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Projekt 1000 a 1 cesta
pro krajinu
My, starostové, máme v rukou nástroj
zásadní, a přitom zcela jednoduchý –
územní plán a jeho součást, tzv. koncepci
uspořádání krajiny. Koncepce může řadu
věcí v krajině – zvláště protierozních
a „pro zadržovacích“ opatření
„uzákonit“. A územní plán je po schválení
místním zákonem. Chceme-li však
pro krajinu na katastrech našich obcí
něco udělat, nesmíme jen plánovat.
Musíme udělat první krok. A tím prvním
a nejjednodušším krokem může být
obnova některé polní cesty.
Již dnes máme více než 100 starostů
z celé republiky, kteří se do projektu
chtějí spolu s námi zapojit. Chcete být
také součástí projektu 1000 a 1 cesta
pro krajinu?
Stačí jednoduchý krok, napište na email
1001cest@stan.cz a my jsme připraveni
vám s obnovou polních cest poradit!

STARÁME SE, ABY
NEBYLO SUCHO
Vláda dlouhodobě selhává a neřeší otázky
týkající se boje se suchem, kvalitou půdy
a vody či změnou klimatu. Proto přicházíme s řešením a originálními nástroji, díky
kterým dokážeme se suchem efektivněji
bojovat, snadněji zadržovat vodu v krajině a motivovat zemědělce k šetrnějšímu
hospodaření na menších půdních celcích.

Kontaktujte nás!
www.starostove.cz
facebook.com/starostove

V České republice máme osmkrát větší průměrnou rozlohu lánů oproti zemím EU (140
ha vs. 16,6 ha). To je jedním z důvodů, proč
naše krajina nedokáže účinně zadržovat
vodu a proč je v takové míře vystavena
vodní erozi. A co dělá vláda? Nic. Už více
než dva roky není schopna schválit připravenou protierozní vyhlášku a na evropské
úrovni neustále bojuje proti zastropování
dotací pro velkopodnikatele v zemědělství.
Vodní erozí je, dle Zprávy o životním prostředí z dílny MŽP, potenciálně ohroženo
56,7 % zemědělské půdy (2017). A kvůli vodní erozi zmizí každoročně až 21 milionů
tun ornice. Škody jdou do miliard korun.

My v této oblasti nezahálíme. Vytypovali
jsme konkrétní řešení, která zefektivní boj
proti suchu. V polovině června jsme představili legislativní BALÍČEK PROTI SUCHU.
Chceme odstranit byrokratické překážky,
které znesnadňují budování kapkových závlah či jednoduchou recyklaci šedých (použitých) vod, zjednodušit dotační program
Dešťovka či daňově zvýhodnit vytváření
remízků a mokřadů. Novelou kompetenčního zákona chceme začlenit Ministerstvo
azemědělství pod Ministerstvo životního
prostředí a ochranu vody zanést do Ústavy.
Dnes se mnohdy škody způsobené špatně
nastavenými dotacemi do zemědělství pak
zachraňují dotacemi pro životní prostředí.
To musí skončit. Více o legislativním balíčku se dozvíte na straně 4.
Tímto však nekončíme. Intenzivně pracujeme na dalších konkrétních krocích v boji
proti suchu. Práce v opozici má smysl.
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PROJEKT
1000 A 1 CESTA
PRO KRAJINU
Dnes, nikoliv zítra si musíme všichni uvědomit, že krajina slouží
primárně k udržitelnosti života, nejen k ekonomickému využití.
Zadržme v krajině vodu a chraňme úrodnou půdu. Chovejme
se k vodě jako ke strategické surovině. A začít musíme všichni
u sebe. Každý může využít nástroje, kterými disponuje, pro pomoc dlouhodobé udržitelnosti naší krajiny. Města a obce takové
nástroje mají a záleží na každém z nás, starostů, zda se rozhodneme vzít zodpovědnost za podobu české krajiny do vlastních
rukou.
My, starostové, máme v rukou nástroj zásadní, a přitom zcela jednoduchý – územní plán a jeho součást, tzv. koncepci uspořádání
krajiny. Koncepce může řadu věcí v krajině – zvláště protierozních a „pro-zadržovacích“ opatření – „uzákonit“. A územní plán
je po schválení místním zákonem. Chceme–li však pro krajinu na
katastrech našich obcí něco udělat, nesmíme jen plánovat. Musíme udělat první krok. A tím prvním a nejjednodušším krokem
může být obnova některé polní cesty.
Polní cesty jsou zachyceny ve starých mapách a často zůstaly ve
vlastnictví obce. Dnes jsou většinou zorány a jsou součástí zemědělských půdních bloků. Pro krajinu jsou nejvýznamnější ty
cesty, které spojovaly jednotlivé vesnice, takové dálkové zkratky
mezi obcemi. Naši předkové měli krajinu dokonale prochozenou. Nejen po cestách, ale i po lukách a polích. Každou louku
a pole pomalu plošně prošli s kosou v rukou. Po cestách chodili
pěšky nebo s nákladem taženým dobytčetem či koněm. Dálkové
cesty byly proto vedeny nejpříhodnějším způsobem, co nejvíce
po vrstevnici. Proto jsou tyto cesty ideálním základem protierozních opatření. Kolem těchto cest je možné vytvořit zatravněné
protierozní pásy, je možné je osadit alejemi, často jsou vhodné
pro vedení cyklostezek či pěších turistických cest. Běžná údržba
všech krajinotvorných a protierozních opatření není pro obec
nijak náročná a často ji lze zajišťovat ve spolupráci se zemědělci.

