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V roce 2019 vzniklo nové 
vedení Prahy 4. Velmi záhy začaly 
vyplouvat na povrch četné aféry 
čelních představitelů naší městské 
části, které nejenže snižují důvěru 
místních obyvatel v politiku, ale 
po několika článcích v celostátních 
denících i obraz Prahy 4 v rámci celé 
ČR. Je nutné neustále upozorňovat 
na to, že starostka, bývalá učitelka 
mateřské školky, podvodně 
používala vysokoškolské tituly na 
kandidaturách. Navíc nejen ona, 
ale i další členové rady z řad ANO 
a ODS v Praze 4 vůbec nebydlí. 
Naprosto šokující je potom fakt, že 
někteří uvolnění radní (tj. takoví, 
kteří pobírají mnohadesetitisícový 
plat) stále docházejí do svých 
bývalých zaměstnání, a činnost 
radního tak vykonávají jako pouhý 
přivýdělek. Vedle těchto morálních 
selhání je však nutné zmínit 
i činnost místní TOP 09, která 
umožňuje pořádání až hanebně pře-
dražených kulturních akcí, pronájem 
pozemku pro billboard za směšných 
240 Kč / rok či přiklepnutí zakázky  
na právní služby svým spolu-
straníkům.

Naštěstí žijeme v demo-
kratickém zřízení a s potěšením 
musíme zmínit, že ne vše současné 
koalici prochází. Podařilo se nám 
zabránit prodeji městských pozemků 
v ulicích Vrbova, Olbrachtova 

a Vlnitá – Mezivrší. Tím jsme ne-
jenom zabránili zničení izolační 
zeleně, a ochránili tak tisíce rodin 
od nadměrného hluku, ale dosáhli 
i zachování vlivu na stavební 
záměry v okolí. Naším dalším 
velkým úspěchem bylo znemožnění 
prodeje kotelny v ulici Na Líše. 
Záměrem současné koalice byl totiž 
její prodej naprosto nedůvěryhodné 
firmě, která doposud nikdy nedodala 
účetní uzávěrku. Hrozilo tak akutní 
ohrožení centrálního vytápění celého 
okolního sídliště. Problematika 
kotelny je ještě stále otevřená. 
Její řešení však vyžaduje řádnou 
přípravu. Jistě si lze v budoucnu 
představit na jejím místě např. 
domov pro seniory.

Budějovická se konečně opraví
Zapadnout by nemělo ani to, 

že i díky naší iniciativě se konečně 
začne opravovat už rok uzavřená 
terasa na Budějovické. Osobně 
jsem se kvůli tomu sešel s ředitelem 
DBK a radním pražského magistrátu 
Janem Chabrem a věci se konečně 
daly do pohybu. Hotovo by mělo být 
do konce roku 2021.

Centrální knihovna Prahy 4
Už to budou tři roky, co 

jsem jako bývalý místostarosta 
hledal ideálního nájemce pro 
objekt v Nuselské ulici, dřívějšího 

sídla Komerční banky. Povedlo 
se podepsat nájemní smlouvu 
s Městskou knihovou Praha, která 
zde na vlastní náklady vybudovala 
moderní knihovnu.
Kromě toho jsme uspořádali několik 
akcí pro veřejnost, jako třeba sázení 
lip 17. listopadu, na kterou přišla 
celá řada místních obyvatel. Na 
základě našich výzev se konečně 
daly do pořádku některé knihobudky, 
které od nástupu nové koalice začaly 
chátrat.

Za sebe mohu říci, že 
v rámci opoziční práce děláme 
maximum možného pro zachování 
dobrých životních podmínek 
v Praze 4. Bohužel Praha 4 
není spravována lidmi, kteří to 
s naší městkou částí myslí 
dobře. Koalice vzniklá pu-
čem za přispění přeběhlíka 
a přihlížení zástupců developerů 
jasně vysvětluje výše zmíněné kroky, 
kterými měla svůj vznik patrně 
splatit.

Sledujte a podpořte nás prosím 
na FB STAN Praha 4 či Lukáš  
Zicha, děkujeme!

Mgr. Lukáš Zicha
zastupitel MČ Praha 4
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Škola bez hřiště není žádná výhra. 
Zvlášť když původní hřiště sloužilo 
nejen dopoledne k výuce, ale také 
odpoledne jako sportovně rekreační 
prostor pro široké okolí.  To věděli 
a vědí všichni obyvatelé okolí ZŠ 
Sdružení. Městská část Praha 4 se 
již v předchozím volebním období 
snažila přijít s projektem obnovy 
hřiště, návrh se ale setkal s nevolí části 
rodičů, zejména proto, že nepočítal se 
zachováním části zeleně a předpokládal 
položení povrchu, který podle jejich 
názoru nebyl pro děti vhodný. 

Na veřejné debatě před dvěma 
lety si obě strany svoje postoje 
vyjasnily a bylo na městské části, 
aby přišla s novým projektem, který 
by zohledňoval jak názory a podněty 
rodičů, tak parametry sportovišť, které 
požadovala škola.

