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

na 15. zasedání ZHMP dne 31.3. 2016 
_____________________________________________________________ 

 
                              Termín vyřízení:  - návrhů, připomínek a podnětů občanů  hl.m.  Prahy 
                                                                     přednesených na 15. ZHMP dne 31.3. 2016 
                                                           30.4. 2016 
 
Ú S T N Í 
 
 
 
INT.  č. 15/1  Kateřina Vrbová 
– interpelace směřovala na radní Plamínkovou 
 
ve věci 

- dílčích úprav územního plánu v oblasti Rohanského ostrova 
 
 
na interpelaci reagovala radní Plamínková 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 
Prim. Krnáčová: Nastupují interpelace. Poprosila bych paní Kateřinu Vrbovou jako první, 
aby se ujala mikrofonu, protože bude interpelovat paní radní Plamínkovou v souvislosti se 
změnou územního plánu, tzv. Rohan City. 
 
 P. Vrbová: Vážené dámy a pánové, vážení zastupitelé. 

 
 Prim. Krnáčová: Pardon. Kolegové, občané sem přišli proto, aby přednesli 
interpelace. Koho to nezajímá, tak prosím, ať se odebere, ale ať neruší svojí mluvou 
interpelujícího občana. A prosím klid v sále. Nevím, kolikrát to mám ještě opakovat. Jsme 
dospělí. Mluvíme tady o důstojnosti tohoto Zastupitelstva, tak prosím pěkně se tak chovejme. 
Děkuji. 
 Máte slovo, prosím.  
 
 P. Vrbová: Vážené dámy, pánové, vážení zastupitelé. Jmenuji se Kateřina Vrbová, 
bydlím v Karlíně a společně s občanským sdružením Karlín sobě se snažíme o lepší život 
v naší čtvrti. Dneska jsem se rozhodla tady vystoupit z toho důvodu, že je zařazen na bod 
jednání bod 28/6, který se týká vlastně dílčí úpravy územního plánu pro potřeby investora 
v dynamicky se rozvíjejícím území Rohanského ostrova. Konkrétně se tedy jedná o navýšení 
koeficientu podlažních ploch umožňujících výstavbu desetipodlažních solitérních obytných 
budov. 
 V programovém prohlášení Rady se uvádí, že bude kladen důraz na promyšlený 
rozvoj hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že rozloha území Rohanského ostrova, kde je 
plánovaná nová zástavba, je asi 200 000 m2, jedná se o velmi rozsáhlé území, které se nachází 



v centrální části města, a jeho promyšlený rozvoj je tedy asi v zájmu doufám nás všech. 
Nevydávejme se tedy formou řady dílčích změn, úprav územního plánu. Uvědomujeme si, že 
v některých ohledech původní koncept řešení tohoto území byl již překonán a asi by bylo 
dobré z dnešního pohledu řešit zejména veřejnou infrastrukturu, koncepčně řešit veřejná 
prostranství, potřebnou občanskou vybavenost. 
 Žádáme tedy o to, aby byla nejdříve jasně stanovená vize budoucího rozvoje celého 
tohoto území, zejména aby byla invariantní realizační studie, která má v současné podobě 
varianty dvě, a až na základě této jasné vize byla činěna rozhodnutí vedoucí ke koncepční 
zástavbě celého tohoto území. Podporujeme vznik regulačního plánu, který by mohl být 
případně spojený samozřejmě i se změnou územního plánu pro toto území tak, aby byla jasně 
definovaná kvalitní veřejná prostranství a potřebná občanská vybavenost, stanovena etapizace 
výstavby a zaručen vznik kvalitní zástavby v centrální části města, kterou si my i naše město 
zasloužíme. 
 

