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Stenozápis z 25. zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy
ze dne 26. 3. 2009
Prim. B é m :
Dámy a pánové, dovolím si otevřít rozpravu k navrženému programu dnešního
jednání. První je přihlášena paní zastupitelka Drhová. Má slovo.
P. D r h o v á :
Chtěla jsem navrhnout změnu programu, a sice stažení tisku Z 173 – pořízení
celoměstsky významných změn. Důvod je ten, že v současné době probíhá příprava územního
plánu, momentálně jsou projednávány zásady územního rozvoje, koncept územního plánu
bude zveřejněn na podzim. Myslím si, že přistupovat k další vlně změn lze pouze v hodně
dobře odargumentovaných případech, kdy je možné zdůvodnit, proč mají být konkrétní území
řešena mimo proces přípravy územního plánu. Myslím si, že řada věcí, které se objevují
(pokračuje Drhová)
v tisku Z 173, tento požadavek nesplňuje. Navíc si myslím, že tisk není připraven dobře,
protože jednotlivé změny nejsou dobře odargumentovány, proč se na seznamu ocitly. Nejde
tam o žádná malá rozhodnutí, jsou to rozhodnutí, která zásadním způsobem mohou ovlivnit
rozvoj velkých oblastí v Praze, ať už je to vzletová dráha Ruzyně nebo Trojmezí, což je jedna
z nejkontroverznějších změn, ale ocitají se tam i změny další. Jsou tam změny, které považuji
za nezbytné, aby byly projednány ve výboru dopravním nebo životního prostředí. Tyto změny
nebyly ve výborech projednávány a zastupitelé se s nim tady seznamují poprvé.
Jsem ráda, že jsme dostali CD, ale dostali jsme ho dnes ráno na stůl. Nemyslím si, že
by mohlo jít o informované hlasování.
Chtěla bych zmínit jednu změnu, protože se nejvíce mluví o letecké dráze a o
Trojmezí. V čem spočívá veřejně prospěšný význam zrušení funkčního využití pozemků pro
mateřské, základní a střední školy na využití smíšeného městského jádra a výstavbu
administrativních objektů v oblasti západního města, což je změna 2743? To jsou věci, kolem
kterých by se měla vést diskuse minimálně na půdě výborů. Protože se tak nestalo, navrhuji
stažení tohoto tisku z programu.
Prim. B é m :
Slovo má pan dr. Witzany.
Pan zastupitel Poche má slovo.
P. P o c h e :
Vážený pane primátore, vážená rado, dovolte, abych i já podpořil stažení bodu Z 173.
Tento materiál sice byl doplněn především po jednání včerejšího politického grémia o CD,
které jsme obdrželi dnes ráno, ale má výtka se týká především změny 1175 – Trojmezí . Tato
změna byla navržena na jednání rady MČ Praha 10 před třemi týdny. Nejsem si jist, zda je
(pokračuje Poche)
možné takto velkou změnu územního plánu projednávat v takto zkráceném a velmi
urychleném procesu. Pokud tento materiál nebude stažen, je v rozporu se zásadami územního
rozvoje hl. m. Prahy, které jsme schválili v r. 2007 i s územně analytickými podklady, které
jsme schválili v lednu letošního roku.
Předpokládám, že pan radní předloží výměnu tisku Z 173, kde je území výrazně
zmenšeno. V tuto chvíli se jedná o 95 ha. Zastupitelům, kteří dnes dostali tuto výměnu,
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nemůže být jasné, o kterou lokalitu se jedná a která byla vyřazena. Proto žádám o stažení
tohoto tisku a tohoto návrhu tak, abychom mohli znovu projednávat tento materiál. Může být
předložen na příštím zasedání.
P. B é m :
Slovo má paní zastupitelka Tylová.
P. T y l o v á :
Vážené kolegyně a kolegové, přidávám k tomu, aby tento tisk byl stažen. Obrátila
bych vaši pozornost na jeden problém, s kterým se nyní potýkáme, a to je finanční krize.
Podotýkám na úvod, že ji nezpůsobili ekologové, ale dopadá na ekology i na jiné a i na ty,
kteří nám chtějí zastavovat přírodní parky – na developery. Kdo čte pečlivě noviny, zjistil, že
řada společností je už v červených číslech. Táži se, zda jim máme takovýmto nestandardním
způsobem nahrávat další území. Jak se říká, boží mlýny melou pomalu, a občané, kterým jistá
firma zastavila park Balabenku, si možná říkají, že boží mlýny dosemlely.
Prim. B é m :
Paní Tylová má slovo.
P. T y l o v á :
Musím reagovat na pana Žďárského. Prezentovat tady, že tyto změny územního plánu,
změny území, kde je přírodní park, na kterém je místo pro rekreaci lidí a někdo si to koupil
s tím, že je tam park,a zeleň, a teď to chce přehodit do bonity, kde to bude pro něj daleko
dražší pozemek, je absurdní, abychom říkali, že je to v zájmu občanů. Je to v jednom zájmu.
Možná to uděláte, ale pojmenujme si to. Je to v zájmu developera, který si to koupil jako jiné
území, a teď to chce přehodit do obytného, protože na něm daleko více vydělá. Pojmenujme
si to – jen o to jde.
Prim. B é m :
Paní Ryšlinková má slovo.
P. R y š l i n k o v á :
Chtěla jsem připomenout panu Žďárskému, že ne všichni sedíme ve výboru, který se
zabývá změnami územního plánu hl. m. Prahy. Já jsem např. o těchto věcech slyšela poprvé.
(pokračuje Ryšlinková)
Nepředstavuji si, že jsem jediná, která něco takového viděla poprvé. Když si uvědomím, že
rozhodujeme o změně 250 ha, což není malá plocha, která až dosud byla zelená, možná
v nepořádku, a my o ní nerozhodujeme informovaně. Osobně nemohu doporučit žádnému
z těch, kdo neměl ani možnost vidět, kde to všechno je např. na CD, které jsme dostali až dnes
ráno, aby za občany tohoto města o tak velké ploše rozhodoval. Souhlasím s tím, že v zájmu
občanů města to s největší pravděpodobností je jen okrajově. (Potlesk)
Prim. B é m :
Slovo má pan Langmajer.
P. L a n g m a j e r :
Vážení kolegové, vážené kolegyně, jsem tady teprve šest let, ale jde o obrovské
nedorozumění. Nejednáme, paní Tylová a paní Ryšlinková a ostatní kolegové, o změně
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územního plánu, jednáme o zadání budoucího návrhu změny územního plánu, abychom na ní
mohli pracovat, abychom zjistili, zda se zde bude stavět, jaké jsou dopravní možnosti a
jakékoli infrastruktury v tomto místě, abychom se územím začali zabývat. Došlo k obrovské
shodě mezi třemi městskými částmi a městem. Jde o to, abychom dali pokyn k tomu, aby se
toto území mohlo začít zpracovávat. Nejednáme o změně územního plánu, jednáme pouze o
budoucím funkčním využití po shodě tří městských částí a města. Na tomto velkém prostoru
nám záleží a chceme ho řešit.
Pokud dnes odsouhlasíme tuto změnu, dáme pokyn k práci všem na tomto dosud
neřešeném území. Nebudeme dnes rozhodovat o změně územního plánu.
Nedivím se peticím občanů, nedivím se odporu veřejnosti k zastavění tohoto prostoru,
ale nikde jsme nedeklarovali, že toto území budeme zastavovat, ale že ho budeme řešit.
Je mi velmi líto ani ne paní Ryšlinkové, která je odbornicí na něco jiného a je v úplně
jiném výboru, ale mrzí mě, že dva členové výboru územního rozvoje, kteří to dobře vědí,
podlehli této demagogii a začali v tuto chvíli vydávat návrh této změny za změnu územního
plánu. Velmi mě to mrzí, protože tento mechanismus dobře znáte a dobře víte, že nejde o
žádné schvalování změny, ale o to, aby se na této změně začalo pracovat. Území je tak velké,
že si zaslouží zvláštní péči a zvláštní režim.
Prim. B é m :
Děkuji. Pan Zajíček.