V tu chvíli do hry vstoupil ještě 
další hráč – investor se školním 
hřištěm přímo sousedícího projektu 
KEY SKANSKA, který na jaře 
2019 uspořádal ve škole participační 
schůzku s veřejností. Už na ní byla 
deklarována snaha začlenit do úpravy 
okolí nové stavby i nové školní hřiště.

Před Vánoci 2019 byla první 
studie hotova, a protože jsem ji 
u pana radního Opy měla možnost 
vidět, navrhla jsem, abychom ji 
co nejdříve představili Školní 
radě ZŠ Sdružení, jejíž jsem byla 
členkou, a pokud nebudou vážné 

námitky, abychom se snažili 
v nejbližší době uspořádat představení 
nového projektu širšímu publiku – 
místním občanům. Na schůzi školské 
rady 23. ledna 2020 jsme měli možnost 
setkat se nad první vizualizací návrhu 
nového hřiště se zástupci SKANSKY, 
proběhla debata a na jejím základě 
byl přijat souhlas s prvním nástřelem 
projektu, který může být následně 
v detailech dopracován.  

Pokud bydlíte v Podolí, nebo tudy 
jen projíždíte cestou domů, určitě vás 
stejně jako mě často napadá, proč je 
i třicet let po listopadových udá- 
lostech hlavní křižovatka v dolní části 
Podolí, tj. křížení Podolské, Sinkulovy 
stále tak nevzhledná. Rozbitá vozovka 
s kolejemi, na které drncají autobusy 
i auta a na které za deště dostanete 
smyk, i když nezatáčíte, nevzhledná 
montovaná samoobsluha vhodná snad 
jen pro „Ženu za pultem“, zanedbaný 
plechový stánek. Naproti se  zčásti 
opravenou fasádou budova bývalé 
polikliniky, dnes ovšem už několik 
let bez známek dalších prací, navíc 
v přízemí s okny zatlučenými prkny. 
Chodník v duchu každý pes jiná ves. 

Městská část, podle mých 
informací, vlastní jen objekt Podolské 
ordinace s předzahrádkou, proto se už 
léta snaží vylepšovat hlavně prostor 
na Nedvědově náměstí, kde může 
snadněji investovat. Jenže přirozené 
centrum čtvrti, místo, kde se nakupuje, 

prochází nebo projíždí směrem do 
horního Podolí, nebo jen přestupuje 
na autobus, je právě tahle křižovatka. 
Subjektů, které by v případě nějakého 
plánu rekonstrukce hrály zásadní roli, 
je několik. Dopravní podnik, Technická 
správa komunikací, soukromí vlastníci 
a také investor nového obytného domu, 
který má vzniknout na rohu ulice Pod 
Vyšehradem. A právě tento projekt 
mně loni vnukl myšlenku pokusit se 
něco udělat. Myslím si totiž, že pokud 
nebude nějaká jednotící představa, 
jak by křižovatka mohla nabýt trochu 
lidštějších rozměrů, bude každý 
opravovat či stavět jen to, co mu patří.

Praha 4 by tedy měla být 
připravenu studii možné podoby 
náměstí tak, aby v okamžiku, kdy se 
začne stavět, případně rekonstruovat 
třeba vozovka s kolejemi, existoval 
plán, ak to má vše dohromady vypadat. 
V ideálním případě bych ráda takový 
projekt předložila k veřejné diskusi, 
aby se k němu všichni podolští mohli 
vyjádřit. Oslovila jsem tedy současného 
radního, zda by taková studie mohla 
na městské části vzniknout,  a reakce 
byla pozitivní. Máme slib, že radnice 
takovou studii zadá. A já se těším, že 
opravdu vznikne jako první krok ke 
zlidštění centra Podolí.

Mgr. Jana Štrosová
členka STAN - Podolí
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Halasova, U Strže a Na Strži. Již proběhlo 
setkání, na kterém místní obyvatelé 
napřed pojmenovali přednosti a zápory
současného stavu vnitrobloku a následně 
uvedli, jak by měl dle jejich názoru vypadat. 
Jako zásadní výhodu současného stavu 
uváděli sousedé polosoukromý charakter 
a klid ve vnitrobloku. Hlavním záporem 
bylo zneužívání vnitrobloku pro parkování 
a nežádoucí pohyb aut, který znemožňoval 
nechat děti, aby si ve venku hrály tak, jak to 
bývalo dříve obvyklé. Tyto poznatky jak byly 
popsány, byly předány studentům ČZU na 
zpracování grafických návrhů. Tyto návrhy byly 
následně představeny obyvatelům vnitrobloku 
a ti si mezi nimi vybrali ten pro ně nejlepší. 
V současné době se pracuje na projektové 
dokumentaci z tohoto návrhu vyplývající 
a o taktéž na této škole. Následně by se mělo 
přistoupit k zařazení této investiční akce do 
rozpočtu městské části. 