Chceme jistotu pro občany, pro MČ Praha 8, pro hlavní město Prahu i pro investora. 
Nechceme nekonečné dohady v rámci dílčích změn územního plánu a následně případně i 
potom v jednotlivých územních řízeních. Takže bych vás ráda jak Radu, tak i Zastupitelstvo 
požádala, abyste ještě zvážili svůj postoj k návrhu číslo 3453 k pořízení návrhu zadání úprav 
územního plánu hl. města Prahy na území Prahy 8, týkající se výstavby Rohan City sekce V 
(? B), změna kódu v ploše all V z g na i.  

Hlasujte, prosím, dnes proti nekoncepční zástavbě. Hlavně bych vás všechny ráda 
vyzvala k zahájení diskuse o budoucnosti tohoto území, jehož výsledkem by měla být 
invariantní podoba realizační studie. 

Zároveň bych chtěla poděkovat paní radní Plamínkové za její ochotu k diskusi s naším 
občanským sdružením na téma Rohanu a doufám, že ta diskuse bude dále pokračovat a že 
nebudeme vycházet pouze vstříc investorovi v jeho jednotlivých konkrétních zájmech, tak aby 
mohl postavit pouze obytnou zástavbu a komerční budovy, jak jsme toho byli svědky na 
Rohanu dosud. To je všechno. Děkuji. 

 
Prim. Krnáčová: Děkuji. Paní kolegyně Plamínková odpoví. 
 
P. Plamínková: Tento tisk je předložen na základě schválení Radou. Rada ho schválila 

na základě toho, že pořizovatel vydal kladné stanovisko, komise územního plánu vydala 
kladné stanovisko k tomu, IPR se k tomu vyjádřil kladně a městská část se nevyjádřila. To 
znamená, všechna stanoviska, která jsme měli k dispozici, byla kladná. S Rohan City jsou 
uzavřeny smlouvy, které jsme neuzavírali my, které podle našeho názoru asi nejsou úplně 
nejvýhodnější, ale jsou bohužel platné a my z toho prostě musíme vycházet.  

My jsme s vámi o tom dvakrát diskutovali. Samozřejmě že budeme chtít, aby tam 
developer vybudoval občanskou vybavenost. Byla jste u těch jednání, takže o tom víte, že 
o tom diskutujeme. Budeme chtít spolu s IPRem, aby tam byl udělán regulační plán, takže 
myslím, že ty oprávněné požadavky občanů nepochybně budou zohledněny. 
 
 P. Vrbová: Děkuji za reakci, to je z mé strany všechno. Děkuji vám. 
 
 
 
 
 
 



INT.  č. 15/2  Adam Vele 
– interpelace směřovala na primátorku hl.m. Prahy 
 
ve věci 

- smlouvy o partnerství Prahy s Pekingem a k uzavírkám ulic po dobu návštěvy 
čínského prezidenta v Praze 
 

na interpelaci reagovala primátorka hl.m. Prahy 
 
stenozáznam předán primátorce hl.m. Prahy k písemné reakci 
 
 
Prim. Krnáčová: Dobře. Děkuji pěkně. 
 Další se připraví pan Adam Vele. 
 

P. Vele: Dobrý den. Já bych začal možná, než začnu svůj příspěvek, technickou 
poznámkou. Nejsem si jistý, jestli Zastupitelstvo je usnášení schopné. A pokud není, tak by 
mělo být ukončeno. Jak to, paní předsedající, vnímáte? Můžete poprosit všechny zastupitele, 
aby se odhlásili a přihlásili, aby bylo zřejmé, jestli Zastupitelstvo je usnášeníschopné? 

 
Prim. Krnáčová:  To si nemůžete vy vynutit. Já vám dávám slovo, můžete přednést 

svoji interpelaci. Prosím.  
 
 
P. Vele: Jak vidno, tak zde dále kultivujeme tento dlouhodobý nešvar a ignorantství, 

kdy se řádný bod jednání Zastupitelstva interpelace občanů pravidelně využívá jako přestávka 
na oběd. Tak prosím do budoucna, laskavě si ji do programu zařaďte, když tedy ani nejsme 
schopni si přiznat, že Zastupitelstvo není usnášeníschopné v době probírání tohoto bodu. To je 
naprosto pravidelně. 