P. Z a j í č e k :
Chtěl bych připomenout, že na posledním zasedání výboru územního rozvoje, kterého
jsem členem, jsme dostali všichni tyto podklady s materiály k této změně, která je tady velmi
diskutovaná. Nemám problém s 90 % změn, které jsou tam uvedeny. Jsou to některá
vyhlášení veřejně prospěšných staveb, které ulehčí některé činnosti, které jsou
v celoměstském zájmu. Mrzí mě, že zařazením bodu Trojmezí do těchto změn vyléváme
s vaničkou i dítě. Bohužel jsme se při projednávání programu dostali do diskuse o bodu, mrzí
mě to. Navrhuji, aby se a priorně změna Trojmezí vyřadila a ostatní změny bychom mohli
rozumně projednat.
Prim. B é m :
Než předám slovo panu Dvořákovi, upozorňuji na skutečnost, že v tuto chvíli
diskutujeme o návrhu programu. Děkuji za toto upozornění panu Zajíčkovi. Prosím všechny
diskutující, aby toto respektovali a vzdali se nároku na jakoukoli veřejnou diskusi k věcnému
(pokračuje Bém)
tématu. K tomu dojde v rámci projednávání bodu, pokud bude na projednávání zastupitelstva
zařazen. Prosím, respektujme jednací řád. Slovo má pan zastupitel Dvořák.
P. D v o ř á k :
O tom byl můj příspěvek a chtěl jsem vás vyzvat, abyste dodržoval jednací řád a
neumožnil meritorní diskusi k bodu, který má být buď zařazen, nebo nezařazen. Děkuji.
Prim. B é m :
Děkuji za upozornění. Paní zastupitelka Drhová mu slovo.
P. D r h o v á :
Zareaguji nejdříve na pana zastupitele Zajíčka.
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Prim. B é m :
Nebudete reagovat na pana zastupitele Zajíčka, můžete vyjádřit svůj návrh na změnu
pořadu jednání. Můžete přijít s nápadem, ale podle jednacího řádu reagovat nemůžete.
P. D r h o v á :
Mohu zareagovat? K tomu, co jsem řekla, dodám argumenty, proč si myslím, že tento
tisk má být stažen. Nebyl ani řádně projednán na výboru územního rozvoje, kdy jsme tyto
změny také dostali na stůl. Pravda je, že byly promítnuty, ale k řadě změn se jako členka
výboru územního rozvoje nemohu od stolu vyjádřit, protože bych potřebovala konzultaci
s lidmi, kteří se zabývají dopravou, protože tam jsou věci, které se týkají dopravních změn.
Kromě Trojmezí, které bylo zmíněno – neříkáme, že by území nemělo být řešeno, ale dohoda
je o tom, zda to má být řešeno formou změn - pokud ano, mělo by to být dobře
odargumentováno, nebo by to mělo být řešeno v rámci běžného procesu přípravy územního
plánu. Domnívám se, že konkrétně Trojmezí a letová dráha Ruzyně jsou ukázkové případy,
kdy není možné řešit tato území, která mají dopad celosměstského významu a je potřeba
dopad celoměstského významu také v rámci posouzení celého města vyřešit nejen jako dílčí
developerský projekt, což vykousnutím určité změny, např. letové dráhy, se budou posuzovat
zejména hlukové dopady na životní prostředí pouze v nejbližší lokalitě. Myslím si, že letová
dráha může mít dopad na opačný konec města a je třeba, aby to bylo vyhodnoceno v rámci
posuzování vlivu na životní prostředí celého konceptu územního plánu.
Totéž se týká Trojmezí, protože to je významná součást celoměstského systému
ochrany přírody a není možné hodnotit to jen formou změny jako ucelenou část, protože je to
významná část celoměstského systému zeleně. Minimálně tyto dvě změny je třeba řešit
v rámci přípravy územního plánu. Argumentuji tím, že pokud územní plán je v běhu, koncept
bude zveřejněn na podzim, tak proč máme teď, půl roku předtím, tato území vyčlenit
z přípravy územního plánu a jít speciálním režimem změn. (Potlesk)
Prim. B é m :
Pan Žďárský má slovo.
P. Ž ď á r s k ý :
Omlouvám se všem, kteří nevěděli – z materiálu to nevyplývá, což bych trochu vytkl
panu radnímu Langmajerovi – že děláme zadání, že tímto hlasováním říkáme: dejte nám
všechna data k těmto navrženým změnám. Pokud se dobře posloucháme, mohou zde být i
data těch, kteří dnes hovořili. Je s podivem, že si nikdo nevšiml, že ještě jednou po řadě
měsíců se bude hlasovat o tom, jestli tyto změny přijmeme. Kdybychom to dnes
neodhlasovali, říkám, že se tím nebudeme zabývat, předpokládám v tomto volebním období.
Dáváme jen pokyn našim zaměstnancům, aby všechny argumenty postavili pro i proti. Celá
košilka dokumentu je souhlasí – nesouhlasí, jsou tam ministerstva, dá se rozšířit EIA. Toto
jsem trochu nepochopil.
Prim. B é m :
Paní Ryšlinková podruhé, pak si dovolím uzavřít debatu k programu dnešního jednání.
P. R y š l i n k o v á :
Správně jsme pochopili, že se jedná o první krok v celém schvalovacím procesu.
Důkazem toho je, že jsme si nechali zpracovat, jaké to všechny kroky jsou. Pochopili jsme, že
otevřením tohoto prvního kroku spouštíme salámovou metodu, kterou v kterémkoli okamžiku
je obtížné zastavit. Navrhuji proto znovu, abychom měli možnost dobře se informovat o tom,
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zda opravdu v tomto okamžiku chceme tuto salámovou metodu spustit při vědomí, že její
pozdější zastavení je velmi obtížné. Děkuji. (Potlesk)
Prim. B é m :
V tuto chvíli konstatuji, že je uzavřena rozprava. Předávám slovo předsedovi
návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním o pořadu dnešního jednání.
P. S t á d n í k :
Návrhový výbor přes rozsáhlou diskusi dostal 4 připomínky, které se týkají programu
jednání. Postupně bych je přečetl.
První. Paní zastupitelka Drhová požaduje, aby bod 171 byl z pořadu jednání stažen.
Totéž navrhuje pan zastupitel Poche.
Pan Zajíček navrhuje, aby bod 173 nebyl stažen, ale bylo z něho vyňato Trojmezí.
Je zde návrh od pana kol. Witzanyho – aby byla informace Z 414 o situaci na Praze
11 zařazena jako řádný bod programu jako bod 23/4.
Nejprve bychom hlasovali o protinávrhu, aby byl bod Z 173 z programu jednání
stažen.
Prim. B é m :
Můžeme přistoupit k hlasování o tomto návrhu. Pro 26, proti 14, zdrželo se 23. Tento
návrh nebyl schválen.
P. S t á d n í k :
Nechal bych hlasovat o návrhu kolegy Zajíčka, aby z tohoto bodu byla vyňata pouze
pasáž týkající se Trojmezí.
Prim.. B é m :
Táží se kol. Zajíčka, zda to říká předseda návrhového výboru přesně tak, jak jste
žádal?
(P. Zajíček: Ano.)
Můžeme hlasovat o tomto návrhu. Pro 23, proti 12, zdrželo se 32. Návrh nebyl přijat.

Nám. B l a ž e k :
Otevírám diskusi k tisku Z 277. Paní Kotvová má slovo.
P. K o t v o v á :
Mám výhradu k tomuto tisku, kde jsme byli upozorněni na formální nedostatek
v hlavičce tohoto tisku. Domnívám se po pozorném přečtení, že se nejedná ani tak o formální
nedostatek, jako spíše to dokumentuje to, jakým složitým procesem tento prodej probíhal, kdy
původně byl pozemek nabídnut k odkupu obci Káraný a následně bylo vypsáno výběrové
řízení, což nemohu rozporovat vzhledem k tomu, že tak bylo činěno s ohledem na získání co
(pokračuje Kotvová)
největší ceny. Nicméně vzhledem k tomu, že výsledné nabídky se lišily o pouhých 20 Kč, kdy
obec Karaný tento pozemek nezískala, protože nabídla o 20 Kč menší cenu za metr,
domnívám se, že mělo být s obcí jednáno a pozemek měl být nabídnut k odkupu obci, protože
obec dokáže nejlépe řídit rozvoj na svém území.