Pavel Čížek, místostarosta Spáleného Poříčí
Jan Farský, předseda poslaneckého klubu STAN
Jana Krutáková, poslankyně Parlamentu ČR
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Půjdete do toho s námi?
Již dnes máme více než 100 starostů z celé
republiky, kteří se do projektu chtějí spolu s námi
zapojit. Chcete být také součástí projektu 1000
a 1 cesta pro krajinu? Stačí jednoduchý krok,
napište na email 1001cest@stan.cz a my jsme
připraveni vám s obnovou polních cest poradit!
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Návod / 1000 a 1 cesta
JEDNODUCHÝ NÁVOD PRO ZATRAVNĚNÍ POLNÍ CESTY:
1. Nalezení vhodné cesty v katastru nemovitostí

3. Dokončení projektu – vytyčení a zatravnění

• Pro první orientaci je vhodné najít na internetu „nahlížení do

• Dalším krokem, tím nejdražším, je nechat původní cestu
vytyčit geodetem.

• V nahlížení se zvolí název katastrálního území
→ kliknout na hledání LV (List vlastnictví obce má většinou
číslo 10001) → kliknout na zobrazení v mapě (všechny
obecní pozemky se v katastru zbarví modře).

• V konečné fázi je třeba zajistit její osetí např. hřišťovou
či pastevní travní setí o výsevku cca 40 kg na hektar.
Celkově jsou náklady na zřízení zatravněné cesty pro obec
minimální.

• Součástí takto vybarvených obecních pozemků jsou
většinou i polní cesty ve stávajících polích.

• Vhodné je nezůstat jen u zatravnění vlastní cesty, pruhu
trávy v poli.

• Je vhodné podívat se, která z cest pokračuje i na dalším
katastru.

• Lépe je ihned či následně cestu fixovat jednostrannou
výsadbou stromů. V této výsadbě je vhodné ponechat na
několika místech prostor pro přejezd zemědělské techniky
v šíři min. 17 m.

KN“.

• Pokud takovou najdeme, je vhodné vytisknout si mapu
a najít cestu v terénu. Často se zjistí, že části cesty mimo
pole – např. v křovinách či rokli – zůstaly zachovány a zbývá
obnovit cestu na orné půdě či na lukách.
• Po zjištění vhodných cest k zatravnění je ideální revidovat
v daném katastru koncept ÚSES, územního systému
ekologické stability.

• Náročnější je zabezpečit výsadbu stromů proti okusu
srnčí zvěří a zajistit zalévání stromů v prvních 2 letech po
výsadbě.

4. Dlouhodobá údržba polní cesty
2. Dobrá komunikace je základem úspěchu
• Ideální je zapojit do hledání vhodné cesty zastupitele,
pamětníky, děti, veřejnost při plánování krajiny.
• U vytypované cesty je nutné prověřit právní stav = zda je ve
vlastnictví či spoluvlastnictví obce a zda je na ni uzavřena
pachtovní smlouva.
• Často se stává, že se při tvorbě pachtovní smlouvy na
cestu zapomnělo, ale je zařazena do LPIS jako obdělávaný
pozemek → V tomto případě je snazší dohoda s pachtýřem
– zemědělcem.
• Pokud je cesta propachtována, je nutné se o obnově cesty
se zemědělcem domluvit.
• Pro zemědělce bývá domluva většinou schůdná. Tato cesta
mu sice rozdělí obdělávaný pozemek na dva díly, ale nebývá
to velká komplikace, protože cestu je možné s technikou
přejíždět.
• Cesta mu po zatravnění nevypadne z obdělávané plochy,
evidované v LPIS, jen je v ní změněna kultura na travní
porost. A tento porost si může zařadit do greeningu, který
potřebuje pro čerpání dotací AGROENVIRO.

• Cesta se stává základem trvalých krajinotvorných opatření,
jakými jsou například zatravňovací pásy, ÚSES a další.
Stává se místem širší biodiverzity, prostorem pro rostliny
i živočichy.
• Údržbu cesty je možné zajistit jen opakovaným mulčování.
Je–li obecní pozemek širší, je vhodné mulčovat pouze
vlastní průchod cesty v šíři do 3 m, zbylou šíři pozemku
ponechat nesečenou či ji doplnit výsadbou keřů.

5. Další kroky jak posílit význam cesty pro krajinu
• Mohou být osazeny stromovými či keřovými alejemi. Aleje
mohou být tvořeny i ovocnými stromy – vysokokmeny, na
křižovatkách je možné obnovit tradiční lípy. Výsadby je
vhodné doplnit také keři.
• Podél cest revidovaných v ÚSES je možné vést např.
biokoridory, spojující příslušná biocentra.
• V případě realizace pozemkových úprav je vhodné všechna
tato opatření – cesty, výsadby, ÚSES, ochranná pásma
malých toků – zahrnout do tzv. Plánu společných zařízení
a převést do vlastnictví obce.

Pokud byly v katastru obce již provedeny pozemkové úpravy
a původní síť polních cest byla nahrazena sítí novou, je možné
postupovat obdobně. I v tomto případě se najdou polní cesty
(většinou v kategorii „hlavní polní cesta“), které se dají v první
fázi také zatravnit a osázet jednostrannou výsadbou. Šíře
hlavní polní cesty by měla vysazení stromů umožňovat.
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Balíček proti suchu

PŘEDSTAVUJEME
BALÍČEK PROTI
SUCHU
Sucho nesmíme brát na lehkou váhu. A protože vláda nekoná,
Starostové a nezávislí připravili balíček konkrétních opatření,
která napomohou tento stav zvrátit k lepšímu.
O co jde? Chceme agendy ministerstev sloučit pod jednu střechu,
prvky zadržující vodu v krajině osvobodit od daní, podobně jako
plasty recyklovat i vodu, možnost vyřídit povolení na kapkové
závlahy bez obstrukcí, dotace na dešťovku bez zbytečné byrokracie a zakotvit právo na vodu do Ústavy.
V červnu jsme tyto návrhy představili veřejnosti a nyní je co
nevidět předložíme v Poslanecké sněmovně.