Ke smlouvě s Pekingem, partnerství Prahy s Pekingem. Určitě tu bylo řečeno mnoho. 
Byl jsem v práci, nesledoval jsem on line přenos, akorát jsem zaznamenal, že bod do 
programu opět nebyl schválen, takže opět toto Zastupitelstvo odmítá demokratickou volnou 
diskusi o tématu aktuálním, palčivém. Tahle smlouva, to je hanba pro Prahu. Je to normální 
kolaborace s komunistickou totalitní Čínou. Je to český unikát, jiné evropské metropole ve 
smlouvách pasáž o uznání jednotné Číny prostě nemají. Mohu se jenom domnívat, že alespoň 
ušetříme v budoucích nákladech pražské ZOO, protože váš nadřízený, stranický, paní 
primátorko, pan Bureš, nebo jak si teďka říká, možná Babiš, se už těší, jak mu pandu přivezou 
na Čapí hnízdo, a v Praze nebude nutné budovat pekingský pavilon v pražské ZOO. Tolik ke 
smlouvě s Pekingem. 

Dále mám připomínku ke shromáždění na Hradčanském náměstí v úterý 29. března 
v 17 hodin, které se nekonalo. 16. 3. Na Magistrátu Policie ČR, odboru ochrany ústavních 
činitelů, dorazila žádost, že chtějí od Magistrátu bianco šek na období 28. března až 
30. března na uzavírání různých oblastí Prahy 1, 6 a 8. Odbor dopravních agend Magistrátu 
toto rozhodnutí 21. 3. vydal a jak to potom v Praze vypadalo, víme všichni. 

Vysvětlete mi, prosím, proč při návštěvě prezidenta Obamy mohlo Hradčanské 
náměstí vypadat takto (ukazuje obrázek), a proč při návštěvě čínského prezidenta musela celá 
oblast několika ulic a náměstí kolem Hradu vypadat takto (ukazuje jiný obrázek), bez přístupu 
veřejnosti a pouze s přístupem přikyvovačů a mávačů.  

Informace o plánovaných uzavírkách musí být viditelně a předem zveřejněna, aby se 
na ně obyvatelé v lokalitě mohli připravit. Pokud vím, tak nebyla. Bezpečnostní opatření 



v takovémto rozsahu jsou bezprecedentní. Opravdu jdou po čínském prezidentovi víc teroristé 
než po prezidentovi Obamovi? 

Aby policie dostala pravomoc uzavřít libovolnou ulici, aniž by o tom Pražané byli 
předem informováni, to není uvěřitelné. Hradní protokol a Policie České republiky musely 
trasy, po nichž se bude v Praze čínský prezident pohybovat, a harmonogram akcí předem znát. 
Vnímám to jako fatální selhán í v informování občanů jak ze strany policie, tak ze strany zde 
pražského Magistrátu. Mám opravdu dojem, že jste si – s prominutím – víte co vytřeli se 
zákonem o právu shromažďovacím a Listinou základních práv a svobod, protože tak to je 
samozřejmě velmi snadné znemožnit do budoucna jakékoliv shromáždění ať už politické, či 
apolitické formou uzavření dané oblasti z pochybných důvodů. 

Abych replikoval vaše slova, která jste před časem – 
 
Prim. Krnáčová: Upozorňuji vás, že jste překonal tři minuty, takže prosím. 
 
P. Vele: Nechávám prostor na reakci. 

  
 Prim. Krnáčová: Já vám říkám, že jste překonal tři minuty a máte ještě větu, jestli 
chcete dokončit. Prosím.  
 
 P. Vele: Děkuji, já vám nechám ten prostor. Tu větu řeknu v reakci, není problém. 
 
 Prim. Krnáčová: Odpovím vám písemně. 
 