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Nám. B l a ž e k :
Než odpoví pan nám. Klega, prosím všechny přítomné v sále o snížení hladiny hluku,
začíná to být neúnosné. Žádám vás touto formou, abyste se ztišili, resp. své diskuse se
odebrali řešit jinam. Nikdo není přihlášen, diskusi uzavírám. Prosím pana nám. Klegu o
závěrečné slovo.
Nám. K l e g a :
Krátkou reakci. Paní kolegyně, máte pravdu, materiál byl projednáván opakovaně
v majetkové komisi. V prvním stádiu projevila zájem o tento pozemek obec Káraný. Celý
proces je popsán v materiálu, je z něj možno vyčíst některé kroky, které vedly k tomu, aby
dnes bylo na tomto zastupitelstvu navrženo takovéto usnesení. Za překlep v navrženém
programu je třeba se omluvit. Odbor volených orgánů zde udělal drobnou chybičku.
Nám. B l a ž e k :
Můžeme přistoupit k dalším procesům. Návrhový výbor.
P. S t á d n í k :
Tisk Z 277 beze změn.
Nám. B l a ž e k :
Můžeme přistoupit k hlasování. Pro 46, nikdo proti, 8 se zdrželo. Bylo schváleno.

Prim. B é m :
Otevírám rozpravu k tisku Z 351. Slovo má paní zastupitelka Drhová.
P. D r h o v á :
Neodpustím si připomenout, že v době, kdy jsme základní dotaci města tomuto hospici
schvalovali, namítala jsem, že nejde o systémové řešení. Samozřejmě tisk podpořím, ale
myslím si, že Praha potřebuje koncepční materiál tak, aby byl dostatek míst hlavně na území
města Prahy. Není jedno, zda tato zařízení jsou ve Středočeském kraji, nebo na území hl. m.
Prahy. Podporovala bych, aby Praha měla dostatek těchto zařízení na svém území.
Prim. B é m :
Děkuji. Slovo má paní zastupitelka Kotvová.
P. K o t v o v á :
Mám poznámku obdobného charakteru. Tento příspěvek podpořím, ale jak zde už bylo
diskutováno, je potřeba vytvořit nějaký plán, jakým způsobem bude hl. m. Praha řešit
nedostatek nejen samotných lůžek, ale i domácí péče, půjčoven pomůcek atd. v této oblasti.
Byla bych ráda, kdyby plán, který pan radní připraví, obsahoval i vyčíslení toho, jakým
způsobem budou občané hl. m. Prahy do tohoto hospice situovaného ve Středočeském kraji
přijímáni.
Prim. B é m :
Děkuji. Uzavírám rozpravu k tomuto tisku. Otevírám rozpravu k tisku Z 357.
Uzavírám rozpravu k tomuto tisku. Pokud nechce závěrečné slovo předkladatel, slovo má
předseda návrhového výboru.
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P. S t á d n í k :
Tisk Z 351 – usnesení beze změn.
Prim. B é m :
Můžeme hlasovat o návrhu usnesení. Pro 54, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.
Tisk Z 357.
P. S t á d n í k :
Tisk Z 357 – usnesení beze změn.
Prim. B é m :
Hlasujeme o návrhu usnesení. Pro 51, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl přijat.

Prim. B é m :
Děkuji panu radnímu Janečkovi. Slovo má pan radní Langmajer, tisk Z 173.
P. L a n g m a j e r :
Vážený pane primátore, dámy a pánové, předkládám tisk Z 173 k návrhu na pořízení
celoměstsky významných změn územního plánu hl. m. Prahy.
K diskusi, která tady začala při projednávání programu, bych se rád vrátil, protože
s velkou pravděpodobnosti došlo k určitému nepochopení poslání tohoto tisku. Jedná se o to,
že pokud s tímto materiálem dnes budeme souhlasit, když opustíme terminologii územního
plánu, budeme souhlasit se započetím práce na jednotlivých změnách. Pokud dnes budeme
s tímto materiálem souhlasit, začne pořizovatel pořizovat návrh změny, který přijde třeba za
půl roku do zastupitelstva a budeme se tím dále zabývat, budou se tím zabývat dotčené orgány
státní správy a ostatní orgány, s nimiž je nutné každou změnu projednat.
Jak jsem viděl plakáty Zelené plíce Jižního Města atd., mohu říci v případě toho
nejspornějšího bodu, který dnes budeme projednávat to, že říkáme: ano - zelené plíce, ano vodní plochy v oblasti Trojmezí, ano - volnočasové aktivity. Nikdy jsme nedeklarovali, že
toto obrovské území budeme řešit zástavbou rodinných domů, výstavbou továrny nebo
stabilizací na jakýkoli jiný účel. Budeme zkoumat možnosti území a pečlivě a seriozně
vyhodnotit stav tohoto území k okolní zástavbě. Shodli jsme se na tom téměř historicky, že se
jedná o shodu tří městských částí a města, to znamená Prahy 10, 15 a 11 na tom, aby tomuto
území byla věnována speciální péče, aby kvůli významu tohoto území byl dostatek času na to,
abychom mohli problematiku tohoto území projednat s veřejností, která je nám velmi dobře
známa, což je Toulcův dvůr.
Viděl jsem návrh petice a nerozumím postupu ze strany Toulcova dvora. Nikdo mě
nekontaktoval, nikdo se mnou nechtěl hovořit, nikdo se se mnou nechtěl sejít a bez jakéhokoli
typu komunikace vznikla rovnou petice. Nevím, zda je to správný postup poté, co vím, že
organizace Toulcův dvůr dokáže s městem komunikovat, je městem subvencována, město
Toulcům dvůr opravilo. Nerozumím tomuto postupu, nevím, komu to v tomto sále může
vyhovovat nebo nevyhovovat. Nejsem schopen v tuto chvíli říci, že k jakékoli ze změn, které
jsou založeny na třech základních pilířích, a to jsou priority hl. města, veřejně prospěšné
stavby, dopravní stavby atd. a priority městských částí, a je tam samozřejmě zhruba třetina
různých ekologických opatření, jsem nepochopil odpor proti tomuto materiálu.
Možná, že stojí za zmínku poslední věc, o které se tady hovořilo, a to je dodání
materiálů k projednání tohoto bodu. Myslím si, že CD se změnami všichni měli. Změna, která
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nastala tím, že jsme zařadili ještě změnu týkající se dopravního řešení u obchodního domu
Tesca znamenala to, že se vypalovalo nové CD, které bylo na stole, ale staré je stále platné,
jen tam nebyla tato poslední změna. Že bychom se pokusili zpozdit nebo zatajit typ změny,
rozhodně není pravda.
Pro úvod k bodu by to bylo vše, nechal bych prostor pro dotazy.
Nám. B l a ž e k :
První přihlášený je pan mgr. ing. Poche.
P. P o c h e :
Milý pane náměstku, čtyři přítomní radní, dovolte mi, abych se podrobně vyjádřil
k tomuto návrhu, i když debata začala již při schvalování dnešního programu.
Přestože materiál dostáváme v jiné podobě než jak to bylo na výboru a než jak to
schválila rada, materiál ubral 1,5 mil. m2 z projednávané změny 1175-Trojmezí, je potřeba
říci, že velmi dobré rétorické vystoupení pana radního nás trochu svádí z cesty, kterou
(pokračuje Poche)
bychom měli diskutovat, to, že zadání návrhu a návrh jsou dvě nedílné součásti jednoho
procesu a ve chvíli, kdy se pustíme do takového kroku, je velmi obtížné proces zastavit.
Pan radní říká, že nechce zastavět toto území žádnými továrnami ani obytnými domy,
ale již v příloze tisku Z 173 je jako první uvedena položka všeobecně obytná území – OV.
Dovolte mi, abych ocitoval zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, které byly
projednávány ve všech výborech a které bychom měli dostat na stůl v nejbližší době.