Místo dvou ministerstev jedno a konec chaosu
Ministerstvo zemědělství má dnes na starosti kontrolu hospodaření s vodou a půdou. Ministerstvo životního prostředí zase
ochranu vody a půdy. V praxi se ale ministerstva účinně nedoplňují, nehledě na to, že hospodaření a ochranu od sebe nelze
oddělovat, protože se navzájem zcela podmiňují.
Dnešní dělení kompetencí hospodaření s vodou a půdou od ochrany vody a půdy se tak jeví jako neefektivní a nefunkční. Důkazem
může být třeba protierozní vyhláška, kterou si mezi sebou ministerstva ze začátku přehazovala jako horkou bramboru, a tak
dodnes není na světě.
Ochrana životního prostředí by přitom měla být zcela prioritní.
Praxe ale ukazuje, že bez kontroly výše zmíněného nelze tuto
ochranu dostatečně naplňovat a vymáhat.
Podáme novelu kompetenčního zákona. Možná to bude znít radikálně, ale jejím cílem je sloučení ministerstev zemědělství
a životního prostředí do jednoho: Ministerstva životního prostředí a zemědělství. Jen tak zajistíme, aby jedna ruka věděla,
co dělá druhá.

Mokřady a remízky podporovat, ne zaorávat
Pozemky, jako jsou remízky a mokřady, byly dříve od daně vždy
osvobozené. Nyní jsou ale zatíženy daní až 2000 korun za jeden
hektar. Vláda sice vypsala dotační programy na podporu těchto prvků, nicméně ty jsou zcela neúčinné, protože s příchodem
ministryně Aleny Schillerové ještě jako náměstkyně se změnil
výklad zákona, který finanční správa začala uplatňovat v rámci
úsilí o vyšší výběr daní od roku 2018.
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Přestože zákon remízky a mokřady z platby daní vyjímá, nyní
za ně finanční úřady daně požadují, a co je absurdní, jsou vyšší,
než je to u nejúrodnějších orných ploch. Zemědělci taková místa
raději zaorají, protože pro ně nemají ekonomický smysl.
Proto podáme novelu zákona o dani z nemovitých věcí. Jejím
cílem bude jasná definice pojmů remízek, háj, větrolam. Tím
osvobodíme prvky zadržující vodu v krajině od nesmyslné daně.
A v další fázi je nasnadě i daňové zvýhodnění majitelů těchto
důležitých prvků.

Už recyklujeme plast, tak začněme i s vodou
Vedle ochrany vody a podpory jejího zachytávání je klíčové i její
opětovné využití. Recyklace vody je přitom jednou z cest udržitelného hospodářství. Vyčištěná odpadní voda z našich domácností bez obsahu fekálií a moči, voda ze sprch, umyvadel, myček
a praček, neboli šedá voda, přitom nemůže být ze zákona znovu
pro zasakování využita.
Podáme proto novely vodního zákona a zákona o odpadech, které
se týkají využití vyčištěných odpadních vod a nesrovnalostí, které nyní recyklaci vod komplikují. Podmínky dané k vypouštění
vod do vod podzemních by se podle nás neměly vztahovat na
závlahy, protože voda určená na závlahu zkrátka není vodou
odpadní.
Podobně chceme osvobodit vlastníky komunikací od placení za
dešťovou vodu, což ocení zejména starostové obcí, kteří po této
změně dlouhodobě volají.
Zákon o odpadech tak doplníme o nové způsoby nakládání s odpadními vodami. Důležitá ustanovení v zákoně totiž nyní chybí.

Kapkové závlahy bez zbytečných obstrukcí
Jednou z cest, jak podpořit boj se suchem, je budování kapkových
závlah. Tato moderní zařízení se totiž vyznačují šetrností k životnímu prostředí a zajišťují pravidelnou a kvalitní úrodu.
Zdrojem vody pro závlahy jsou převážně povrchové vody, jako
jsou vodní toky, nádrže a jezera, ale třeba i dešťová voda a v interiérech často voda z vodovodního řádu. Odběr vody pro závlahy
se pak řídí ustanovením vodního zákona.
Při budování závlahových systémů se vedle vyšších nákladů
objevují problémy spojené se zbytečnou byrokracií komplikující
jejich budování, proto je potřeba zasáhnout a celý proces usnadnit. Voda se totiž musí vést přes celou řadu pozemků různých
vlastníků a zařídit souhlas každého vlastníka pozemku je reálně
takřka nemožné.
Jelikož se ale jedná o drobné a jednoduché stavby, podáme novelu
stavebního zákona, která celý proces povolení zjednoduší a po
splnění podmínek souhlas jednotlivých vlastníků nebude nutný.
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Balíček proti suchu
Jana Krutáková,

poslankyně Parlamentu ČR
a garantka programu životního prostředí a zemědělství

Dotace na dešťovku snadno a rychle
Z obcí a měst známe řadu lidí, kteří kvůli přebujelé náročnosti
a byrokracii žádost o dotaci na zachytávání dešťové vody a následnou zálivku zahrady vzdali.
Což je škoda, protože v jádru se jedná o velmi vhodný dotační
program. Ale tak, jak je dnes celý proces žádosti nastaven, spíše
nahrává firmám, které k vyřízení dotace žadatelé potřebují, než
občanům samotným. Ze slavné Dešťovky se tak nešťastně stal
podobný byznys, jako tomu je třeba s EET a prodejem a servisem
elektronických pokladen.
Nevidíme logiku v tom, proč by u jednodušších systémů,
které využívají pouze srážkovou vodu pro zálivku zahrady nebo
splachování toalet, byl nutný odborný posudek od dodavatele
systému nebo autorizovaného projektanta.
Zašleme konkrétní výzvu vládě, aby u fyzických osob, které žádají o dotaci z programu Dešťovka za účelem využívání srážkové
vody na zahradě a domácnosti, vypustila nutnost přikládání
odborného posudku pro uznání dotace.

