel  K l e g a  v.r. 
                                                                               Náměstek primátora hl.m. Prahy 

Vážený pan 
Ing. Karel Březina 
Zastupitel hl.m.Prahy 
Ruská 180 
100 00   Praha 10 
                                                                                                     V Praze dne 31. března 2012 
                                                                                            Č. j.: S-MHMP 585177/2007 S1 

 
Vážený pane inženýre, 
 
         k Vaší interpelaci ve věci rozpočtových opatření, přednesené na zasedání Zastupitelstva 
hlavního města Prahy dne 29. listopadu 2007 sděluji: 
         Rada hlavního města Prahy je podle § 68 odst. 2 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o 
hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb. (dále jen "zákon o Praze"), oprávněna 
provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem hlavního města Prahy. 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy tento  rozsah stanovilo svým usnesením č. 2/24 ze dne 
21. prosince 2006. V bodu II tohoto usnesení Zastupitelstvo hlavního města Prahy zmocnilo 
Radu hlavního města Prahy k provádění rozpočtových opatření do výše 50 000 000 Kč pro 
jednotlivý případ, s výjimkou rozpočtových opatření v souvislosti s přijetím dotací 
poskytovaných na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí na výplaty dávek a 
příspěvků občanům, které se vyplácejí podle příslušných právních předpisů. Tato rozpočtová  
opatření jsou prováděna do výše rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí. 
         V případech, které jsou předmětem Vaší interpelace, o shora uvedenou výjimku nešlo, a 
proto byla Rada hlavního města Prahy vázána limitem 50 000 000 Kč pro jednotlivý případ. 
Ve všech případech, o kterých se zmiňujete, Rada hlavního města Prahy tento limit dodržela, 
a proto nedošlo k porušení citovaného usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy ani 
zákona o Praze. 
         S pozdravem 
                                                                                     Mgr. Rudolf  B l a ž e k   v.r. 
                                                                                  Náměstek primátora hl.m. Prahy 
                                                                        
Vážený pan 
Ing. Karel  Březina 
člen zastupitelstva hlavního města Prahy 
 
Ruská 180 
100 00  PRAHA 10 
_______________________________________________________________________ 

INT. - č. 11/7 
k projednávání programového prohlášení Rady HMP, zveřejňování veřejných zakázek a 
výsledků výběrových řízení na internetových stránkách. 
                                                                                                                                                 
                                                                          Na jeho vystoupení reagovala nám. Reedová.  
                                                                          Předáno k vyřízení nám. Reedové.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 



Odpověď: 
                                                                                                   V Praze dne 12. prosince 2007 

Č.j.: SNR 120/07 
Vážený pane inženýre, 
 
v odpovědi na Vaši interpelaci na 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 29. 
listopadu 2007 Vám k jednotlivým otázkám mohu sdělit následující: 
1) Co bude obsahem portálu „Zakázky pod lupou“: 
Ke své odpovědi přikládám podrobný materiál o tomto portálu, který byl předložen též 
Komisi pro transparentní veřejnou správu a který obsahuje i bod týkající se obsahu portálu. 
Tuto informaci obsahuje také tisková zpráva z října letošního roku, kterou ke své odpovědi 
rovněž přikládám. 
 
2) Jakým způsobem bude naplněn závazek Rady ohledně informovanosti o zakázkách  
k 31.12.2007? 
Programové prohlášení Rady ve svém bodě 4.8 říká, že Rada „zajistí, aby informace  
o veřejných zakázkách, prodejích a pronájmech majetku HMP byly zveřejňovány nejen na 
úředních deskách, ale i na internetových stránkách, případně dalšími způsoby“. To Rada 
v současné době již naplňuje, protože vypisované veřejné zakázky jsou zveřejňovány na 
internetových stránkách Magistrátu v sekci Úřední deska. Portál „Zakázky pod lupou“ by měl 
zveřejňování zakázek na internetu zpřehlednit a především umožnit i archivaci již proběhlých 
veřejných zakázek. 
  