Trojmezí je zde uváděno jako území obklopené kapacitní obytnou zástavbou sídlištního typu
na rozhraní MČ Praha 10, 11 a 15. Ve vztahu k územnímu plánu sídelního útvaru je
v horizontu územního plánu území určeno pro zeleň, ve výhledu se v části území předpokládá
funkční využití pro plochy oddechu. V zásadách územního rozvoje není nikde slovo o
všeobecně obytné zástavbě.
V územně analytických podkladech, které jsme projednávali 29. ledna 2009 na
ZHMP, se uvádí: Trojmezí je území s významným rekreačním potenciálem, kde je třeba
chránit svahy se sady v lokalitě, která je uvedena v materiálu, a Trojmezí je rezervou
rekreačních ploch pro navazující kapacitní zástavbu sídlišť.
Tento materiál je zcela jasně v protikladu vůči materiálům, které jsme tady
schvalovali, házíme je v podstatě v této oblasti do koše.
Pokud se týká toho, že se změna týká MČ Praha 10, 11 a 15, jediná Praha 10 se 25.
února usnesla na tom, že o tuto změnu žádá. Praha 11 a Praha 15 o této změně nehlasovala.
Předpokládám, že pan radní odpoví, že tyto městské části jsou dotčeny, a proto s nimi návrh
bude projednáván, ale předpokládal bych u tak obrovského území, že Magistrát bude tím,
který bude aktivní na straně vyjednávání jak s městskými částmi, tak s veřejností a
občanskými sdruženími, které v této oblasti působí.
Dovolte, abych řekl, že s touto změnou nesouhlasíme, budeme žádat, aby bylo o
jednotlivých změnách hlasováno per partes, resp. aby tato změna byla vyňata pro hlasování
v zastupitelstvu, protože ostatní změny jsou dle mého názoru nevyhnutelné. Jedná se o
infrastrukturní změny a o změny, které mají chránit zeleň v některých oblastech. Proto by
byla škoda, abychom hlasovali o materiálu jako celku.
Na závěr mi dovolte říci, že pokud uspějeme ve volbách v r. 2010, tato změna bude
jedna z prvních, kterou zrušíme. Děkuji. (Potlesk)
Nám. B l a ž e k :
Pan kolega Zajíček.
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P. Z a j í č e k :
Pane radní, chtěl bych podpořit předřečníka v tom, aby se hlasovalo o změně 1175Trojmezí zvlášť, abychom ji z toho mohli vyjmout. Ostatní změny považuji minimálně za
potřebné a užitečné.
Pro ochránce přírody bych chtěl připomenout: na první straně je vyhlášení veřejně
prospěšné stavby na revitalizaci Kopaninského potoka. Vyhlášení veřejně prospěšné stavby
znamená, že opravdu půjde tato stavba realizovat, protože umožní vstupy na soukromé
pozemky a další věci.
Je tam změna, která by měla zajímat celou Prahu – rozšíření skládky a posun
biokoridoru v Březiněvsi. V momentu, kdyby tato změna nebyla včas projednána a skládka
se musela uzavřít, bude to každého Pražana stát několik set nebo tisíc korun ročně navíc.
Jsou tady změny v dopravní infrastruktuře, které jsou velmi potřebné pro pokračování
dalších staveb. Jsou to změny, které rozhodně jsou obecně prospěšné.
(pokračuje Zajíček)
Proto pro tento materiál chci hlasovat, ale rozhodně nechci hlasovat pro změnu
v Trojmezí, kde jsem přesvědčen o tom, že studie, kterou deklaroval pan radní, se může
zpracovávat už teď, může se projednávat v rámci celého územního plánu a nevidím překážku
u nikoho jiného než u developerů, kteří mají zájem začít stavět co nejrychleji.
Ani toto území není prosto od různých zátěží, není tak úplně prosto možností tam i
něco postavit. Je to otázka vyznačení hranic chráněného území. Rozhodně bych nebyl pro to
tuto změnu upospíchat, zvlášť když připravujeme celý územní plán. (Potlesk.)
Nám. B l a ž e k :
Pan ing. Březina.
P. B ř e z i n a :
Vážený pane náměstku, pane radní, budu tentokrát velmi stručný. Chtěl bych se
zeptat, kolik bylo v rámci těchto možností podáno návrhů na celoměstsky významné změny.
Když čtu důvodovou zprávu, píše se tam, že celkem bylo vybráno 20 podnětů. Bylo vybráno
je neosobní podmět. Jakým způsobem probíhá tento výběr, jakým způsobem jsou podávány
žádosti? Vybíráte to osobně, pane radní? Kdo to vybírá a kdo určuje, že to jsou celoměstsky
významné změny územního plánu? Mnoho z nich také považuji za celoměstsky významné,
především infrastrukturní a týkající se obnovy parku, zeleně atd. Některé tak významné zase
nevidím. Zajímalo by mě, kdo určil dvacítku vyvolených celoměstsky významných změn,
které jsou nám dnes předkládány a z kolika návrhů jste vybírali a losovali. Děkuji.
Nám. B l a ž e k :
Paní kol. Drhová.
P. D r h o v á :
Naváži na pana zastupitele Březinu. Odvážím si některé ze změn, o nichž také
pochybuji, že jsou celoměstsky významné, pojmenovat. Je to obytná výstavba, která se týká
Modřan - změna 2265, obytná výstavba Pitkovice - změna 2215, obytná výstavba Chodovzměna 1566, dále to jsou administrativní budovy Újezd - změna 2345, Stodůlky – změna
2743.
Samozřejmě mezi změnami jsou změny, které lze označit na veřejně prospěšné,
nicméně nepodařilo se stáhnout tento tisk, který považuji za nekvalitní. V této fázi navrhuji
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aspoň hlasovat odděleně o stažení změny, která se týká letecké dráhy Ruzyně - změna 939 a
změna, která se týká Trojmezí – změna číslo 1175. Proč právě tyto dvě změny?
Zaměřujeme se hodně na Trojmezí, které dokázalo už jen občanskou mobilizací, kdy
se během týdne podařilo nasbírat 12 tisíc podpisů, že to je ohromný projev veřejné aktivity.
Nechtěla jsem věřit, že se tak rychle lidé vyjádří. Je vidět, že jim na tomto území záleží.
Řešení Trojmezí není nic nového, táhne se to dlouhou dobu. Na obhajobu Toulcova
dvora: sleduji vývoj tohoto území. Několikrát jsem s nimi jednala. Také víme, že v návrhu
konceptu územního plánu bylo toto území nezastavitelné.
Domnívám se, že pokud se otevře toto území pro nějakou dílčí zástavbu, je potřeba to
udělat na základě veřejně projednané územní studie. Jako pražští zastupitelé jsme žádnou
územní studii nedostali, nicméně na Praze 10 zřejmě nějaký investorský záměr existuje, je
také v příloze dokumentu, který jsme dostali jménem petičního výboru. Tam nejde o dílčí
minimální zástavbu, ale o zástavbu území.
Druhá věc se týká letecké dráhy Ruzyně. Chci připomenout, že je to kontroverzní
stavba, jejíž povolení již bylo dvakrát soudně napadnuto, jednou z věcných důvodů, kdy si
(pokračuje Drhová)
ZHMP přehlasovalo rozhodnutí soudu, který dal za pravdu vlastníkům pozemků, že nebyly
jejich námitky v rámci pořizování změn vzaty řádně v úvahu, tak potom v rámci změny 1000.
Teď se zase snažíme o nějaký nestandardní pokus.
Přimlouvala bych se, aby letecká dráha Ruzyně, rozšiřování Ruzyně, se řešilo v rámci
celoměstského kontextu s potřebou řešit hlukové zatížení. Myslím si, že se nevyhneme ani
stanovení nějakých limitů růstu, jak velké letiště má být. V posledních letech roste
exponenciálně počet přepravovaných pasažérů. Myslím si, že to musí být město Praha, které
řekne, jaká je horní hranice, která je únosná z hlediska kvality života lidí, kteří v Praze bydlí.
Navrhuji stažení těchto dvou změn a podporuji to, co předložil petiční výbor ohledně
Trojmezí. (Potlesk)
Nám. B l a ž e k :
Kolegyně Ryšlinková.