V přípravě:
Vnitroblok Jankovská - U nových domů - 
Neveklovská

Vnitroblok je veřejně přístupný;  
Vnitroblok by mohl být zajímavý pro další 
rozvoj a zlepšení kvality života místních 
obyvatel. Tento vnitroblok musí sloužit všem 
obyvatelům.

Vnitroblok Dačického - Děkanská vinice 13
Vnitroblok je veřejně přístupný. 

Pavlačový dům s dalšími dvěmi tvoří jakýsi 
sevřený trojúhelník, v jehož středu je poměrně 
rozlehlý dvorek. Ten patří MČ Praha 4 
a je volně přístupný. Zde musíme vyvolat 
veřejnou diskuzi občanů ve spolupráci 
s Prahou 4 a vybudovat klidné místo pro 
odpočinek a relaxaci. 

Vnitroblok Nad Studánkou - Na Veselí - Na 
Jezerce - Na Úspěchu

Chtěli bychom propojit tři zahrady pro 
děti a seniory. Potenciál a aktivní dobrovolníci 
jsou k dispozici. Pravidelně pořádáme úklid a 
zapojujeme se do akce Ukliďme Česko.

Vnitroblok Podolská - Vodárenská - Podolské 
nábřeží

Vnitroblok je veřejně přístupným, zde 
se nachází Dům s pečovatelskou službou. 
Tady je nutno prohloubit spolupráci s občany 
a spolkem Kokoza, který již do vnitrobloku 
instaloval zahradní truhlíky. Jako minimum je 
obnovení dětského hřiště a výsadba květinového 
záhonu.

Vnitroblok Viktorinova - Na Pankráci
Dvůr již částečně funguje jako menší 

komunitní zahrada a hojně ji využívá 
například místní skautské sdružení. 
K větším úpravám, ale bohužel chybí potřebné 
finance. Nabízí se zde spolupráce se sousední 
kreativní vysokou školou, která by mohla 
pomoci také s financováním.

Vnitroblok Táborská 1691
Přes celý vnitroblok se táhne stará vysoká 

zeď, která rezonuje při každém projetí tramvají 
a ozvěna se vrací do bytů. Myšlenka na úpravu 
zdiva je v osazení pnoucími rostlinami. O 
víkendu většinou parkoviště zeje prázdnotou. Ve 
vnitrobloku jsou různá nevyužitá  zákoutí, která 
by se dala vyplnit zelení etc.

Vnitroblok Branická
Tento vnitroblok byl vybrán jako pilotní 

projekt Hlavního města Prahy a to díky naší 
iniciativě. V budoucnu bude sloužit jako 
vzorový pro další obdobné rekonstrukce 
v gesci magistrátu. 

Ing. Ondřej RŮŽIČKA
zastupitel MČ Praha 4

ZAHÁJILI JSME RENOVACE
VNITROBLOKŮ A PARKŮ

Vnitroblok Halasova - U Strže - 
Matěchova - Na Strži

Spolek Sousedé nad strží, který vede 
náš člen Karel Dvořák (STAN), spolu- 
pracuje s ÚMČ, především s naším 

expertem pro životní prostředí 
Ondřejem Růžičkou (STAN), a 
organizací BIENO, na pilotním projektu 
týkající se rekultivace poloveřejného 
vnitrobloku mezi ulicemi Matěchova, 

Dlouhodobě se věnujeme 
vylepšení životního prostředí na 
Praze 4. Jednou z klíčových oblastí 
je obnova menších vodních ploch 
a potoků (Roztylského, Záběhlického 
a Kunratického). Od roku 2016 se 
náš  expert  pro  životní  prostředí 
Ondřej Růžička (STAN) osobně 
věnuje revitalizaci Kunratického  
potoka a jeho okolí v 
úseku od rybníka Labuť  
v Krči k jeho ústí do Vltavy v Braníku.

V roce 2016 iniciovala MČ Praha 
4 na odboru ochrany prostředí MHMP 
zpracování studie na revitalizaci 
části Kunratického potoka, která se v 
loňském roce již dočkala zpracování 
projektové dokumentace pro územní 
řízení. Cílem tohoto záměru je v úseku 
Kunratického potoka od rybníka Labuť 
po  jeho ústí do Vltavy v Braníku, 
vytvořit hodnotnější vodní biotop, 

tedy podpořit přirozeně bohatý život 
v okolí potoka a obnovení přirozené 
migrační prostupnosti pro vodní 
živočichy. V téměř celé části řešeného 
území je koryto toku uměle zpevněno 
betonem a kameny a revitalizace má 
tedy také za cíl zpřírodnit koryto potoka, 
obnovit přirozený rozliv povodňových 
průtoků do nezastavěných území a 
zpomalení odtoku vody z území. Uměle 
vytvořené koryto tak získá zpět svůj 
přirozený vzhled i funkce, přičemž 
benefitem revitalizace bude také 
vytvoření zelených pásů podél potoka s 
charakterem parku. Cílem MČ Praha 4, 
která po celou dobu projednávání návrhů 
a zpracování dokumentace k  revitalizaci 
spolupracuje s MHMP, je také umožnit 
zpřístupnění toku široké veřejnosti a 
vytvoření míst pro trávení volného 
času a odpočinku pro i obyvatele MČ.