 P. Vele: Já jenom řeknu dovětek. Replikuji větu, kterou jste uvedla v médiích před 
časem: Svět se od roku 1989 zásadně změnil, není černobílý. To nepochybně není, ale 
bohužel vnímám fungování a působení tohoto Zastupitelstva a této Rady v tomto funkčním 
období jako velmi blízké té tmavší barvě, té černé. A jak už zaznělo v průběhu předchozích 
dnů, ujišťuji vás, že svědomí není na prodej. A ač třeba vy jste své svědomí prodala nebo 
prodali, tak z mého pohledu ta vysmívaná pražská kavárna zůstává vaším svědomím a 
nepochybně vám vystaví účet v příštích volbách. Děkuji. 
 
 



 
 
 
 
 
 



INT.  č. 15/3  Barbora Jirsová 
– interpelace směřovala na primátorku hl.m. Prahy 
– interpelace směřovala na Zastupitelstvo HMP 
 
 
ve věci 

- apelu k podepsání smlouvy o partnerství mezi Prahou a Pekingem 
 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 
Prim. Krnáčová: Děkujeme.  
 Teď prosím paní Barboru Jirsovou.  
 
 P. Jirsová: Dobré odpoledne. Vážení zastupitelé, vážená paní primátorko, už dávno 
nejde jen o Tibet. Jde i o samotnou Čínu a hlavně o nás. Čína má bohatou kulturu i historii a 
mnozí Čínani, s nimiž jsem se kdy setkala, věří, že většina si nejvíc přeje to, co my – 
demokracii a respektování lidských práv a svobodu pro všechny bez rozdílu. Sami jsou pro 
skutečnou autonomii Tiberu, která je jenom oficiálně deklarovaná, ale upírána. Problém tedy 
není Čína sama, ale její totalitní komunistický režim, který se dopouští zločinů proti lidskosti. 
Pronásleduje, vězní, mučí, posílá na smrt tisíce nevinných ať už Tibeťanů, Ujgurů nebo 
Číňanů, hájících pravdu, a má odpovědnost za kulturní genocidu a sebeupalování Tibeťanů. 
 Pod iluzí stabilizované Číny lidská jatka a odběry orgánů lidí kuchaných za živa. 
S tímto režimem lze maximálně obchodovat, ne se politicky sbližovat, ne přátelit. Už dávno 
nejde jen o Tibet, jde i o nás. Je známo, jak kdo z vás, našich zastupitelů, hlasoval. Ano, v této 
vazalské smlouvě s Pekingem je „ano“ bezpráví a zvůli diktatury. A je zradou všech hodnot. 
Její třetí bod, kvůli němuž byla sepsána, o uznání politiky jedné Číny a tím i čínské diktatury, 
a jednostranné nadvlády v Tibetu, Taiwanu a v Jihočínském moři to potvrzuje. Vaše „ano“ je 
porušením naší české tradice, ke které se hlásíme, a která se už od Mistra Jana Husa až po 
Masaryka a Václava Havla hlásí k pravdě a lásce a zastává se všech spravedlivých a nevinně 
utlačovaných. 
 Nechceme kolaborovat s totalitním režimem, jenž se dopouští zločinů, násilí a lží. 
O celém tom klamu svědčí i vítání čínského prezidenta omezené na skupinu dovezených 
proškolených čínských vlajkonošů agresivních ke všem, kteří přišli pokojně symbolicky 
s vlajkami Tibetu hájit to nejvzácnější – humanitu, nenásilí a svobodu. Jak odlišné od vítání 
jiných státníků, kteří na Pražský Hrad přijeli nadšeně vítat Češi sami.  

Svým „ano“ smlouvě s Pekingem jste zradili nejen svou politickou a mravní 
odpovědnost, ale i nás a hlavně tyto hodnoty samé – pravdu a spravedlnost. To, po čem 
většina Číňanů skutečně prahne, je – jak jsem přesvědčená – svoboda a demokracie, která se 
jim nedostává. Je tedy nutné je v jejich úsilí o demokracii podpořit a podporovat lidská práva 
v Číně i v Tibetu a čínské disidenty, ne jim házet klacky pod nohy. Jiný pokrok než 
k demokracii není pokrokem. 