Právo na pitnou vodu zakotvené v Ústavě
Ústavní ochrana vody není jen symbolický akt, ale nutnost reagující na aktuální stav, kdy se hospodaření s vodou v České republice
stává stále neudržitelnějším. V blízké budoucnosti se navíc můžeme dočkat krize, se kterou jsme se ještě nepotkali.
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Podáme novelu Ústavy. Navrhneme vložení ustanovení, jež
má za cíl změnit základní princip nakládání s vodou v České
republice.
Změna, kterou navrhujeme, na jedné straně stanovuje právo každého občana na pitnou vodu a prioritizaci užití vody. Na straně
druhé stanovuje, že voda je veřejným statkem, se kterým mohou
ostatní subjekty nakládat pouze podle státem daných pravidel.
Zásobování obyvatelstva a domácností pitnou vodou by mělo
být konkrétně zajištěno prostřednictvím obcí a na neziskovém
základě. V souvislosti s přijetím návrhu pak předpokládáme vyvolání změn všech právních předpisů, které se týkají předmětné
úpravy ochrany zdrojů vody a nakládání s nimi.

Podobně chceme osvobodit
vlastníky komunikací od placení za
dešťovou vodu, což ocení zejména
starostové obcí, kteří po této
změně dlouhodobě volají.
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STAN v Parlamentu
POTŘEBUJEME NEZÁVISLOU
JUSTICI I JEDNOTNOU OPOZICI
Personální změna na ministerstvu spravedlnosti vyvolala mnohé obavy v oblasti státních zastupitelství. Protesty na Václavském
náměstí a na Letné jasně ukázaly, že veřejnost podporuje nezávislou justici a situace jí není lhostejná. Nám také ne. Proto jsme
společně s našimi poslaneckými kolegy z TOP 09 opět předložili
novelu zákona o státním zastupitelství.
Podle návrhu by vedoucí státní zástupce bylo možné odvolat pouze po rozhodnutí kárného senátu. Novela také vymezuje funkční
období vedoucích státních zástupců, v případě nejvyššího státního zástupce by to bylo deset let. Chceme, aby měli státní zástupci
jistotu, že se jich personální změna na ministerstvu zásadně
nedotkne a mohou tak dále pokračovat ve stabilním a nezávislém prostředí, které je pro jejich funkci klíčové. Vláda náš návrh
odmítla, ale náš postoj je stále jasný a nic to na něm nemění.
Mrzí mě pouze, že s prakticky stejným návrhem, který se liší pouze v některých detailech, přišli pár týdnů po nás další opoziční
strany. Právě v této době bychom jako opozice měli v některých
otázkách táhnout společně za jeden provaz, a ne se více štěpit.

Jan Farský, předseda poslaneckého klubu

V ČERVNU PROBĚHLA 9. SCHŮZE
SENÁTU
Na programu jednání bylo celkem 27 bodů, ze kterých mezi nejzajímavější patřilo bezpochyby zřízení senátní komise k vyhodnocení unijních auditů týkajících se premiéra Babiše a ministra
zemědělství Tomana, získání dostatečného množství podpisů pro
návrh ústavní žaloby na prezidenta republiky pro hrubé porušení ústavy, návrh našich senátorů na novelu zákona o státním
zastupitelství či volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních
režimů.
Celým jednání viditelně rezonovalo téma unijních auditů, které vyvrcholilo jmenováním senátní komise, do které každý ze
senátorských klubů mohl jmenovat 2 své zástupce. Klub Starostů a nezávislých budou reprezentovat senátoři Michael Canov
a Mikuláš Bek.
Mezi další ožehavá témata bychom zařadili usnesení Senátu,
kterým vyjádřil nesouhlas s postupem Dumy Ruské federace,
která chce legalizovat invazi vojsk Varšavské smlouvy na území
Československa v srpnu 1968 a vojáky, kteří se na této invazi
podíleli, tak uznat jako válečné veterány. Senátoři také hlasovali
o posunutí účinnosti elektronických neschopenek na 1. 1. 2020
a také byli pro možnost přivýdělku pro policisty.
STAN 2018

Petr Holeček, předseda senátorského klubu
Náš služebně nejmladší senátor David Smoljak na den přesně
jeden rok, jeden měsíc a šest dnů poté, co předával v Senátu petici
Braňme média veřejné služby jako zástupce petentů, se mohl
za tuto petici postavit i za řečnický pult v Konírně Valdštejnského paláce. Horní komora poté jednomyslně konstatovala, že si
je vědoma nezbytnosti udržet institucionální a ekonomickou
nezávislost médií veřejné služby jako hlavních garantů poskytování ověřených informací, stejně jako dalšího komplexního
mediálního obsahu.
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STAN v Parlamentu

MUSELI JSME
TÉTO VLÁDĚ ŘÍCI
DŮRAZNÉ NE!
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
mám za sebou už druhé hlasování o nedůvěře vládě a na těchto
řádcích byl vám rád napsal, proč se STAN rozhodl připojit se
k ostatním demokratickým stranám a proč si myslím, že by vláda
Andreje Babiše měla skončit.
Objevily se totiž pochybnosti, proč se vůbec pouštíme do tak
riskantního kroku, který je dopředu odsouzen k neúspěchu –
strany, které hlasování o nedůvěře vyvolaly, neměly totiž většinu.
Nemyslím si, že to bylo zbytečné.
Společně s TOP 09, lidovci, piráty a ODS ve sněmovně zastupujeme
zájmy téměř dvou milionů voličů, kterým není jedno, že není líp,
jak premiér před volbami sliboval, a že naše země nevzkvétá,
a v mnohém se posouvá spíše víc na východ než na vytoužený
západ.
Nejde jen o vlekoucí se problémy samotného premiéra: kolosální
střet zájmů, korunové dluhopisy, Čapí hnízdo, arogance a nezájem o občanskou společnost a mnoho dalších. Jde zejména o to, jak
vládu vede, respektive jakou vládu vede. Ve svém projevu v den
vyhlášení nedůvěry jsem o tom mluvil: jde o vládu minulosti,
vládu nekomunikace a vládu absolutního uzavření se ve vlastní
a jediné pravdě.
Na tolik potřebné reformy důchodů, vzdělání a taky sociálního
systému vláda zcela zapomněla. Slíbila jednoduchý stát, ale byrokracie bují. Ignoruje fakt, že jsou tu tisíce lidí v bezvýchodné
situaci exekucí a mnohé další. Digitalizace? Pamatujete si, jak se
Babiš zaklínal tím, že teď konečně přichází hnutí, které digitalizace zařídí? Jenže ne vláda, ale poslanci museli přijít s poslaneckým návrhem zákona na právo na digitální službu! A stejné
je to i s jeho dalšími sliby – ostatně velkou reformu vzdělávání
připravujeme také my, protože na vládu nemá smysl čekat.