Od rybníka Labuť až po ústí do 

Vltavy v Braníku teče Kunratický 
potok téměř v přímé, kanalizované 
trati rovnoběžné s trasou tzv. Jižní 
spojky. Koryto je zde opevněno 
kamennou dlažbou s kynetou ve dně, 
v některých částech je pak kamenná 
dlažba vystřídána velkoplošnými 
betonovými panely. Otevřené koryto 
končí cca 400 m před ústím do Vltavy 
– vstupuje do uzavřeného profilu, 
kterým podchází dispozičně složitý 
komunikační uzel ulice Na Mlejnku, 
tramvajového tělesa a nájezdu na 
Barrandovský most. Po výstupu 
z uzavřeného profilu Kunratický potok 
ústí do Vltavy v řkm 58,5. 

Zde je již posun ze studie na 
projektovou dokumentaci v režii 
HMP a schvalovacích procesů k 
tomu potřebných včetně plánováné 
prezentace občanům Braníka a širokého 
okolí.

OBNOVA ÚDOLÍ KUNRATICKÉHO POTOKA

Pozemek sloužící jako izolační zeleň v ulici  
Vrbova, který chtěla koalice ANO | ODS | TOP09 
prodat za 60% cenové mapy pro komerční 
výstavbu je díky naší práci v zastupitelstvu 
zachráněn a nyní i díky zastupitelům Lukáši 
Zichovi (STAN), Ondřeji Růžičkovi (STAN), Petře 
Rejchrtové (Piráti) a člence klubu STAN Praha 4  
Lence Sládkové uklizen!

POZEMEK VE
VRBOVĚ ULICI 

PRIVATIZACE 
STEZKY V BRANÍKU 

Díky občanské iniciativě a petici se nebude pěší 
stezka Vlnitá – Mezivrší privatizovat. Tento záměr 
prodeje zveřejnila vládnoucí koalice ANO | ODS | 
TOP 09 na realitním serveru. Tuto nešťastnou aktivitu 
naštěstí zachytili sousedé a záměr prodeje byl zrušen. 
Společné jednání občanů s vedením radnice inicioval 
náš člen Lukáš Zicha (STAN).

BEZ STANOVENÍ CÍLE 
MŮŽETE DOJÍT JEN
“NIKAM“.
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Chtěli bychom propojit tři zahrady pro 
děti a seniory. Potenciál a aktivní dobrovolníci 
jsou k dispozici. Pravidelně pořádáme úklid a 
zapojujeme se do akce Ukliďme Česko.

Vnitroblok Podolská - Vodárenská - Podolské 
nábřeží

Vnitroblok je veřejně přístupným, zde 
se nachází Dům s pečovatelskou službou. 
Tady je nutno prohloubit spolupráci s občany 
a spolkem Kokoza, který již do vnitrobloku 
instaloval zahradní truhlíky. Jako minimum je 
obnovení dětského hřiště a výsadba květinového 
záhonu.

Vnitroblok Viktorinova - Na Pankráci
Dvůr již částečně funguje jako menší 

komunitní zahrada a hojně ji využívá 
například místní skautské sdružení. 
K větším úpravám, ale bohužel chybí potřebné 
finance. Nabízí se zde spolupráce se sousední 
kreativní vysokou školou, která by mohla 
pomoci také s financováním.

Vnitroblok Táborská 1691
Přes celý vnitroblok se táhne stará vysoká 

zeď, která rezonuje při každém projetí tramvají 
a ozvěna se vrací do bytů. Myšlenka na úpravu 
zdiva je v osazení pnoucími rostlinami. O 
víkendu většinou parkoviště zeje prázdnotou. Ve 
vnitrobloku jsou různá nevyužitá  zákoutí, která 
by se dala vyplnit zelení etc.

Vnitroblok Branická
Tento vnitroblok byl vybrán jako pilotní 

projekt Hlavního města Prahy a to díky naší 
iniciativě. V budoucnu bude sloužit jako 
vzorový pro další obdobné rekonstrukce 
v gesci magistrátu. 

Ing. Ondřej RŮŽIČKA
zastupitel MČ Praha 4
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Lence Sládkové uklizen!

POZEMEK VE
VRBOVĚ ULICI 

PRIVATIZACE 
STEZKY V BRANÍKU 

Díky občanské iniciativě a petici se nebude pěší 
stezka Vlnitá – Mezivrší privatizovat. Tento záměr 
prodeje zveřejnila vládnoucí koalice ANO | ODS | 
TOP 09 na realitním serveru. Tuto nešťastnou aktivitu 
naštěstí zachytili sousedé a záměr prodeje byl zrušen. 
Společné jednání občanů s vedením radnice inicioval 
náš člen Lukáš Zicha (STAN).