3) Kdy bude portál „Zakázky pod lupou“ uveden do provozu? 
Zakázka na zhotovení portálu byla zveřejněna na elektronickém tržišti a již byla vybrána 
vítězná nabídka. V tuto chvíli je projekt ve fázi realizace softwarové aplikace. Plné spuštění 
se předpokládá v prvním čtvrtletí roku 2008. 

Doufám, že se mi podařilo dostatečně odpovědět na Vámi položené dotazy o projektu 
„Zakázky pod lupou“ a děkuji za projevený zájem.  

S přátelským pozdravem  
                                                                                       Markéta  R e e d o v á  v.r. 
                                                                               náměstkyně primátora hl.m. Prahy 
Vážený pan 
Ing. Karel Březina 
člen ZHMP 
Ruská 180 
100 00 Praha 10 

Portál ZAKÁZKY POD LUPOU  

Informace pro zastupitele Ing. Karla Březinu 

 

Záměr vytvořit ucelenou databázi zadávání a realizace veřejných zakázek je 

naplňováním úkolů vyplývajících z části II. Moderní veřejná správa „Programového 

prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období 2006 – 2010 Praha – město pro 

život“, konkrétně bodu 4.8 o zveřejňování informací o veřejných zakázkách. Toto programové 

prohlášení bylo schváleno 20. března 2007 (usnesení RHMP 374). Samotný projekt byl poté 

schválen 30. října 2007 usnesením RHMP 1645 (tisk 4961).  



Projekt „Zakázky pod lupou“ je naplněním dlouhodobého záměru volených orgánů 

HMP zajistit maximální možnou otevřenost a transparentnost při zadávání veřejných zakázek. 

Prostřednictvím projektu dojde ke zveřejňování informací o veřejných zakázkách, a to 

v reálném čase. Smyslem tohoto projektu je umožnit přístup široké veřejnosti, ale  

i podnikatelským subjektům k přehledně uspořádaným a na jednom místě soustředěným 

informacím, které souvisejí se zakázkami zadávanými hl. m. Prahou. Odborná ani laická 

veřejnost nemá dosud možnost jednoduchým, časově nenáročným způsobem získat ucelené 

informace o tom, jaké zakázky jsou hlavním městem připravovány, vypsány, kdo se o ně 

uchází, který uchazeč byl vybrán, apod. Portál bude přehledně a na jediném místě 

shromažďovat komplexní informace o veřejných zakázkách, a to ve všech fázích jejich 

průběhu s tím, že záměrem je předmětnou databázi již v přípravné fázi strukturovat tak, aby 

bylo možné ji v budoucnu případně doplnit o další segmenty, např. o vybrané majetkové 

operace, kterými hl. m. Praha nakládá se svým majetkem. Při jeho zpracovávání bylo využito 

též zkušeností jiných statutárních měst, například Plzně (adresa plzeňské aplikace je 

http://info.plzen-city.cz/apps/zakazky/). 

V průběhu přípravy tohoto projektu z konzultací náměstkyně Markéty Reedové  

a ředitele odboru informatiky Václava Krause vyplynulo, že s ohledem na provázanost 

jednotlivých softwarových aplikací MHMP bude vhodné, aby garantem zpracování a výběru 

příslušného dodavatele byl odbor INF. Výzva k podání nabídky na zhotovení softwarové 

aplikace Zakázky pod lupou byla zveřejněna koncem října na elektronickém tržišti. Plné 

spuštění je naplánováno na 1. čtvrtletí roku 2008 a do konce roku bude podepsaná smlouva  

s vítězným dodavatelem. 