Vít Rakušan, předseda hnutí STAN

„Je povinností opozice na to nahlas
upozorňovat a přinášet vlastní
řešení problémů, které tato země
nepochybně má.“

Je povinností opozice na to nahlas upozorňovat a přinášet vlastní
řešení problémů, které tato země nepochybně má. STAN tak činí,
už začátkem září třeba představíme hlavní teze naší vzdělávací
reformy. Do té doby budu jezdit po republice, chci se bavit s každým, kdo bude mít o naši politiku zájem.
Přeji vám všem krásné léto.

STAN 2018
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STAN v Parlamentu
Senátorský recept
na posílení
nezávislosti
žalobců
Zdeněk Hraba, senátor

Kolegové z našeho senátorského klubu představili návrh zákona,
který si klade za cíl posílit nezávislost státního zastupitelství. Já
jsem byl určen zpravodajem pro první senátní čtení. Na následném jednání ústavněprávního výboru jsem předložil komplexní
pozměňovací návrh. Ten přinese do současné úpravy zásadní
změny: pro vedoucí státní zástupce zavede funkční období, nejvyšší státní zástupce nebude moci být jmenován podruhé, vrchní
a krajský státní zástupce pak maximálně dvakrát.
Nejdůležitější změnou bude zavedení podmínek pro odvolání
vedoucích státních zástupců – nejvyššího státního zástupce dnes
může odvolat vláda prakticky kdykoliv, stačí jí k tomu návrh ministra spravedlnosti. Můj návrh stanoví, že vedoucí státní zástupci
mohou být odvoláni pouze na základě kárného řízení. Jednoduše
řečeno: v případě odvolání nejvyššího státního zástupce bude rozhodovat kárný senát (tedy soudci), nikoliv politici, jak je tomu nyní.

Nezapřahat média
do vládního kočáru
David Smoljak, senátor

Zákon říká, že poslanecká sněmovna volí zástupce do mediálních
rad tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické,
sociální a kulturní názorové proudy. Skutečnost je ale taková, že
vládnoucí většina si momentálně vybírá téměř výhradně zástupce proudu, který zejména Českou televizi považuje za obludného
Leviatana, jenž musí být zničen, anebo ochočen a zapřežen do
vládního kočáru.
Pokušení moci vše podřídit své vůli je věčné. Osvícený zákonodárce proto tomuto pokušení čelí vyvažováním různých kompetencí a budováním pojistek a protivah. Jednou z nich by mohlo být
rozdělení pravomocí volit a odvolávat členy kontrolních orgánů
Rady ČT, Rady ČRo a Rady ČTK mezi Sněmovnu i Senát.

Podařilo se nám
snížit DPH na
e–knihy!
Věra Kovářová, poslankyně

Jaký byl můj červen? Rušný. Značně k tomu přispěl návrh auditní
zprávy Evropské komise, o kterém se hodně mluvilo a mluví úplně všude. Premiérův střet zájmů a některé další kroky současné
vlády jsou jednoznačně téma číslo jedna, a to nejen v parlamentu,
ale i ve veřejnosti, o čemž svědčí mohutné demonstrace. O tom
všem jste se toho ale dočetli už dost a dost a určitě není důvod
tady všechno opakovat.
Několik řádků raději věnuji svým aktivitám. Zasedala Sněmovna,
a tak jsem jako tradičně interpelovala členy vlády, mj. i ministra
dopravy Kremlíka. Mimochodem právě s ním jsem se měla druhou červnovou neděli setkat i v Otázkách Václava Moravce. V pořadu ale nakonec zůstala prázdná židle: pan ministr nedorazil.
Přitom se vůbec nedá říct, že by v oblasti dopravy nebylo o čem
mluvit… Vypadá to, že informovanost veřejnosti, o které pan ministr tak hezky mluvil při svém nástupu, asi ve finále nebere příliš
vážně. A to je škoda.
Opusťme ale dopravu a pojďme k jednomu z našich legislativních
témat. Při schvalování zákona o EET se nám podařilo prosadit
pozměňovací návrh na snížení DPH za e–knihy z 21 % na 10 %.
To je dobrý počin, co myslíte? Osobně jsem za každou takovou
změnu, i když není nijak velká, velmi ráda. Tím spíš, že se nám
ji podaří prosadit z opozičních lavic. Ale úplně největší radost
mi v červnu udělalo něco jiného: charitativní výstava fotografií
ÚSMĚV, kterou jsme v Poslanecké sněmovně zorganizovali. Celkově se totiž letos podařilo vybrat více než 250 000 Kč! Výtěžek
bude věnován na vzdělávací projekty pro děti z Dětského domova
v Dolních Počernicích. A to je báječné. Díky všem, kteří se zapojili!