Praha 4, ač “jen“ městská část, je 
po Praze, Brnu, Ostravě a Plzni 
pátým nejlidnatějším městem 
Česka. Hospodaří také s jedním  
z největších rozpočtů, s prostředky  
v řádu jedné miliardy korun ročně.  
Co nám, občanům Prahy 4, za 
tyto naše společné peníze radnice 
poskytuje?

Ani stát, ani město, ani městskou 
část nelze “řídit jako firmu“. Stát ani 
město nemají za cíl zisk, mají jiný 
základní úkol: zajistit dlouhodobě 
kvalitní život svých obyvatel. 
Něco takového samozřejmě nelze 
dosáhnout zadarmo. Zlepšování 
podmínek pro kvalitní život ve městě 
si občané “kupují“ za své daně a jiné 
poplatky. Na tuto práci si ve volbách 
“najímají“ politiky, aby rozvoj státu 
nebo města směřovali a řídili, a ze 
zmíněných daní a poplatků si platí 
úředníky, aby vykonávali veškerou 
potřebnou agendu.

Nicméně  stejně  jako  život   
soukromý a život pracovní, i život 
města je třeba nasměrovat, 
naplánovat a řídit, protože bez 
jasného směřování a uskutečnitelného 
plánu není možné dosáhnout 
úspěšného výsledku.

 A jsme u toho: Kdo z vás zná 
priority směřování Prahy 4? Kdo 
z vás  ví, jak si radnice Prahy 4 před-
stavuje naše město třeba za 10 let?  
Kdo z vás ví, jaké priority si součas-
ná Rada, složená ze zástupců ANO,  
ODS a TOP09 vytýčila? Kdo 
z vás ví, jakým způsobem radnice 

Prahy 4 utrácí naše společné  
peníze? Kdo z vás umí něco 
z toho najít na oficiálním webu  
www.praha4.cz?
 
Co by mohli chtít občané Prahy 4 
od své radnice? 

Zjednodušení a zlevnění admi-
nistrativy a správy města? Zlepšení 
ovzduší, snížení hluku a rozvoj 
zeleně? Lepší veřejnou dopravu? 
Výstavbu parkovacích domů nebo 
podzemních parkovišť? Vytvoření 
center společenského života, spor-
tovišť, parků, kulturních center? 
Podporu aktivit pro děti? Modernizaci 
a “zlidštění“ přirozených center 
městské části a jejich propojení? 
Zlepšení života seniorů? Něco jiného?

Já bych čekal cokoliv z výše 
uvedeného, ale především bych 
očekával, že Rada představí svou  
vizi, ať už má priority jakékoliv, 
občanům a sdělí jim, jak jejich peníze 
použije.

Když si dáte práci a projdete 
rozpočet Prahy 4 za rok 2019, 
zjistíte, že velkou část investičních 
prostředků nebyla radnice schopná 
vloni využít. A když se podíváte na 
rozpočet roku 2020, žádnou prioritu 
v něm nenajdete. Aspoň mně se to 
nepovedlo. Součástí rozpočtu není 
ani vize, ani plán. Rozpočet se jen 
kopíruje z minulých let a výsledky 
vidíte všichni kolem sebe. Nebo 
vlastně nevidíte.

Hlavními tématy investic, tedy 
rozvoje městské části Praha 4 jsou 

“Chodníkový program“ (respektive 
jeho přesunutí do roku 2020, protože 
v roce 2019 se z velké části kvůli 
nepřipravenosti nerealizoval, jak 
asi vědí obyvatelé Praha - Braník) 
a “Vnitřní zastínění ve školkách“ 
(za desítky milionů korun), namísto 
systémového řešení.

Rozpočet samozřejmě zmiňuje 
mnoho různých aktivit a také investic. 
Investice jsou ale většinou do oprav 
a aktivity jsou bohužel roztříštěné, 
nekoncepční a nepřipravené.
Přece jen je ale možné z rozpočtu  
něco vyčíst: rozpočet Prahy 4 pro  
rok 2020 počítá s výrazným zvý- 
šením příjmů z poplatků a da-
ní a to především z pokut za 
špatné parkování a také se zvý-
šenými náklady na poštovné 
(zasílání informací o pokutách) 
a zvýšenými náklady na mzdy 
úředníků. Jinými slovy: jediná 
plánovaná změna je, že se bude 
vybírat více pokut a více peněz se 
utratí za vybírání pokut.

Požadujte po svých zastupitelích, 
aby vaše peníze využili pro 
dlouhodobé zvyšování kvality života 
na Praze 4. Požadujte pro nich vizi 
a plán rozvoje naší městské části. 
Nejen při volbách, ale neustále.

MUDr. Pavel SMAŽÍK
ředitel společnosti, člen STAN - Braník

BEZ STANOVENÍ CÍLE 
MŮŽETE DOJÍT JEN
“NIKAM“.

Jak se podílíme na územním rozvoji 
naší městské části?