_______________________________________________________________________ 

Ing. Karel  J e c h 
INT. - č. 11/8 
k poskytování informací veřejnosti a zástupcům orgánů hl.m. Prahy ze strany odborů a 
organizací MHMP. 
                                                                                                                                                                                               
                                                                          Předáno k vyřízení řediteli ÚRM Ing.Votavovi.                                                                       
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

    

Vážený pan 
Ing. Karel Jech 
Krkonošská 1 
120 00  Praha 2 

 

 



 Váš dopis zn. Č. j. URM Vyřizuje/odbor/linka  Datum 
 Interpelace č.11/8 11772/2007 Akad.arch.J.Hladík/K Ř/4741  

 
 
Vážený pane zastupiteli Ing. Jechu, 
 
členům Zastupitelstva hlavního města Prahy poskytuje Útvar rozvoje hl.m. Prahy  
informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce, nestanoví-li zákon 
jinak, na základě § 51, odst. 3, písm. c) zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě 
Praze. 
 
Předmětem Vaší žádosti o poskytnutí informace byly:  
1. Ověřovací studii olympijské/mediální vesnice 
2. Ověřovací studii (A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.) – vizualizace 
3. Ověřovací studii (A.D.N.S. PRODUCTION s.r.o.) – vizualizace, úplný stav 
4. Ověřovací studie (atelier FNA) - vizualizace, varianta A 
5. Ověřovací studie (atelier FNA) – vizualizace, varianta B. 
 
K Vaší žádosti sdělujeme, jak jsme již uvedli v naší odpovědi na Váš e-mailový 
požadavek ze dne 19.10.2007, že naše organizace si pořídila prověřovací a 
lokalizační variantní studie olympijské a mediální vesnice jako svůj pracovní 
podkladový materiál, a to na tři lokality: 
1. – Holešovice – Bubny 
2. -  Čakovice 
3. – Letňany. 
Studie byly odevzdány dne 15.10.2007 a v současné době budou postupně 
vyhodnocovány.  
Uvedené studie si můžete prostudovat u Ing. arch. Taťány Štědré, Útvar rozvoje 
hl.m. Prahy, Vyšehradská 57, Emauzy, budova B, 3. patro, č.dv. 209; prosíme Vás 
abyste si termín Vaší návštěvy laskavě dohodl předem na tel. č. 23600 4601. Pokud 
po seznámení se s těmito ověřovacími studiemi budete potřebovat nějaké další, 
doplňující informace, rádi Vám je zodpovíme. 

 
Se srdečným pozdravem    

Ing. Bořek  Votava  v.r. 
ředitel 

_______________________________________________________________________ 

INT. - č. 11/9 
k urgenci vyřízení jeho interpelace z 10. zasedání ZHMP ze dne 25.10.2007 č. 10/5. 
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                          Na jeho vystoupení reagoval nám. Klega.                                                                     
                                                                          Odpověď na interpelaci byla odeslána. 

 
Mgr. Hana  H a l o v á 
INT. - č. 11/10 
k nedodržování jízdních řádu a intervalů v pražské MHD. 
                                                                                                                                                 
                                                                          Na její vystoupení reagoval radní Šteiner. 
                                                                          Předáno k vyřízení radnímu Šteinerovi.                                                                      
                                                                          Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 
                                                                                                            V Praze dne 20.12.2007 
                                                                                                            Č.j. SE9 – 226/07 



                                                                                                             INT. č. 11/10 
Vážená kolegyně, 

 
 na 11. zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 29.11.2007 jste se na mne obrátila 
s interpelací ve věci nedodržování jízdních řádů v městské hromadné dopravě. 

Tramvajová linka č. 22 svou trasou protíná celou metropoli, jízda z jedné okrajové 
části na druhou je vedena centrální oblastí Prahy, a to těmi dopravně nejvytíženějšími úseky, 
jako je Náměstí Míru, I.P.Pavlova, Ječná ulice, Karlovo náměstí, most Legií, Újezd a 
Malostranské náměstí. Na této lince může nárazově docházet ke zpožďování jednotlivých 
spojů, protože výše jmenované traťové úseky svým charakterem neumožňují realizaci 
naprosté preference tramvajové dopravy proti dopravě individuální. Zároveň jsou tyto úseky v 
oblastech s častým výskytem dopravních nehod, které následně krátkodobě omezují větší 
počet tramvajových spojů.  