Když zákon o České televizi a Českém rozhlasu vznikal, svěřil
jejich kontrolu parlamentu, který měl tehdy pouze jednu komoru.
Od roku 1996 máme komory dvě. Po uplynutí 23 let je už nejvyšší
čas vzít tuto skutečnost na vědomí.
STAN 2018

8

STAN v Metropoli
ZASTUPITELSTVO PRAHY
PŘIJALO „KLIMATICKÝ ZÁVAZEK“
NÁMĚSTKA PETRA HLUBUČKA
Je to definitivní, děkuji všem zastupitelům i veřejnosti, která
tento můj návrh podpořila. Vyjednávání nebylo vůbec jednoduché. Úspěšným hlasováním v zastupitelstvu nic nekončí, naopak nás čeká spousta práce. Nejen nás, ale i ty politiky, kteří
přijdou po nás.
Klimatický závazek, to nejsou žádná planá slova, žádný další cár
papíru, žádný výkřik do médií. Je to soubor konkrétních kroků,
který povede k tomu, že Praha bude v roce 2030 produkovat o 45 %
emisí CO2 méně a v roce 2050 bude karbonově neutrální. Je to reakce na nečinnost vlády ČR, která se k tomuto zavázala již v roce
2015 podpisem Pařížské dohody, ale doposud pro to neudělala
skoro nic. My v Praze jsme zodpovědní a nechceme dále přispívat
ke zhoršování stavu životního prostředí a klimatu. Klima má
zásadní vliv na kvalitu našich životů. Každého z nás trápí sucho,
vedra, špatná kvalita vody a vzduchu.
Není to lehký úkol. Je ovšem důležité ukázat politickou vůli a začít konečně jednat. Vznikne tým odborníků, který bude tvořit
poradní orgán rady hlavního města. Budou v něm sedět špičky
v oboru, které se životním prostředím dlouhodobě zabývají.
Řešení tohoto závazku spočívají ve 4 oblastech, které se budou
detailně rozpracovávat.
Praha chce být lídrem v této oblasti a příkladem pro ostatní města v České republice. Chce tlačit na vládu, aby témata životního
prostředí, stavu krajiny a klimatu brala opravdu vážně.

Základní teze vypadají následovně:
UDRŽITELNÁ MOBILITA
Rozvoj elektromobility a boj proti vysokým emisím CO2 ze
spalovacích motorů. To znamená budování sítě dobíjecích
stanic po celém městě, zatraktivnění městské hromadné
dopravy natolik, že ji lidé budou upřednostňovat před auty,
dokončení řady parkovišť P+R, dobudování sítě linek metra
a tramvají, remotorizace lodí na Vltavě, zavedení mýta na
vjezd do centra Prahy a mnoho dalších.

ENERGETIKA
Praha musí celkově snižovat svou energetickou náročnost.
Samozřejmě, že při budování sítě dobíjecích stanic musíme
také věnovat pozornost tomu, odkud ta elektrická energie pochází. Je především úkolem vlády, aby pracovala na změně
struktury zdrojů elektřiny u nás. Spolu s ostatními zeměmi
bývalého východního bloku a Řeckem patříme k těm, kde se
nejvíc na tvorbě elektrické energie podílejí uhelné elektrárny.
Praha může ovlivňovat situaci na trhu elektrické energie
silou své poptávky. Může od dodavatelů vyžadovat, aby k výrobě elektřiny nebyly používány fosilní zdroje.

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA
Jde o změnu toho, jak vnímáme odpad. Musíme se na odpad,
který produkujeme, dívat jako na něco, co se dá dále využít.
Odpad se dá využít pro výrobu elektrické energie, můžeme
také produkovat bioplyn pro pohon motorových vozidel. Suť
ze spalovny se dá zase využít jako stavební materiál pro budování silnic a další.

ADAPTAČNÍ OPATŘENÍ NA
ZMĚNU KLIMATU

Petr Hlubuček, náměstek primátora Hl. města Prahy

Cílem těchto kroků je učinit Prahu odolnější proti změnám
klimatu a udělat její rozvoj dlouhodobě udržitelným ve světle
nejnovějších odborných poznatků. Zkrátka dělat takové kroky, aby na nás v Praze méně doléhaly vlny veder a dlouhodobé sucho.

pro oblast životního prostředí
STAN 2018
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STAN pro samosprávy
NÁVRH ZÁKONA NA ZAVEDENÍ
PŘEDKUPNÍHO PRÁVA OBCÍ
A KRAJŮ U PRODEJE MAJETKU
STÁTU
Minulý týden Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo návrh zákona,
kterým chce Praha posílit právo obcí a krajů v případě, že stát
prodává nepotřebný nemovitý majetek. Tento majetek může
sloužit i nadále veřejnému účelu, protože veřejný zájem nerealizuje jen stát, ale i obce a kraje. Jedná se například o pozemky pro
výstavbu občanské vybavenosti, sociálního bydlení, dopravní
infrastruktury, pro zeleň apod. Spolu s poslankyní Věrou Kovářovou a europoslancem Stanislavem Polčákem jsme se zúčastnili
kulatého stolu na Ministerstvu financí a následně jsme návrh
představili veřejnosti.
Úředníci ministerstva financí se k tomuto návrhu zatím staví
negativně, ale na jednání jsem vyzvala, aby se k tomu postavila
jasně především ministryně financí.