P. R y š l i n k o v á :
Přidávám se k těm, kteří chtějí hlasovat odděleně o prvních dvou bodech a zbytku.
Nebudu opakovat důvody, proč si myslím, že zbytek bodů je zcela jistě podpořitelný, zatímco
první dva nejsou.
Letiště je pro mne nepřijatelné v tomto okamžiku právě pro nevyřešené právní spory
kolem tohoto rozhodnutí. Nevidím žádný důvod, proč by takovéto rozhodnutí mělo být řešeno
mimo standardní potup zpracování územního plánu hl. m. Prahy, protože se opravdu týká
životní úrovně obyvatel města Prahy, a to jak ze strany možnosti přísunu lidí do Prahy, tak na
druhé straně i kvality života obyvatel Prahy.
Pokud jde o Trojmezí, když se podívám na to, jakým postupem se schvalují takové
územní změny, tak jsme v kroku dvě. Prvním musel někdo podat podnět k takovéto změně.
Podle všech informaci podnět nepodal nikdo jiný než developer. Není to v zájmu hl. m. Prahy
jako celku.
Kdybychom dnes schválili možnost začít se v tom vrtat, dostaneme se k tomu nejdříve
znovu až za 10 měsíců. Mezitím bude 10 měsíců práce, kterou nikdo nebude chtít vyhodit, tím
méně ti, kteří jsou na tom finančně zainteresováni.
V programovém prohlášení této rady, jejíž členové tam pořád sedí, napsali, že chtějí
zachovat v maximálním množství zeleň v hl. m. Praze. V tomto okamžiku navrhují změnu,
která není v zájmu občanů hl. m. Prahy jako celku v tom smyslu, ve kterém bylo učiněno
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prohlášení této rady, neboť změny, které se navrhují, se liší pouze ve dvou bodech. Stávající
změny obsahují cosi, nové obsahují totéž, ale kromě toho obsahují všeobecně obytné využití
této prostory a vybanou komunikační síť. Zcela jasně vybraná komunikační síť musí
především sloužit s největší pravděpodobností všeobecně obytným. Pokud je tomu jinak, je
možné o tom diskutovat, ale není nutné to dělat ve výjimečném řízení. Je to zcela jistě možné
udělat v celkovém řešení územního plánu hl. m. Prahy a pak je dost prostoru na to, abychom
se s tím seznámili v celkovém projednávání.
Navrhuji hlasovat o těchto dvou bodech odděleně, nebo tyto dva body stáhnout.
(Potlesk)
Nám. B l a ž e k :
Nevidím další přihlášky do diskuse. Jsou tady přihlášky nečlenů zastupitelstva. První
je pan místostarosta Fridrich za MČ Praha 15. Má právo vystoupit bez hlasování, protože se
projednávaná věc týká městské části. Prosím pana místostarostu Fridricha, aby přistoupil
k mikrofonu a přednesl nám, co má na srdci.
P. F r i d r i c h :
Vážený pane předsedající, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, jsem pověřen
zastupováním starosty MČ Praha 15.
K dnešnímu tisku, který zde projednáváte a ke kterému na naší městské části vznikla
petice.
Jménem MČ Praha 15 si dovolím zdůraznit, že rada MČ v dubnu 2004 souhlasila
s podáním společného návrhu tří městských částí změny územního plánu v lokalitě Trojmezí
za některých podmínek, a to zajištění dopravní obslužnosti území bez zatížení současných
komunikací a také za podmínky zachování chráněné lokality meandry Botiče. Za tyto tři
městské části byla pověřena Praha 10 tímto projednáváním, podáváním a prací.
Na těchto požadavcích MČ Praha 15 trvá a po dnešním schválení, pokud k tomu
dojde, předpokládáme vznik kvalitní studie, která bude dodržovat tyto naše podmínky. Děkuji
za pozornost, že jsem zde mohl vystoupit a seznámit vás s usnesením MČ Praha 15.
Nám. B l a ž e k :
Dále je do diskuse přihlášen pan Chvátal, který chce vystoupit k tomuto tisku za
petiční výbor Zelené Trojmezí. Protože jednací řád jednoznačně stanoví, v jakých případech
je možno bez hlasování zastupitelstva vystoupit, musíme hlasovat o jeho vystoupení.
Kdo souhlasí s tím, aby pan Chvátal vystoupil? Pro 46, proti 1, zdrželo se 7. Prosím,
aby pan Chvátal přistoupil k mikrofonu a sdělil nám, co má na srdci.
P. C h v á t a l :
Vážený pane předsedající, vážení členové zastupitelstva, dovolte, abych před vás
předstoupil jménem signatářů petice Za zelené Trojmezí, která vás žádá o to, abyste návrh na
pořízení změny 1175 v lokalitě Trojmezí vyřadili ze seznamu celoměstsky významných
změn. Petice vznikla před 11 dny a během této doby ji podpořilo 12984 občanů. V internetové
verzi této petice, která stále probíhá, je v současné době během 3,5 dne přibližně 3 tisíce
podpisů.
Nevím, k čemu se mám vyjadřovat, protože v materiálech, které jste dostali dnes na
stůl, změna byla podle slov předřečníků mírně upravena. Mírné upravení se týká plochy 150
ha. Chtěl bych upozornit na to, že přestože ve vymezení byla udělaná tato změna,
v grafických přílohách tato změna není vyznačena. Ani já, a podle mého názoru ani vy nevíte,
o jakém území rozhodujete.

12
Rád bych reagoval na pana radního Langmajera a vysvětlil důvody vzniku této petice.
Tato petice není namířena proti zastupitelům hl. města, ani proti radě. Petice vznikla jako
reakce na usnesení rady MČ Praha 10, číslo 157, ze dne 25. února, které ve své grafické
příloze podnětů k pořízení změny uvádí studii, kterou máte v materiálech a kterou jsme vám
předložili a která počítá se zastavěním velké části tohoto území. Z několika důvodů jsme
přesvědčeni o tom, že tomu tak být nemá, a proto jsme se rozhodli uspořádat tuto občanskou
petici.
Důvody, proč s tím nesouhlasíme, jsou dva. Jeden je faktický a týká se roviny, co
v území podle nás má být, co se tam má stavět, co ne, kde a proč. Tuto rovinu důvodů bych
v současné době odsunul. Konkrétně to máte v předloženém dokumentu. Z podnětu MČ
vyplývá, že by došlo k likvidaci větší části přírodního parku Záběhlice – Hostivař a
desetitisíce obyvatel okolních sídlišť by byly připraveny o možnost rekreačního vyžití v místě
bydliště.
Rád bych se podrobněji věnoval druhé rovině, to je procesní rovina toho, kdy se to
předkládá, proč a za jakým účelem. Bylo řečeno, že je zpracováván nový územní plán. Není
pravda, že pro to, abyste vy, zastupitelé hl. m. Prahy řešili budoucí funkční využití této
(pokračuje Chvátal)
plochy, nemusíte schvalovat speciální podnět pro změnu. Tato lokalita je řešena v rámci
celoměstského kontextu při přípravě nového územního plánu.
Uvedl bych několik skutečností, které znemožňují to, aby bylo pořízení této změny
vaším dnešním zasedáním schváleno. Především si myslíme, že MČ Praha 10 jako ten, kdo
podal podnět k této změně, nemá v současné době mandát k tomu, aby takto specifikovaný
podnět podala i jménem MČ Praha 11 a 10.
Městská část Praha 11 v usnesení rady z r. 2004 souhlasila se zpracováním návrhu na
změnu územního plánu v celé lokalitě za předpokladu, že bude jižní část Trojmezí zachována
jako rekreační plocha pro obyvatele Jižního Města, že bude minimalizovaná doprava a že
bude řešen sytém MHD v tomto území. Stanovisko rady MČ Praha 11 už tady přednášel pan
Fridrich, myslím, že není potřeba ho komentovat.
Podle našeho názoru studie, kterou máte před sebou, podnět městské části, splnění
těchto podmínek vylučuje. Pokud tomu tak je, MČ Praha 10 nemá právo jménem těchto
městských částí mluvit.