Z hlediska provozu autobusové linky č. 147 nemá DP žádné poznatky dlouhotrvajících 
ani nárazových problémů v plynulosti jejího provozování. Stejně jako u linky č. 107, která má 
obdobnou trasu, není v posledním období registrováno žádné narušování plnění jejich 
plánovaných grafikonů. Nabízí se však otázka, zda z Vaší strany omylem nedošlo k záměně 
čísla linky 174 za linku 147 - obě jsou provozovány v oblasti Prašného mostu. U linky 174 
jsou totiž dlouhotrvající problémy s průjezdností trasy a s tím souvisejícím dodržováním 
jízdních řádů. Tyto dopravní problémy jsou zapříčiněny stavebními pracemi v oblasti vyústění 
Strahovského tunelu na ul. Patočkova a nárazovou regulací provozu IAD ve jmenovaném 
tunelu (výstavba další části Městského okruhu). K eliminaci těchto negativních jevů 
nepomáhá ani současná preference autobusové dopravy na komunikacích Patočkova a Milady 
Horákové, která je realizována v maximálním možném měřítku daném místními poměry. 

Závěrem bych Vás chtěl ujistit, že Dopravní podnik vynakládá veškeré úsilí pro 
zajištění co nejkvalitnější přepravy cestujících, z výše uvedeného však vyplývá, že Vaše 
negativní poznatky byly nejspíše způsobeny objektivními důvody, které vyplývají z dopravní 
infrastruktury jednotlivých lokalit. V případě, že jsou známa konkrétní místa a časy 
registrování nedostatků v provozování linek, je DP samozřejmě na základě jejich poskytnutí 
schopen konkretizovat příčiny jejich vzniku.    

S pozdravem, 
                                                                             Radovan  Š t e i n e r   v.r. 
                                                                                    Radní hl.m. Prahy 

Vážená paní 
Mgr. Hana Halová 
Kamycká 864/113 
165 00 PRAHA 6 
e-mail: hana.halova@cityofprague.cz 
______________________________________________________________________ 

RNDr. Jiří  W i t z a n y, Ph.D. 
INT. - č. 11/11 
k informaci z médií „Zatýkání na MHMP“, žádá informaci o výsledku, včetně systémových 
opatření. 
 
                                                                     Na jeho vystoupení reagoval ředitel MHMP Ing.Trnka. 
                                                                     Předáno k vyřízení řediteli MHMP Ing. Trnkovi.                                                   
                                                                     Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 21. prosince 2007 



    Č.j.: S-MHMP 588751/07 RED 
INT č. 11/11 

Vážený pane doktore, 
 

na základě Vaší interpelace vznesené na 11. zasedání Zastupitelstva hlavního města 
Prahy konaného dne 29.11.2007, týkající se mediální zprávy o zatýkání na Magistrátu 
hlavního města Prahy, odboru obchodních aktivit uvádím následující: 

Jak již jsem uvedl v ústní reakci na Vaší interpelaci je tato věc stále v šetření Policie 
ČR a přesto, že jsem si vyžádal informace, tak nám dosud Policií ČR nebylo v této věci nic 
sděleno. Z dostupných informací je zřejmé, že uvedená zaměstnankyně byla obviněna. 
Trestného činu se měla dopustit údajně tím, že poskytla informaci o nabídkových cenách 
ostatních uchazečů v rámci výběrového řízení konkrétnímu zástupci firmy, která měla zájem o 
účast ve výběrovém řízení. 

Na základě celé události jsem se rozhodl ve spolupráci s ředitelem OOA MHMP 
navrhnout vykonání mimořádného auditu oddělením interního auditu odboru RED MHMP, 
jehož předmětem by bylo prověření systému uzavírání smluv na nemovitý majetek hlavního 
města Prahy. Tento audit v současné době probíhá.  