Hana Kordová Marvanová, radní Hl. města Prahy

„Podle mého názoru jsou zákonná
pravidla nezbytná, protože dochází
i k případům, že obec nemá šanci
se reálně účastnit veřejné dražby
a majetek tak může skončit i v rukou
spekulantů, od kterých obec nemá
šanci tento majetek získat.“

STAN 2018

Podle mého názoru jsou zákonná pravidla nezbytná, protože dochází i k případům, že obec nemá šanci se reálně účastnit veřejné
dražby a majetek tak může skončit i v rukou spekulantů, od kterých obec nemá šanci tento majetek získat. To pak blokuje rozvoj
obce či kraje. Praha například loni řešila situaci kolem dražby
Veleslavínského zámku nebo aktuálně se řeší kauza podivné
transakce s pozemky u Dejvického nádraží, kde dokonce padlo
trestní oznámení kvůli smlouvě uzavřené státním podnikem
Správa železniční dopravní cesty.
Návrh zákon jde nyní do Parlamentu. Jednoznačně tento návrh
podpořily Sdružení místních samospráv České republiky, Svaz
měst a obcí a Asociace krajů, protože samosprávy s tím mají dlouhodobý problém a marně už roky usilují o zákonnou úpravu.
Doufám, že se najde dostatek poslanců a senátorů, kteří tento
náš návrh podpoří.
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STAN v regionech
MICHAELA MATOUŠKOVÁ
JE NADĚJNOU POLITIČKOU
ROKU 2019
Dlouholetá starostka Řečan nad Labem z Pardubického kraje
a členka předsednictva hnutí STAN Michaela Matoušková získala
ocenění na čtvrtém ročníku soutěže, kterou pořádá nezisková
organizace Fórum 50 %.
Dle slov poroty byla Michaela Matoušková oceněna především
díky dlouholetému úspěšnému působení v Řečanech nad Labem,
kde je již 9 let starostkou. V obci vybudovala například Komunitní dům pro seniory a podporuje myšlenku mezigeneračního
setkávání. Zároveň má potenciál prosadit se i ve vyšších patrech
politiky.

Michaela Matoušková, STAN (druhá zprava)

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 35 žen napříč republikou a politickým spektrem. Nechyběly zastupitelky či starostky
malých obcí i statutárních měst, svou zástupkyni měla v soutěži
i Poslanecká sněmovna. Drtivá většina účastnic však působí
v komunální politice.
Za hnutí STAN moc gratulujeme do Řečan nad Labem a nepochybujeme o tom, že se naše pilná starostka ve vyšších patrech
politiky prosadí!

Chcete se přes léto potkat s předsedou
hnutí Vítem Rakušanem?
20. 7.

Košt v Božicích, meruňkobraní v Miroslavi a neckiáda
v Břeclavi, Jihomoravský kraj

28. 7.

Letní filmová škola v Uherském Hradišti , Zlínský kraj

9. 8.

Setkání starostů ve vítězné obci Vesnici roku 2019
JHČ kraje, Čejetice, Jihočeský kraj

11. 8.

Chodské slavnosti v Domažlicích, Plzeňský kraj

22. 8.

Cyklovýlet se senátorem Miroslavem Balatkou, Sokolov,
Karlovarský kraj

17. 8.

Slavnosti tří kápí, Třebíč, Vysočina

24. 8.

Slánský festival Valník, Slaný, Středočeský kraj

26. 8.

Slavnostní otevření nové školky, Jihlava, Vysočina

31. 8.

Dožínky v Petrovicích, Středočeský kraj

7. 9.

Návštěva obce Mladé Buky, Královéhradecký kraj

14. 9.

Na bicyklech Němčickem, Olomoucký kraj

Další návštěvy regionů budeme vždy aktuálně zveřejňovat na
našem Facebooku.