Rád bych představil naši vizi a troufám si tvrdit, že i naši vizi občanů okolních sídlišť
na budoucnost Trojmezí. Rozvoj Trojmezí vidíme v zachování jeho přírodních hodnot a
v rozvoji rekreačních hodnot. Jediná cesta, a v tom souhlasíme s vyjádřením MČ Praha 10,
které se ovšem neshoduje s činy, která rada této MČ dělá, aby v tomto území zvlášť na ploše
přírodního parku byl vybudován a udržován přírodní rekreační park. Nezastírám, že tato cesta
je daleko složitější a náročnější než výstavba v této lokalitě, ale myslím si, že ohlas petice
ukázal, že tato cesta má podporu veřejnosti.
Rád bych vás proto jménem 16 tisíc občanů požádal, abyste vyřadili návrh na pořízení
změny 1175 ze seznamu celoměstsky významných změn a umožnili tak, aby se budoucí
funkční využití tohoto území řešilo koncepčně v rámci vámi kontrolovaného procesu
zpracování nového územního plánu.
Protože není přítomen pan primátor, předal bych petiční archy panu radnímu
Langmajerovi. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)
Nám. B l a ž e k :
Další přihlášku do diskuse mám od paní Adlofové. Dávám hlasovat o tom, zda
zastupitelstvo umožní vystoupit paní Adlofové k předloženému materiálu. Pro 37, proti 0,
zdrželo se 17. Prosím, přistupte k mikrofonu.
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P. A d l o f o v á :
Vážení přítomní, chtěla bych hovořit za normální obyvatele Prahy 15. Park je naše
jediná možnost procházet se – pro lidi, pro děti, pro rekreační činnost. Hřiště a podobná
zařízení jsou vždy jen pro úzký okruh sportovních fanoušků určitého typu. Není to ani příliš
zdravé pro děti, protože to často přetěžuje jejich organismus. V tomto parku se stále prochází
spousta maminek s dětmi, starých lidí a i středních a mladých. Když to necháme zničit,
zničíme zdraví obyvatel. Už tak zhoustla doprava např. na ulici Hornoměcholupské – je to
možná více než pětinásobné zvětšení nárůstu dopravy. Když ubereme zelené plochy, zkazíme
vzduch v ohromném území města Prahy. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)
Nám. B l a ž e k :
Prosím o pozornost, ztište se.
Poslední přihlášen z řad veřejnosti je pan Breuner, zastupitel MČ Praha 15. Kdo
souhlasí s jeho vystoupením? Pro 43, proti 0, zdrželo se 8. Prosím přistupte k mikrofonu.
P. B r e u n e r :
Jsem zastupitel MČ Praha 15, člen kontrolního výboru.
Vážený pane předsedající, členové zastupitelstva, dámy a pánové, jsem tady jako
zastupitel MČ Praha 15, abych uvedl na pravou míru usnesení rady MČ Praha 15. Usnesení
rady MČ Praha 15 z r. 2004, které dává „gebír“ Praze 10 společně podat návrh na tuto změnu,
je o něčem jiném. Když si přečtete nejen to, co máte součástí podkladů, to znamená vlastní
usnesení, ale podíváte se do podkladů, z kterých usnesení vychází, to znamená z mapky a
z důvodové zpráv, tak zjistíte, že jde o úplně jiné pozemky, které – když porovnám s tím, co
jste dostali dnes předloženo – jsou daleko menší. Jde o jinou náplň, která tam je. Z tohoto
důvodu tato část materiálu je nerelevantní. Mohu vám předložit matriály a ukázat, v čem se to
liší. Od té doby rada MČ cestou komise územního rozvoje naší městské části nepodala nový
návrh, nevyjádřila se k tomu a nedala Praze 10 nový gebír k tomu, aby to mohla společně
řešit. Praha 15 k tomu nový návrh nedala, Praha 10 k tomu nemá právo. Názor pana
zastupujícího místostarosty Fridricha můžeme brát jako jeho osobní názor. (Potlesk)
Prim. B é m :
Děkuji, končí rozprava k tisku Z 173. Závěrečné slovo má předkladatel.
P. L a n g m a j e r :
Vážené dámy a pánové, rád bych poděkoval za příspěvky předřečníků a petentů. Chtěl
bych jen upozornit na jednu naprosto zásadní věc, že návrh MČ Praha 10 není návrhem ve
smyslu určení funkčních ploch, to znamená určení stupně zastavěnosti území, stupně velikosti
budoucí zeleně, budoucího parku, ale deklarovali jsme tady naprosto jasné plochy. Chceme,
aby jednotlivé funkční plochy byly oddělené, jedna část aby byly vodní plochy, které jsou tam
nutně potřeba, jedny plochy by byly určeny pro volný čas a oddych občanů, další pro zeleň a
biokoridor. Kdo tady vykládá o tom, že toto území bude zastavěno a už dnes ví jak, rád bych
se s ním spojil, protože to nevím ani já, ani nikdo z lidí, kteří na tom budou pracovat. Tento
návrh vznikne společnou prací tří městských částí a města zároveň. Vyjadřovat se ke stupni
zastavěnosti a k dalším věcem je velmi předčasné.
K otázce pana kol. Březiny, kdo vybírá podněty do celoměstsky významných změn.
Vybírám je já společně s ostatními kolegy jak ve výboru, tak z odboru městského investora a
společně s městskými částmi. Pokud jsou návrhy městských částí hodně naléhavé – jak se
tady zmiňovala kol. Drhová o záhadných změnách ve Stodůlkách pro zastavěnost, tak to není
a není to tak ani popsáno, je to o decentralizaci obrovských školských ploch. Pravděpodobně
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pan starosta nechce mít školu pro 15 tisíc žáků 1. třídy, ale jen pro 200, aby následně mohl
regulovat při snižování nebo zvyšování počtu žáků provoz škol.
Řekli jsme si, že je to zbytečné, že je to tady znovu jen proto, že je tady nové
publikum. Nevím, jak to jinak pojmenovat.
K přistávací dráze v Ruzyni. Situace je náhodně shodná s tím, jak se aktivisté
pohybující se kolem této stavby stavěli k výstavbě Temelína. Tenkrát rakouští kovozemědělcí
stáli na hranicích s traktory, pravděpodobně v tuto chvíli nepřijedou do Prahy, ale používají
stejné nástroje. Vím, že EU tlačí na to, aby se večerní lety omezovaly a tím se snížila hlučnost
v noci v evropských metropolích a naše letiště by nebylo do budoucna kompatibilní
s ostatními letišti.
Hovoříte o různých zájmech developerů a dalších. Kdo by profitoval z toho, že nebude
mít Praha další přistávací dráhu a nebude moci organizovat provoz přes den? Myslím, že
odpověď na tuto otázku je zřejmá, používá stejné metody, jen zde nestojí traktory. Proč soudy
zrušily změnu 1000? Je to procesní záležitost, nebyla to žádná ekologická záležitost, nic
podobného v tom nebylo.
(pokračuje Langmajer)
Je dobře, že začínáme s touto změnou znovu. Dáme si velký pozor, abychom procesní
chybu neudělali a změnu dotáhli do absolutního konce.
K paní Ryšlinkové – s návrhy developerů pracujeme na základě návrhů developerů.
Paní Ryšlinková to nemůže vědět, protože to není pravda. Nemohu si pomoci, zase lžete, nic
jiného k tomu nemohu říci. Máte nějaké důkazy, že pracuji na základě objednávky nějakých
developerů? Předložte to a nemluvte o tom.
Prim. B é m :
Slovo má předseda návrhového výboru.
P. S t á d n í k :
Návrhový výbor k tisku Z 173 dostal po široké rozpravě pouze dva návrhy na úpravu
usnesení s tím, že by se z nové přílohy číslo 1 k tisku Z 173 hlasovalo zvlášť odděleně o
stažení prvních dvou bodů, a to o návrhu na stažení změny číslo 939 – nová letová dráha
v Ruzyni, tam se shodly paní Drhová a paní Ryšlinková, a druhý bod 1175 – návrh na stažení
změny tzv. Trojmezí. Tam se kromě paní Drhové a Ryšlinkové shodl pan zastupitel Poche a
pan zastupitel Zajíček.