Na základě zmapování celého systému a ověření jeho fungování na vybraném vzorku 
případů je možné konstatovat, že systém neumožňuje referentovi získat informace o 
nabídkových cenách ostatních uchazečů před oficiálním otevíráním obálek.  

Celý systém je postaven tak, že uchazeči podávají své nabídky na základě vyvěšeného 
záměru do lhůty, která je v záměru uvedena. Poté, co referent převezme zalepené obálky od 
jednotlivých uchazečů (proti potvrzení o převzetí), jsou předány vedoucímu oddělení 
k uložení do trezoru nebo uzamykatelné skříně. V převážné většině jsou nabídky doručeny 
těsně před uplynutím stanovené lhůty pro doručení nabídek.  

Nabídky jsou vyjmuty z trezoru či uzamykatelné skříně těsně před zasedáním nebo 
přímo na zasedání Komise pro otevírání nabídek. Termín zasedání Komise pro otevírání 
nabídek je sdělen i všem uchazečům a ti mají právo tohoto zasedání se účastnit, čehož ve 
většině případů využívají. V případě, že se uchazeči tohoto zasedání účastní, jsou jim před 
rozlepením obálek tyto obálky ukázány s dotazem, zda mají pochybnosti o tom, že s jejich 
nabídkami bylo neoprávněně manipulováno. Pokud některý uchazeč vznese námitku, je tato 
uvedena v protokolu, který je předkládán majetkové komisi RHMP. Nabídky jsou otevírány 
postupně podle času doručení a nabídkové ceny jsou čteny nahlas před všemi účastníky 
zasedání.  

Z výše uvedeného vyplývá, že manipulace s nabídkovými cenami před oficiálním 
otevřením obálek s nabídkami uchazečů je prakticky vyloučena.  
Na jednání Policie ČR je pozoruhodné, že nevyslechla nikoho ze zaměstnanců OOA MHMP, 
kteří by jí sdělili, jak je systém nastaven a že prakticky neposkytuje prostor pro provedení 
výše uvedeného trestného činu.  

Co se týče vašeho dotazu ohledně provedení konkrétního opatření z hlediska 
pracovního zařazení, byla zaměstnankyně poté, co byla propuštěna z vazby převedena na 
jinou práci, a to dle § 41 odst. 2 písm.b), kde je stanoveno, že zaměstnavatel může převést 
zaměstnance na jinou práci, bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření 
z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 
s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního 
řízení. Z dikce zákona plyne, že se jedná o možnost danou zaměstnavateli, nikoli o jeho 
povinnost. K danému opatření jsem přistoupil zejména z důvodu, aby zaměstnankyně dále 
nevykonávala správní činnosti, které vykonávala dosud. Byla tedy převedena do odboru 
hospodářské správy, kde nyní vykonává práci skladnice. Převedení na tuto práci potrvá 
nejdéle do doby pravomocného skončení trestního řízení. 



 S pozdravem 
                                                                                          Ing. Martin  T r n k a  v.r. 
                                                                                     Ředitel Magistrátu hl.m. Prahy 
Vážený pan 
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 
Zengrova 1937/24 
160 00 Praha 6 
_______________________________________________________________________ 

INT. - č. 11/12 
k doplnění odpovědi od radního Janečka na jeho interpelaci z 9. zasedání ZHMP ze dne 
20.9.2007 č. 9/12, k demografickému vývoji počtu seniorů, k systému jejich přijímaní do 
domovů důchodců, k počtu míst v domovech důchodců a domech s pečovatelskou službou na 
území hl.m. Prahy.                                                                                                                                                 
                                                                     Na jeho vystoupení reagoval radní Janeček. 
                                                                     Předáno k vyřízení radnímu Janečkovi.                                                                      
                                                                     Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 2. února 2008 
SE 10 - 224 