STAN 2018
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PRAHA
JAN LACINA PŘEDSTAVUJE PRAHU 6
Dovolte, abych vám představil naši městskou část a také působení Starostů ze STANu v ní. Praha 6, rozlohou vůbec největší
a počtem obyvatel jedna z největších z 57 městských částí hlavního města, je stotisícové, spokojené společenství občanů žijících v osmi docela rozdílných čtvrtích na dohled od Pražského hradu, kousek od centra hlavního města a zároveň na jeho
okraji. Ve vilovém Bubenči, v prvorepublikových Dejvicích
včetně slavné osady Baba a pyšné Hanspaulky, ve Střešovicích
se svébytnou vilovou Ořechovkou, v mládnoucím Břevnově, ve
Vokovicích se sportovně rekreačním areálem Džbán a přírodní
rezervací Divoká Šárka, v níž každé září pořádáme operu pod
širým nebem pro 10 tisíc diváků. K nim přiléhají Liboc a Ruzyně, kde vzniklo v roce 1937 největší tuzemské letiště, které se
dnes jmenuje Letiště Václava Havla a které každý rok odbavuje
stále větší množství cestujících. Vloni jich bylo přes 16 milionů.
Máme tu ale též lesopark v oboře Hvězda a několik kilometrů
dlouhý pás sportovišť od Ladronky ke Strahovu. Na Hradčanech zůstaly z velké části zachovány Mariánské hradby z počátku 18. století včetně zrekonstruované Písecké brány, před
níž jsme nedávno odhalili Vějíř Žofie Chotkové – jedinečnou
sochu z šedé litiny, která v létě vlhčí vzduch ve svém okolí jako
svébytné mlhoviště. Historie, především ta méně vzdálená, dostává v Praze 6 obecně velký prostor.
V roce 2015 jsme kupříkladu pořádali největší oslavy konce
2. světové války v celé republice. O rok později jsme založili
mimořádně úspěšný Festival ambasád, kterých je na našem
území většina. V témže roce jsme pořádali také multižánrový
tříměsíční festival Pocta Václavu Havlovi, čestnému občanovi
Prahy 6, z něhož nám zbyla socha nazvaná „Lavička Ferdinanda Vaňka“, hodnocená odborníky jako nejpovedenější pomník
našemu bývalému prezidentovi vůbec. V roce 2018 jsme se stali
epicentrem oslav stého výročí vzniku Československa včetně
největší vojenské přehlídky za posledních třicet let. Armáda se
pro přehlídku právě v Praze 6 – na Evropské třídě – rozhodla
díky dlouhodobé spolupráci s naší municipalitou.
Praha 6 se zkrátka snaží být výjimečnou městskou částí, vůbec
největší důraz však klade na vzdělání, které je i podle Starostů
a nezávislých univerzálním klíčem ke spokojené budoucnosti.
Svým způsobem se vysoká míra vzdělanosti odráží i ve volební
účasti, která bývá v pražských i českých poměrech mimořádná. Namátkou: přes 46 % v eurovolbách, přes 52 % v komunálních volbách a přes 71 % v parlamentních volbách. Starostové
tu pod hlavičkou STAN pravidelně zaznamenávají velmi slušný
výsledek, od prvních voleb v roce 2014 jsme součástí rady městské části a stále sílíme. Praha 6 je v rámci hlavního města, také
díky své velikosti, největším dodavatelem hlasů pro STAN ve
všech druzích voleb. Vyhráli jsme tu o parník v koalici s Topkou
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evropské volby, do senátu jsme vyslali jeho 1. místopředsedu
Jiřího Růžičku, prezidentské volby v Praze 6 suverénně vyhrál
Jiří Drahoš, který tu získal podporu přes 73 % voličů při volební
účasti 75 %..., a tak bych mohl pokračovat.
Většina rozlohy Prahy 6 je stavebně stabilizovaným územím,
máme jen dvě větší rozvojové plochy – Novou Ruzyni a nový
Sedlec, kde by mělo během deseti let vzniknout bydlení se školským, kulturním i sociálním zázemím pro 10 až 15 tisíc obyvatel, především mladých rodin s dětmi. Těšíme se na čerstvou
krev. Už teď však mládneme. Když jsem přišel v roce 2014 jako
místostarosta pro školství, kulturu a transparentnost na radnici, byli jsme věkovým průměrem nejstarší městskou částí. Dnes
se naopak začínáme potýkat s avizovaným prudkým nárůstem
dětí v předškolním a školním věku. Musíme rychle stavět nové
školky i školy, začali jsme s tím už v minulém volebním období,
aktuálně se na to soustředíme víc než na cokoli jiného. Potřebujeme však také postavit novou budovu Léčebny dlouhodobě
nemocných, ta stávající dosluhuje, řešíme složitou situaci okolo
statiky břevnovské Polikliniky pod Marjánkou. Ve stotisícovém městě je toho zkrátka k řešení stále spousta.
Co nás trápí nejvíc, je doprava. Ta veřejná funguje velmi dobře,
horší je to s automobilovou. Jezdí přes nás příliš mnoho Středočechů do zbytku hlavního města a přes něj, chybí nám dokončený okruh na severozápadě, auta se dnes tlačí nezkolaudovanou
Blankou, emisní hodnoty v přetíženém Břevnově tím pádem
překračují hygienické normy. Chybí nám dokončená moderní
železnice Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla, kterou by do Prahy jezdili Kladeňáci a lidé z okresu Praha-západ, chybí nám dokončená Břevnovská radiála i Radlická
radiála v Praze 5.
Východisko z dopravní nouze, kterou naše zastupitelstvo nedávno oficiálně vyhlásilo, vidíme jednak v dokončení páteřní
sítě silnic a jednak v trvalé podpoře veřejné, hlavně kolejové
dopravy. Těšíme se na tramvajové spojení s vysokoškolskými
kolejemi na Strahově, se sídlištěm Dědina či s univerzitním
Suchdolem. Dlouhodobě ale za STAN apelujeme také na změnu
dopravních návyků všech Pražanů třeba po berlínském vzoru,
kde veřejná kolejová doprava jednoznačně dominuje. Bez toho
se situace nezlepší.
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PRAHA
JAK SI VEDEME U NÁS
V KOLOVRATECH
Přeji pěkné letní dny,
v naší městské části se v uplynulých měsících podařilo dokončit rekonstrukci koupaliště a nyní čekáme na kolaudaci nebo
alespoň spuštění zkušebního provozu. Velkou překážkou k úplnému spuštění je nedodělané parkoviště. Tuto akci realizuje
investiční odbor MHMP a měla by být dokončena v průběhu
srpna. Pevně věřím, že se parkoviště otevře co nejdříve.
V předminulém roce se povedlo přetvořit bývalou požární
nádrž v Lipanech na biojezírko, zde je nutné říci, že jezírko
není primárně určeno ke koupání, ale mnozí jej tak využívají.
Velkou radost nám loni udělalo, že se v něm usídlila populace
skokana zeleného. Tato chráněná žába letos nakladla plno vajíček, ze kterých jsou nyní desítky pulců. Velký dík patří Janě
Plamínkové, díky které jsme v minulosti získali dotaci na realizaci biojezírka.
Zatěžující pro naši MČ bude jistě stavba R511, nyní bylo zahájeno pořízení územního rozhodnutí, jsem rád že MHMP odsouhlasil výsadbu zelených pásů, aby došlo ke snížení prašnosti
z budoucího dálničního okruhu.
Stejně jako v mnoha dalších městských částech je u nás velký
problém s kapacitou ve školství. V létě začne výstavba nových
tříd mateřské školy, na kterou jsme získali prostředky z programu Praha Pól růstu, který je spolufinancován Evropskou Unií
a Prahou. Zároveň se snažíme, abychom co nejrychleji začali
stavět novou základní školu. Již nyní je jasné, že děti, které budou chodit od září do páté třídy, nebudou přijaté na druhý stupeň do uhříněveských škol. Plno je i v Petrovicích a ve školách
na Praze 11, 15, 10, stejně tak jako v Dubči. Dolní Měcholupy,
Koloděje a další městské části v okolí druhý stupeň nemají obdobně jako naše městská část. Aby nemusely jezdit děti do centra, plánujeme kontejnerovou přístavbu druhého stupně, která
bude sloužit do doby, než se postaví druhý stupeň.

V létě začne výstavba nových tříd
mateřské školy, na kterou jsme
získali prostředky z programu Praha
Pól růstu, který je spolufinancován
Evropskou Unií a Prahou.

S přáním krásného léta,

Mgr. Antonín Klecanda, starosta MČ Praha-Kolovraty
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