Jednou z nejdůležitějších oblastí, 
kterou má samospráva na starosti, je 
starost o to, jak město vypadá a jak 
se má rozvíjet ve svém území. Rada 
městské části má proto svou komisi 
pro územní rozvoj, jejímž úkolem je 
vyjadřovat se k zamýšleným stavebním 
projektům na území městské části a k 
návrhům na změny územního plánu. 
Právě proto, že to jsou oblasti nesmírně 
důležité pro to, v jakém městě budeme 
žít, je i komise pro územní rozvoj jednou 
z komisí, jejíž zasedání se těší velké 
účasti obyvatel z míst, kde by se mohlo 
v budoucnu stavět.

K práci v komisi pro územní 
rozvoj jsem se postupně dostal právě 
z pozice jejího hosta – obyvatele  
oblasti potenciálně zasažené vý-
stavbou, kterou si místní obyvatelé, 
včetně mě, nepřáli. Paradoxem je, že 
právě nechtěná výstavba v našem okolí 

vedla k tomu, že se vytvořila místní 
komunita, která několikrát do roka 
pořádá sousedská setkání a založila 
i společnou zahrádku s kompostérem, 
nerad bych ale utíkal od tématu, tedy 
práci v komisi pro územní rozvoj. 

Nejsem architekt, ani odborník 
na urbanismus, rozumím snad jen 
trochu právní části celého tématu. 
Mým úkolem však je zastupovat 
veřejnost (a to i jako zástupce opozice) 
– při svém rozhodování a hlasování 
musím zohledňovat to, co je dle mého 
přesvědčení nejlepší pro občany naší 
městské části. Přiznám se, že to není 
snadné – na jednu stranu by mnoho 
lidí uvítalo, kdyby se už nestavělo nic 
a hlavně ne někde v jejich blízkosti, 
na druhou stranu může rozumná 
a ohleduplná výstavba ohromně prospět 
svému okolí, zvlášť když městská část 
využije svých možností a vyjedná  
s developerem takové podmínky, které 
jsou ve výsledku výhrou pro současné  

i budoucí obyvatele dotčeného území.  
Je v moci městské části přimět 
developera k tomu, aby upravil okolí, 
vybudoval hřiště, zprůchodnil doposud 
oplocený pozemek, vytvořil obchodní 
plochy pro služby potřebné v místě nebo 
dokonce, aby postavil jesle nebo školku. 
Je velkým úkolem samosprávy, aby byla 
zvlášť velkým developerům v takových 
jednáních rovnocenným partnerem. Má 
totiž nesmírnou odpovědnost – to co 
se postaví, tady bude stát minimálně 
desítky let, a bude tak ovlivňovat náš 
každodenní život.

Mgr. Karel DVOŘÁK
právník, předseda spolku Sousedé nad strží,

člen Komise územního rozvoje Prahy 4

PRÁCE V KOMISI ÚZMENÍHO ROZVOJE

Kdo někdy cestujete přes 
Budějovickou, znáte lávku. Tu 
lávku, kvůli které byl více než 
rok uzavřen vstup do metra, 
protože je v kritickém stavu.

Lukáš Zicha (STAN) měl  
schůzku s majitelem obchod-
ního centra DBK Praha, 
kterou inicioval ještě jako 

místostarosta. Lávka se v tomto 
roce dočká opravy! Dohoda mezi 
všemi účastníky je založena 
na tom, že lávku převezme do 
správy Hlavní město Praha 
a bude se o ní starat, tím pádem 
bude opět veřejnosti kompletně 
přístupná a vítězové budou 
všichni.

Poslední věc, která se 
musí vyjasnit, je provozování 
trhů pod lávkou, což Praha 
požaduje. Jenže DBK je proti. 
Proto jsem se spojil s radním 
Janem Chabrem a požádal ho, 
aby přistoupil na kompromis  
a trhy o několik metrů přesunul. 

Povedlo se, snad už to 

klapne! Lávka (nebo terasa, 
chcete-li) na Budějovické zase 
bude plnit svůj účel! 

Termín opravy dle smlouvy 
byl do 31.8.2020. Nyní je jasné, 
že termín splněn nebude a re-
konstrukce proběhne v roce 
2021. 

INICIOVANÁ SCHUZKA PŘINESLA VÝSLEDEK!
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Kontaktuje nás!
www.stanpraha4.cz

facebook.com/stanpraha4

a jak nakládají se svěřeným majetkem 
- radní,  zastupitel nebo úředník jsou 
pouze zástupci občanů a měli by jim 
život usnadňovat a pracovat pouze 
v jejich zájmu. Tlak veřejnosti je 
i jeden z hlavních důvodů, proč se 
úřady informačně otevírají, bohužel 
na Praze 4 i velmi neochotně. A jelikož 
se jedná o iniciativu celosvětovou, 
celoevropskou a celostátní, vzniklo 
během posledních několik zákonů 
a nařízení, které úřadům sdílení 
informací nařizují a popisují jak 
a za jakých podmínek tyto informace 
zveřejňovat.