Vážený pane, 
 

k doplnění údajů z oblasti pobytových sociálních služeb sděluji, že s účinností od 1. 
ledna 2007 vstoupil v platnost zákon o sociálních službách, který zásadním způsobem mění 
charakter a poskytování sociálních služeb. Hlavní změnou je individualizace poskytování 
těchto služeb a zavedení smluvního principu. Nově byla zákonem zavedena registrace 
poskytovatelů sociálních služeb , tj. tímto způsobem se musí poskytovatel profilovat.  Došlo 
též  k tomu, že vedení pořadníků žadatelů o poskytnutí pobytových služeb přešlo na 
poskytovatele. Do 31. 12. 2006  tyto pořadníky ve správním řízení vedl zřizovatel, tj. 
příslušný odbor, který evidoval žádosti občanů, posléze pak vyhotovoval a ve správním řízení 
vydával příslušné rozhodnutí.   

Po 1. 1. 2007 bylo příslušným poskytovatelům předáno 9 734 žádostí o umístění do 
pobytových zařízení pro seniory, jejichž zřizovatelem je HMP. Počet nových žádostí přijatých 
v roce 2007 pak překročuje počet 2 000. 

Stále registrovaný vysoký počet neuspokojených žadatelů o umístění (19,20 žadatelů 
na 1000 osob starších 65 let) vyplývá z jasného převisu poptávky nad nabídkou. Vysoká 
poptávka ovšem neukazuje zájem způsobený kvalitou služby, ale spíše neexistenci 
odpovídajících alternativních služeb umožňujících život  v přirozeném prostředí. Převis 
poptávky je dosud navýšen kvůli podávání žádostí takzvaně „pro jistotu“ ve snaze si do 
budoucna zajistit nedostatkovou službu. Průměrná čekací doba na umístění je tak dosud 3 - 5 
let.  

Rozhodující však je, že s účinností od 1. 1. 2007 se  změnily obecně podmínky  pro 
poskytování pobytových sociálních služeb a zejména jejich financování. Je nezbytné 
rozlišovat úhradu za pobyt, stravu a nezbytné služby v dosavadním systému a úhradu za péči 
v novém systému. 

Rada hl. města Prahy svým usnesením č. 722 ze dne 22. 5. 2007 schválila kriteria pro 
hodnocení žadatele o pobyt v domovech pro seniory zřizovanými HMP. Došlo tak k eliminaci 
případů, kdy k podání žádosti vedla pouze bytová situace žadatele nebo absence terénních 
sociálních služeb v místě jeho bydliště. 

Na území HMP již od 80. let došlo k rozvoji intermediárních, poloústavních forem, 
které poskytují krátkodobé a přechodné pobyty. Jejich zřizovateli jsou jednotlivé městské 



části. V současné době je registrována kapacita   324 míst v těchto zařízeních. Počty míst 
v pobytových zařízeních sociální péče dále doplňuje 233 míst, jejichž poskytovatelem jsou 
NNO. 

Zejména větší kapacitu má Domov sv. Karla Boromejského v Praze - Řepích (272 
míst)  a Domov Sue Ryder, o.p.s. v Praze 4, Michelská 1/7 s kapacitou 101 místo. 

Prognózu vývoje počtu žádostí   ani poskytovatelů a jejich kapacit  nelze v současné 
době uvést, neboť nemáme dostatečné informace. Pro území HMP nebyla dosud zpracována 
analýza.  

Demografické trendy signalizují, že seniorů ve věku nad 65 let bude po roce 2010 
výrazně přibývat. Předpokládá se, že v budoucnosti budou velmi staří lidé (80 +) delší dobu 
samostatní a intenzivní péče se bude stále více zaměřovat na závěrečnou část života. Se 
vzrůstajícím počtem seniorů bude proti dnešku více starých lidí potřebovat intenzivní péči a 
podporu v důsledku ztráty samostatnosti. 