Návrhový výbor po konzultaci s paní Danielisovou z legislativy navrhuje, aby se
hlasovalo o usnesení k tisku Z 173 tímto způsobem: nejprve budeme hlasovat o návrhu na
stažení změny číslo 939 z přílohy číslo 1 tohoto usnesení, následně o návrhu na stažení změny
číslo 1175 z přílohy tohoto usnesení a posléze budeme hlasovat o celém usnesení Z 173, jak
předkládá rada.
Prim. B é m :
Jestli tomu dobře rozumím, hlasujeme o návrhu na stažení, se kterým se předkladatel
neztotožňuje. Technická poznámka paní Ryšlinková.
P. R y š l i n k o v á :
Navrhli jsme oddělené hlasování, a pokud vím, tak i klub sociální demokracie. Ne že
budeme hlasovat o celém návrhu.
Prim. B é m :
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Byl zaznamenán návrh na stažení tohoto tisku.
P. R y š l i n k o v á :
Druhé hlasování nemá být o celém tisku, ale zvlášť o prvních dvou bodech, a potom o
zbytku tisku.
Prim. B é m :
Rozumím tomu, ale pan předseda nás provází hlasovací mašinérii. Pane předsedo, o
čem hlasujeme?
P. S t á d n í k :
Hlasujeme o stažení dvou bodů, a potom o celém usnesení. Takto je to konzultované i
s legislativou.
(Prim. Bém: Hlasujeme o stažení jakého bodu, pane předsedající?)
Hlasujeme o stažení bodu 939 z přílohy číslo 1 tohoto usnesení.
Prim. B é m :
Přistupme k návrhu na stažení tohoto bodu. Pro 16, proti 20, zdrželo se 30. Návrh
nebyl přijat. Prosím další návrh.
P. S t á d n í k :
Další je hlasování o stažení bodu číslo 1175. Dejte to, paní Ryšlinková, písemně.
Navrhovatelem je klub zelených.
Prim. B é m :
Je klub zelených navrhovatelem tohoto návrhu? Ano. Přistupme k hlasování o tomto
návrhu.
P. W i t z a n y :
Pane primátore, jsem členem návrhového výboru, zastupitelstvo mě do něj zvolilo, a
neměl jsem možnost k tomuto návrhu promluvit. Myslím si, že je to zmatečné, nemůžeme
stahovat to, co nebylo schváleno. Návrh byl na oddělené hlasování. Znamená to něco jiného
než stažení.
Prim. B é m :
Pane doktore, musím vám říci, že klub Strany zelených ústy své představitelky řekl, že
je to návrh, o kterém budeme hlasovat. Protože každý člen zastupitelstva má právo navrhnout,
o čem se bude hlasovat, dát protinávrh nebo navrhnout proceduru hlasování, a mou povinností
je vyhovět, tak jsme to udělali. Konstatuji: 14 pro, 15 proti, 14 se zdrželo. Návrh nebyl přijat.
(Ruch v sále.)
Prosím o klid. Nechám hlasovat ještě jednou o tomto návrhu Strany zelených.
Opakujeme hlasování. Pro 25, proti 16, zdrželo se 28. Tento návrh nebyl přijat.
Slovo má předseda návrhového výboru.
P. S t á d n í k :
Nyní budeme hlasovat o usnesení k tisku Z 173 dle přílohy číslo 1 beze změn, jak byl
předložen.
Prim. B é m :
Před tímto hlasováním se hlásí s technickou poznámkou pan předseda Hulínský.
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P. H u l í n s k ý :
Děkuji, že jsem dostal slovo a že dodržujeme aspoň teď jednací řád.
Panem primátore, myslím si, že je zbytečné, aby byla nějaká obstrukce, protože je tady
řada zastupitelů, kteří by byli ochotni pro ostatní změny hlasovat. Postupem, který jste zvolil,
znamená to, že nebudeme hlasovat pro žádnou ze změn, přestože je tady rozpor s jednou nebo
dvěma změnami. Kdyby se oddělilo hlasování o dvou změnách, které vyvolávají emoce,
všechny ostatní změny můžete odsouhlasit celým zastupitelstvem. Vy teď chcete prohlasovat
celé změny územního plánu a je to úplně zbytečné. O tom je tady řeč.
Prim. B é m :
Pane předsedo, děkuji vám za váš komentář. S vědomím, že máte právní vzdělání a
dokonce s velkou pravděpodobností znáte i jednací řád víte, že každý člen zastupitelstva má
právo učinit návrh. Návrh byl učiněn Stranou zelených a předseda návrhového výboru nemohl
udělat nic jiného než o něm nechat hlasovat. Není to, že „vy jste se k něčemu rozhodli a nám
jste něco zabránili“, ale je to jen vyhovění jednacímu řádu a respekt k němu. Vy teď jako
(pokračuje Bém)
předseda klubu zastupitelstva můžete vystoupit a dát návrh na jiné hlasování. Prosím, učiňte
tak.
P. H u l í n s k ý :
V tom případě dávám návrh, aby se dvě změny hlasovaly zvlášť a o zbytku se
hlasovalo jako o celku.
Prim. B é m :
Paní Ryšlinková má také právo učinit návrh. Jediné, co nemá, je pokřikovat jako
kdyby byla na hokejovém utkání. Máte slovo.
P. R y š l i n k o v á :
Ať někdo nahlédne do zápisu, tento návrh jsem podala. Kolegové říkají, že jsem ho
měla podat písemně. Pokud vím, náš jednací řád to nevyžaduje.
Prim. B é m :
V této chvíli rozumím, že kol. Hulínský podává návrh, který už předtím ústně podala
paní Ryšlinková. Slovo má předseda návrhového výboru.
P. S t á d n í k :
Návrh jsem od pana předsedy Hulínského nedostal. (Smích)
Prim. B é m :
Pan Hulínský ještě jednou sdělí návrh k hlasování.
P. H u l í n s k ý :
V souladu s jednacím řádem ústně navrhuji, aby o dvou změnách, to znamená
vzletová dráha a Trojmezí, se hlasovalo zvlášť a o zbytku se hlasovalo jako o celku, protože
s ostatním žádný problém nebyl.
Prim. B é m :
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Pan předseda Hulínský navrhuje oddělit hlasování o dvou změnách a umožnit
hlasování o zbytku jako celku. Je to návrh na způsob hlasování, ne na hlasování o příslušné
změně. Kdo souhlasí s návrhem na oddělené hlasování tak, že se bude nejprve hlasovat o
dvou změnách?
(Hlasy z pléna: O tom se nehlasuje.)
Slovo má paní dr. Danielisová.
P. D a n i e l i s o v á :
Podle čl. 15, odst. 2 jednacího řádu, který praví: návrh se projednává jako celek a
hlasuje se o něm jako o celku, nenavrhne-li člen zastupitelstva, že se budou projednávat
jednotlivé části návrhu, o nichž se může hlasovat odděleně. Při odděleném hlasování o
jednotlivých částech návrhu musí být na závěr hlasováno o návrhu jako o celku.
Z výkladu tohoto ustanovení se domnívám, že by stačil pouze návrh na způsob
hlasování, není třeba o něm hlasovat.
Prim. B é m :
Předseda návrhového výboru nás provede hlasováním.
P. S t á d n í k :
Budeme hlasovat nejdříve o bodu 939.
Prim. B é m :
Můžeme přistoupit k hlasování o tomto bodu. Pro 53, proti 7, zdrželo se 7. Návrh byl
přijat. Prosím do zápisu – kol. Richter je také pro.
P. S t á d n í k :
Nyní budeme hlasovat o bodu 1175 z přílohy číslo 1.
Prim. B é m :
Kdo souhlasí s tímto návrhem, který přednesl pan předseda Stádník? Pro 45, proti 21,
zdrželi se 3. Návrh byl přijat.
P. S t á d n í k :
Nyní budeme hlasovat o zbývajících bodech přílohy číslo 1.