Vám, kteří jste řekli jasné „ne“ diktátu smlouvy s Pekingem, velký dík. Zachraňujete 
čest našeho národa. Děkuji. 
 
 
 
 



INT.  č. 15/4  Michal Vejsada 
– interpelace směřovala na Zastupitelstvo HMP 
 
ve věci 

- informace o majetkovém stavu stadionu „Ďolíček“ 
  

 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 

Prim. Krnáčová: Další se připraví pan kolega Vejsada. 
 
 P. Vejsada: Dámy a pánové, jmenuji se Michal Vejsada a vystupuji zde ve věci 
stadionu Dolíček. Neustále se v odkupu Dolíčku hovoří o prodejní ceně, která se během pěti 
let vyšplhala o 50 milionů korun, když původní cena byla 80 milionů, jak uvedl v roce 2011 
zastupitel pan Vozobule a člen družstva fanoušků na Městské části Prahy10.  

Jak jsem se mohl seznámit se znaleckým posudkem vypracovaným panem 
Soukeníkem ze dne 12. 11. 2015, domnívám se, že tento znalecký posudek je nadhodnocen a 
je otázkou, zda Bohemians Praha 1905, jejíž investice jsou zahrnuté ve znaleckém posudku, 
nelze dotace na vyhřívání, trávník, kotelnu atd. Taktéž je otázkou, kdo si účetně odepisoval 
vložené investice do nemovitosti, což by se mělo taktéž zohlednit v ceně nemovitosti.  

Domnívám se, že požadovaná cena majitelem stadionu Dolíček ve výši 134 milionů 
by měla být vámi neakceptovatelná, když se ve znaleckém posudku uvádí cen a ve výši 105 
milionů. Taktéž se domnívám, že by měla být známa návratnost vložených investic do 
případného odkoupení stadionu Dolíček, což do současné doby není známo. Známo je pouze 
to, že majitel Dolíčku požaduje 134 milionů korun a Bohemians Praha 1905 nájemní smlouvu 
za jednu korunu na dobu 20 let. To znamená, že vložená investice je nevratná. 

Vážení zastupitelé, věřím, že se nenecháte ovlivnit nátlakovými akcemi akcionářů 
Bohemians Praha 1905 s družstvem fanoušků Bohemians, a budete rozhodovat jako řádný 
hospodář. (Hlučná reakce z prostoru občanů. Primátorka: Prosím klid v sále.) Ukázkový 
příklad, jak se má zachovat majitel, je právě Praha, která byla na podzim roku 2015 
v insolvenci a za šest měsíců stihla odvrátit insolvenci, stabilizovat společnost. Dnes bojuje 
o účast v pohárech a kupuje stadion Eden do vlastnictví oproti Bohemians 1905, kde se 
konkursní řízení vleče již 12 let a mnoho věcí kolem Bohemians není dodnes řádně vyřešeno. 
Fanoušci Bohemians dělají nátlakové akce na Městské části Praha 10 a zde na Magistrátu 
HMP, aby získali stadion Dolíček výhodně do užívání. Nechtějte si převzít černého Petra ve 
smyslu odkoupení stadionu Dolíček. Děkuji za pozornost. (Hvízdání a bučení z prostoru 
občanů.) 
 
 
PÍSEMNÉ 
 
INT.  č. 15/1/P  Simeon Popov 
– interpelace směřovala na primátorku hl.m. Prahy 
– interpelace směřovala na zastupitele Stropnického 
 
 
ve věci 

- vzniku nové koalice  



 
 
interpelace předána primátorce hl.m. Prahy k písemné reakci 
interpelace předána zastupiteli Stropnickému k písemné reakci 
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