V každém případě je nezbytné docílit lepší koordinaci podpůrných služeb pro seniory. 
Např. metodou komunitního plánování, která se v HMP  začíná uplatňovat. Komunitní 
plánování zvyšuje reálnou využitelnost a kvalitu sociálních služeb, zvyšuje informovanost 
obyvatel určité lokality, podporuje sociální soudržnost a v neposlední řadě pomáhá efektivně 
vynakládat finanční prostředky. Finance jsou vynakládány jen na skutečně potřebné služby. 
Včasným plánováním přiměřených programů, projektů a sociálních služeb, s propojováním 
spolupráce zadavatelů, zaměstnavatelů, poskytovatelů a uživatelů, můžeme prostřednictvím 
této metody předcházet sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce a ze 
společnosti, rozvíjet sociální služby dle místních potřeb a posilovat kapacity sociální 
ekonomiky. 
 

Je žádoucí  na území hl. města Prahy  vytvořit systém, který umožní koordinovat 
komunitní plánování městských částí a hl. města Prahy, jež bude brát zřetel na potřebnost 
služeb, které  mají celoměstský nebo místní charakter. 

S pozdravem 
                                                                           Jiří  J a n e č e k   v.r. 
                                                                              Radní hl.m. Prahy 

Vážený pan 
RNDr. Jiří Witzany, Ph. D. 
Zengrova 1937/24 
160 00 Praha 6 
_______________________________________________________________________ 

INT. - č. 11/13 
k bezplatnému jízdnému v prostředcích MHD v Praze pro senátory a poslance Parlamentu 
ČR.                                                                                                                                                                                       
                                                                     Předáno k vyřízení nám. Blažkovi.                                                                       
                                                                     Bude odpovězeno písemně. 
Odpověď: 

V Praze dne 31. března 2012 
Č. j. : S-MHMP 585181/2007 S1 

Vážený pane kolego, 
 

k Vaší interpelaci z 29. 11. 2007 ve věci bezplatného jízdného v MHD pro poslance, 
senátory a další veřejné činitele sděluji, že případný nový předklad původního materiálu 
(usnesení ZHMP č. 33/02 z 15. 12. 2005) není možný. Musí být zpracován nový návrh, znovu 
je nutné projednání a odsouhlasení v Zastupitelstvu HMP. Pro předklad do Parlamentu ČR 
v současné době existují jiná, modifikovaná pravidla oproti těm, která platila v roce 2005. 



Dalším důvodem tohoto postupu je pochopitelně i skutečnost, že původní materiál 
schvalovalo Zastupitelstvo v jiném složení než dnes, a proto by měla být zachována možnost 
svobodné volby každého zastupitele.  

Pro Vaši informaci dále uvádím chronologii projednávání v PČR – šlo o sněmovní tisk 
1225 ze 4. volebního období s názvem Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na přijetí 
zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených 
s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 
Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
předloženo Poslanecké sněmovně dne 29. 12. 2005, poslancům rozesláno dne 4. 1. 2006 jako 
sněmovní tisk 1225/0, vláda zaslala souhlasné stanovisko k návrhu dne 2. 2. 2006 (označeno 
jako sněmovní tisk 1225/1). První čtení v poslanecké sněmovně proběhlo 17. 3. 2006, návrh 
byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru (usnesení č. 2331). Dále se pak již 
neuskutečnilo nic z důvodu skončení volebního období (sněmovní tisky z jednoho volebního 
období nepřecházejí do volebního období dalšího).  

Věřím, vážený pane kolego, že se budeme moci společně touto záležitostí znovu 
zabývat již v jarních měsících příštího roku a že výsledek bude úspěšnější.  

S pozdravem 
                                                                                         Mgr. Rudolf  B l a ž e k   v.r. 
                                                                                      Náměstek primátora hl.m. Prahy 
Vážený pan 
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 
člen ZHMP 
Zengrova 1937/24 
160 00  Praha 6 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