Registr smluv
Nejvýznamnější posun v oblasti 

otevírání státní správy a samosprávy 
nastal dnem 1. července 2016, kdy 
vstoupil v účinnost Zákon o registru 
smluv (zákon č. 340/2015 Sb.).   
Tento zákon z dílny poslance Jana 
Farského (STAN) přikázal úřadům 
a státním firmám zveřejnit všechny 
smlouvy, které po tomto datu vznikly, 
v registru smluv. Každý občan se 
může na vlastní oči přesvědčit, jaké 
smlouvy a za jaké služby úřady 
nakupují a jaké smlouvy uzavírají. 
Úřady smlouvy do 30 dní od podpisu 
zveřejnit musí, jinak by smlouva byla 
neplatná. I přes úvodní neochotu 
a technické problémy se z publikování 
smluv stal naprosto běžný postup 
a novináři a občané jsou schopni 
podrobit jakékoliv plýtvání nebo 
nevýhodné smlouvy úřadů kontrole.

Další informace o fungování 
městské části Praha 4

Praha 4 do dnešních dní zveřejnila 
v registru smluv více než 3500 smluv 
a dodatků, bohužel tím informační 
ochota radnice končí. Když už 
městská část zveřejňuje smlouvy, 
určitě by bylo pro občany zajímavé, 
jaké faktury radnice platí a komu nebo 
kolik jakého majetku vlastní a jak 
efektivně jej spravuje. Většina velkých 
městských částí už tyto informace 
zveřejňuje a k žádným negativním 
efektům to nevedlo. Proto jsme ještě 
jako součást koalice v dubnu 2019 
dohodli, že se připojíme k tomuto 
trendu informačního otevírání radnic, 
a náš radní Lukáš Zicha předložil na 
radu návrh usnesení 8R-321/2019 
o zveřejňování dat na celoměstském 
portálu pro otevřená data  
(http://opendata.praha.eu). Toto usne- 
sení bylo přijato a nařizovalo 
úředníkům do 30.8.2019 začít 
informace, zatím jen ve velmi 
omezeném rozsahu, zveřejňovat. 
Bohužel hned o týden později 
během zastupitelstva došlo k pře-
běhnutí jednoho člena koalice 
a ke změně obsazení radnice 
a rady. Jedním z prvních kroků bylo 
i zrušení tohoto usnesení, radní Hroza 
(TOP09) navrhl zveřejňování dat 
zrušit. Otázkou je, co bylo hlavním 
důvodem, proč tohle protikorupční 
opatření zrušit? 

Kauzy aktuální koalice, které 
jsme v posledních měsících popsali, 

dávají tušit, proč byla transparentnost 
radním proti chuti.

Mapa smluv, dotace
I přestože se tomu radní 

intenzivně brání, budeme v rozkrývání 
jejich kšeftů pokračovat a připravili 
jsme mapu smluv, kterou najdete na 
našich stránkách www.stanpraha4.
cz/mapasmluv, kde zjistíte na mapě 
svého bydliště, do čeho a jak Praha 4 
investovala. Od zapojení vás občanů si 
slibujeme lepší kontrolu toho, co se na 
radnici děje. Věříme, že tato kontrola 
je pro dobro nás všech.
Jelikož se na příštím zastupitelstvu 
budou schvalovat i dotace na rok 2020, 
připravili jsme i analýzu předchozích 
dotací.
 
Hlídáme městskou část Praha 
4, radní i úředníky, protože si to 
zaslouží
1. Kontrolujeme politiky a úředníky, 
zda s našimi penězi zacházejí správně.
2. Byť máme na fungování radnice 
jako opozice minimální vliv, snažíme 
se zvyšovat otevřenost Prahy 4
3. Otevřenost státní správy 
a samosprávy je naším důležitým 
programovým bodem a vždy se 
budeme snažit o jeho prosazení

Jan ŽÁČEK
člen IT komise pro HMP,  člen STAN - Krč

OTEVŘENÁ RADNICE, 
NAŠE ABSOLUTNÍ
PRIORITA

Otevřená radnice, otevřená data
Jednou z hlavních priorit STAN v celé ČR je 

transparentní a otevřená radnice, aby obyvatelé 
věděli, co a jak radní rozhodují, jak uzavírají smlouvy

ROZPRODEJ MAJETKU!
V oblasti IT zakázek dochází k velkým 

smutným novinkám. Zakázky získávají 
sponzoři vládnoucích stran. Zajímavá je 
i smlouva o „inteligentním objednávání 
občanů do správních agend“ s firmou 

BSS Praha s.r.o. Celková cena zakázky je  
1 967 400 Kč. Smlova dle zápisů neprošla  
IT komisí a odporuje schválené IT strategii 
Prahy 4. Zcela náhodně je tato firma sponzorem 
ODS.

ZAKÁZKY PRO SPONZORA ODS!
Zabránili jsme dalšímu prodeji pozemku. „Za symbolickou cenu 

63 tisíc korun chce koalice  ANO | ODS | TOP 09 rozprodat pozemek 
v ulici Olbrachtova, čímž by došlo k rozdělení vlastnictví celého bloku pozemků.“ 
říká Lukáš Zicha (STAN).