Prim. B é m :
Prosím o hlasování o zbývající části přílohy číslo 1. Pro 56, proti 6, zdrželo se 7.
Návrh byl přijat.
Nyní podle jednacího řádu musíme hlasovat o návrhu usnesení jako celku. Pro 46,
proti 18, zdrželo se 5. Návrh byl přijat.
Prosím pana Langmajera, aby předložil předkládací zprávu k tisku Z 376.
P. L a n g m a j e r :
Vážený pane primátore, vážené dámy, vážení pánové, předkládám tisk Z 376 k návrhu
na vydání změny 1439/00 územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu,
jaká to je změna, stačí dodat jediné slovo – KOMOKO. Problém všichni známe. Vidíte pod
tím seznam usnesení zastupitelstva, měli jsme to na programu nesčetněkrát. Tímto ukončíme
proces schvalování této celoměstsky významné změny. Toto by jako úvodní slovo mělo
bohatě stačit.
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Prim. B é m :
Otevírám rozpravu. Slovo má paní Tylová.
P. T y l o v á :
Jsem také zastupitelka za Prahu 12, kde náš klub Změna pro Prahu 12 dostává podněty
od občanů, kteří žijí v této oblasti. Situaci jsme tam vyhodnotili, znám ji z doby působení na
ministerstvu životního prostředí, kdy jsem jako náměstkyně k tomu vydávala záporné
stanovisko. Důvod je následující.
Chápeme potřebu dopravní obslužnosti v této oblasti, ale víme, že je tady zpracovaná i
studie, která to řeší tak, že z druhého břehu malým mostem, aniž by došlo k obtěžování
občanů tím, že komunikace vede v přílišné blízkosti k nim – zde bych učinila drobnou
odbočku, jaký máme problém s hlukem na magistrále a jak ho město není schopno řešit –
město se bude dostávat zde do podobné situaci. Mimo to jsou zde cenné přírodní lokality
mokřadů. Byla navržena varianta malého mostu, který by v této oblasti nikomu neuškodil.
Tento návrh je veden tak, že ani na druhém břehu se nedotýká občanů a žádných cenných
oblastí ochrany přírody. Proto navrhuji, abyste hlasovali proti.
Prim. B é m :
Kolega Valenta má slovo.
P. V a l e n t a :
Vyjádřím se k tomu za MČ Praha-Zbraslav, jelikož to, co bylo řečeno, je možná ve
prospěch nějaké části Prahy 12, ale most přes Vltavu by silně zasáhl území Lahovic a
Lahoviček a každopádně by zhoršil odtokové poměry v této lokalitě. Toto není možné řešení
z hlediska MČ Praha-Zbraslav. Pokud nebude napojení Prahy 12 na silniční okruh, velmi
výrazně to zhorší dopravu na mostu Závodu Míru a přilehlé části Zbraslavi. Každopádně je
nutné udělat v co nejkratší době vlastní napojení Prahy 12.
Prim. B é m :
Nevidím dalšího přihlášeného do rozpravy, rozpravu uzavírám. Slovo má předseda
návrhového výboru.
P. S t á d n í k :
Návrhový výbor k tisku Z 376 neobdržel žádný protinávrh, budeme hlasovat podle
znění schváleném radou.
Prim. B é m :
Přistupme k hlasování. Pro 55, proti 5, zdržel se 1. Návrh byl přijat. Děkuji panu
radnímu Langmajerovi.
Prim. B é m :
Slovo má pan radní Štěpánek, tisk Z 340.

P. Š t ě p á n e k :
Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu tisku Z 340, kterým
vykoupíme 146 m2 pro pokračování výstavby centrálního parku Jihozápadní Město I ve
Stodůlkách v Praze 13. Je to za celkovou částku 200290 Kč. Děkuji za pozornost.
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Prim. B é m :
Otevírám rozpravu. Uzavírám rozpravu. Slovo má předseda návrhového výboru.
P. S t á d n í k :
Usnesení k tisku Z 340 beze změn.
Prim. B é m :
Můžeme hlasovat o návrhu. Pro 44, proti 0, zdrželi se 4. Návrh byl přijat. Děkuji panu
radnímu Štěpánkovi.

Prim. B é m :
Poslední do interpelací je přihlášena mgr. Kotvová.
P. K o t v o v á :
Také jsem se rozhodla využít možnosti interpelace v záležitosti azylového domu
vzhledem k tomu, že tento bod nebyl zařazen jako samostatný bod k projednání.
Předloženou informaci panem radním Janečkem pokládám za neúplnou a ne zcela
v intencích usnesení minulého zastupitelstva, přinejmenším tak, jak bylo určitou částí
zastupitelů chápáno, a sice tak, že budou učiněny kroky směřující k tomu, aby azylové
zařízení mohlo zůstat v lokalitě, kde vytvářelo jedinečné uskupení.
Kromě některých nepřesných údajů v informaci nedovídáme se tam přesně, jakým
způsobem bude situace řešena. Je zde uvedeno, že azylový dům bude nahrazen samostatnými
bytovými jednotkami. Proto bych prosila o informaci, v jakém rozsahu a v jakém časovém
(pokračuje Kotvová)
termínu budou náhradní prostory poskytnuty. Vím, že už došlo k řadě jednání, některé
prostory byly nabízeny. Je mi jasné, že to není záležitost, která se dá řešit ze dne na den.
Chtěla bych požádat o rozšíření informace o konkrétním postupu také o informaci,
jaká je skutečná potřeba těchto zařízení na území hl. m. Prahy. Na sociálním výboru jsme
obdrželi informaci o počtu lůžek v jednotlivých zařízeních, ale i když nahlédneme do
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, jsou tam potřeby charakterizovány poměrně
obecně. Prosím o číselné upřesnění i v tomto směru.
Prim. B é m :
Bude písemně odpovězeno. Poslední interpelace paní kol. Tylová.
P. T y l o v á :
Vážené kolegyně a kolegové, váhám, komu interpelaci adresovat, protože
odpovědným za záležitost je asi pan radní Šteiner, i když si myslím, že pan primátor se v této
věci také angažuje. Možná tam najde také něco pro sebe.
Interpelace se týká protihlukových opatření na magistrále. Byla jsem oslovena
skupinou občanů, kteří v této oblasti bydlí a kteří upozorňují, že 15. března vypršela roční
lhůta, kterou uložil Městský soud v Praze městu k tomu, aby snížilo hluk na magistrále mezi
ulicí Vyskočilovou a Michelská na Praze 4. Chtěla bych se zeptat, co město učinilo pro to,
aby naplnilo tento rozsudek? Podle mých informací žádné kroky učiněny nebyly. Chtěla jsem
se zeptat, co bude následovat?
Vím, že město minulý týden obdrželo rozhodnutí Nejvyššího soudu, jímž byla
odložena vykonatelnost rozsudku do doby, než bude vyřízeno dovolání města. Vidím, že tam
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jsou překračovány hlukové limity a víme, že hluk je jeden z nejvýznamnějších stresových
faktorů ve městě, tak podle mého názoru není možné, aby se tím Magistrát nezabýval,
protože se má zabývat tím, jak se daří jeho občanům a zda není jejich zdraví poškozováno nad
míru danou zákonem, což v tomto případě jistě je.
V tomto případě je několik řešení. Neznamená to, že by tato řešení byla technicky
naprosto nerealizovatelná, naopak, občané zde navrhovali řešení téměř zadarmo jako je
snížení rychlosti. Názory na to, že kdyby se snížila rychlost na 50 km, došlo by k ucpání
magistrály, jsou absurdní, protože v noci tam téměř žádná auta nejsou, ale ta, co projíždějí,
nadměrný hluk vzbuzují. Měli bychom respektovat spánek našich občanů, kteří nás vybrali,
abychom jejich zájmy respektovali.
Tato opatření jsou téměř zadarmo, a přesto realizována nebyla. Co chce v tomto
Magistrát učinit? Nevím, jestli pan radní Šteiner, který je zodpovědný za dopravu, za
dopravní stavby, a hluk je jednoznačně v kompetenci těch, kteří jsou zodpovědní za dopravní
infrastrukturu ve městě. Děkuji.
.