Kauza předraženého 
Svatováclavského velebení 
v Praze 4.

Když jsme zjistili, že 
celá veřejná zakázka byla 
dvojnásobně předražená, 
chtěli jsme kvůli tomu 
interpelovat odpovědného 
radního Michala Hrozu 
(TOP 09). Reakce přišla 
poslední možný den, ale 
odpověď to vlastně ani 
nebyla. Jen nám sdělil, že 
odpoví za podmínky našeho 
popisu při převzetí jeho 
odpovědi. To samo o sobě 
nemá oporu v legislativě, 
ale budiž, souhlasili jsme. 
A co se dělo dál? Nic! 14 
dní ticho. Nakonec jsme ho 
donutili k reakci až několika 
urgencemi.

Propojené firmy
Praha 4 rozhodovala 

o veřejné zakázce ze dvou 
nabídek. Zjistili jsme, že obě 
nabídky podaly firmy, které 
jsou vzájemně propojené. 

Zakázku radnice dala firmě 
Tessina za 678 tisíc korun, 
což je její průměrný roční 
obrat. Tato firma přitom 
uvedla jako svou referenci 
další společnost – Lucky 
servis, která měla až do 
našeho nástupu na radnici v 
extrémně nízkém podnájmu 
městské komerční prostory. 
To jsme zarazili.

Druhá nabídka byla 
aktivně vyžádána od 
společnosti V.L.2001, která 
dluží městu asi 1,5 milionu 
korun a vyhýbá se soudnímu 
řízení. Právě ta pronajímala 
společnosti Lucky servis 
komerční prostory, které patří 
městu. A tím se kruh uzavírá: 
Tessina – Lucky servis - 
V.L.2001. Náhoda?

A pak se staly dvě 
věci. Zaprvé, firma Tessina 
nedodržela smlouvu, 
protože na Svatováclavském 
velebení se nedělo to, 
k čemu se zavázala. Pro 
takový případ se ve smlouvě 

počítalo s pokutou. Jenže 
Michal Hroza (TOP 09) ji 
vymáhat i přes náš nátlak 
odmítá. Přitom se jednalo o 
nedodržení závazků týkající 
se 6 přislíbených kapel! Ve 
finále musela Praha 4 ještě
přiobjednat vystoupení 
kapely Buty za 175 tisíc 
korun.

Zadruhé, ověřili jsme 
si, za kolik peněz reálně 
účinkující vystupují. 
A tohle bylo asi nejvíc 
šokující. Zjistili jsme, že asi 
o polovinu levněji, než 
nabízela firma Tessina. 
Prostě zakázku dvojnásobně 
přestřelila a Praha 4 jí to 
bez mrknutí oka schválila. 
To vše díky koalici  
ANO| ODS | TOP 09.

Předražený pivní festival 
radního Michala Hrozy 
(TOP 09)

V roce 2018 jsme 
pořádali pivní festival, 
který trval dva dny a tehdy 

stál radnici cca 170 tisíc 
korun. Akce se konala 
na pozemku města Prahy 
se strategickou pozicí 
u metra, čemu odpovídala 
účast přes 2 tisíce 
návštěvníků za den a to nejen 
z naší městské části. 
Bohužel v roce 2019, 
po nástupu koalici 
ANO| ODS | TOP 09 tato 
akce byla jen na půl den 
a stála Prahu 4 téměř půl 
miliónu korun. A co víc, 
místo městského pozemku se 
akce konala přímo na dvorku 
developera. 

Smutné. Názor na hos-
podaření koalice ANO| ODS | 
TOP 09 si udělejte sami.   

CO SE KOALICI ANO | ODS | TOP09 NEPOVEDLO?

Nekončící drzost radních na Praze 4 
pokračuje. Dezinfekce úřadu za více než půl 
milionu! Samozřejmě, bez výběrového řízení. 
Tzv. polymerová dezinfekce, která je obsahem 
smlouvy, jejímž vykonatelem je bývalý zastupitel 
za ODS, je silně předražená. Třešničkou na dortu 
zůstává fakt, že se nejedná o kompletní dezinfekci 
úřadu, ale pouze o společné prostory, tj. chodby.  
Současná vládnoucí koalice však nezůstává jen 
u dezinfekce. Korunu všemu nasazuje nákup  
dezinfekce, kdy Praha 4 nakoupila půl 
litru za 591Kč/kus/0,5l. Ironií je, že 
večerka za radnicí prodává dezinfekci za 
159Kč/kus/0,5l včetně DPH. Opět, dodavatelem 
firma pana exzastupitele ODS. Moc nás mrzí,  
že se představitelé Prahy 4 neštítí zneužívat 
nouzový stav k praktikám výše popsaným.

PODIVNÉ NÁKUPY 
RADNICE V DOBĚ 

KORONAKRIZE

Zadavatel: STAN, zpracovatel: STAN


