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Hnutí pro Prahu 11
má trasparentní účet.

POLITICKÁ STRANA

HNUTÍ PRO PRAHU 11

Děkujeme za případnou
podporu:

spolupracující občanská sdružení Jižního Města

č.ú.: 2700927121/2010

ČÍSLO 16 – KVĚTEN 2017

Dalibore,
díky za mé zvolení
starostou!

Není zač, dokud
budeš poslouchat,
podržíme Tě...

Dalibor Mlejnský & Petr Jirava
Vážení spoluobčané,
změna potřebuje čas. Již desátým rokem hájíme vaše zájmy jako spolupracující občanská sdružení Jižního Města. Od roku 2010 se Praze 11
věnujeme ze zastupitelských lavic. Roku 2014 jsme vyhráli komunální volby s 33% a do puče na radnici v roce 2016 jsme měli necelé dva
roky na kultivaci jihoměstské politiky. V komunálních volbách 2018 chceme s vaší důvěrou pokračovat v nápravě všeho, co jsme
nestačili. K tomu je ovšem potřeba těch správných koaličních partnerů.
Ing. Jiří Štyler, předseda Hnutí pro Prahu 11
Ing. Ladislav Kos, místopředseda Hnutí pro Prahu 11, senátor
PhDr. Šárka Zdeňková, Hnutí pro Prahu 11, Zelené Roztyly, z.s.

RNDr. Zděnek Kvítek, Hnutí pro Prahu 11
Ing. Jiří Krautwurm, předseda zastupitelského klubu HPP 11
Martin Farmačka, Hnutí pro Prahu 11

Hnutí pro Prahu 11 – spolupracující občanská sdružení Jižního Města

PODĚKOVÁNÍ
Vážení voliči,
rád bych poděkoval všem, kteří přispěli k mému vítězství v senátních volbách. Občanům Prahy 11, Prahy 15, Prahy 22, Dolních Měcholup, Královic, Kolovrat, Benic, Křeslic, Hájku, Pitkovic, Nedvězí a Lipan za hlasy, které jste mi dali v obou kolech senátních voleb v říjnu loňského roku 2016.
Děkuji také kolegům z Hnutí pro Prahu 11, KDU-ČSL, České pirátské strany, Strany zelených a hnutí Patnáctka – náš domov z Prahy 15.

15. 10. 2016 Zdroj: iDNES.cz

MILÍ OBČANÉ JIŽNÍHO MĚSTA
Milí občané Jižního Města,
mnozí jste mi říkali na podzim, že se obáváte, abych zvolením do Senátu „neopustil“
Prahu 11. Rád bych vás ujistil, že zvolením do Senátu můj zájem o dění na Praze 11
neklesl, spíše naopak. Jako zastupitel MČ Praha 11 a nedávný místostarosta pro finance mám možnost své zkušenosti přenášet do „vyšší politiky“ a zároveň vracet zpět
k nám. Shledávám také, jak je člověk nezávislý a zvolený z občanské sféry bez vlivů
stranických sekretariátů vzácným a zároveň důležitým prvkem při výkonu demokracie.
Některé zákony se v Senátu na jaře týkají
témat, kterým se v komunální politice mnoho let věnuji: developerská výstavba, transparentnost a hospodárnost veřejné správy,
ochrana přírody a krajiny.
Zákon o registru smluv – podařilo se nám
v Senátu zachovat povinnost subjektů
s účastí státu zveřejňovat smlouvy ve veřejném registru. Smlouvy tak bude muset zveřejňovat např. i Jihoměstská majetková a.s.
Jedná se o jedno ze zásadních protikorupčních opatření. Jsem rád, že jsem přispěl
k odsouhlasení tohoto zákona.
Novela stavebního zákona – koncem května budeme projednávat novelu, která má
„díky“ pozměňovacím návrhům poslanců
Foldyny a Adámka (ČSSD) omezit účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních. Občané by tak neměli možnost ovlivnit podobu
výstavby ve svém okolí. Vyvinu veškeré úsilí
k zachování možnosti účasti veřejnosti a spolků v řízeních. Vždyť je to nejen jeden ze základních principů demokracie a práv občana.
Platforma pražských senátorů

vat velká obchodní centra. Ke zlepšení dopravy nijak nepřispěje, naopak přivede na
D1 další dopravu. Ve hře je několik miliard
ze státního rozpočtu a negativní vliv na životní prostředí tisíců obyvatel jihovýchodu
Prahy. Jednám proto se zástupci dotčených
obcí, StČ kraje a hl. m. Prahy, vystupuji proti záměru na zastupitelstvu hl. m. Prahy.

Poprvé od r. 1989 chce vláda významně
omezit práva veřejnosti! Podpořte výzvu
senátorům pro zachování účasti veřejnosti (spolků, sousedů a nájemníků)
v rozhodování o povolování staveb na
www.vrattelidemprava.cz
Finanční výbor hl. m. Prahy
V r. 2016 jsem byl nominován Piráty do FV
hl. m. Prahy. Výbor schvaluje mj. i dotace
městským částem. K nelibosti některých stran
se zajímám o to, jak jsou žádosti o dotace
podloženy a jak jsou dotace následně využity. Navrhl jsem rovněž přidělovat prostředky
na investice pro městské části přímo z rozpočtu hl. m. Prahy, bez nutnosti „leštění klik“
na Magistrátu nebo proseb u magistrátních
politických spolustraníků. Tato možnost zatím bohužel nebyla akceptována.

A nejen to. Převzali Mlejnského rétoriku z let
2006 – 2014 a začali oprašovat developerské záměry zhoršující stávajícím obyvatelům
Jižního Města život.
Jihoměstské Palermo se vrátilo na podzim
2016 na Jižní Město. ANO a TOP 09 přivedli
zpět na MČ nejen Mlejnského, ale i další postavičky, které se dlouhá léta potácejí politikou Prahy 11 a které svou roli na Praze 11,
většinou roli neblahou, již odehrály.
Zároveň jsou proti nám vedeny mediální
kampaně z dílny Mlejnského JM-ND za výrazného povzbuzování ANO a TOP 09. Neváhají investovat nemalé prostředky, aby
zdiskreditovaly aktivní jednotlivce v HPP 11
i celé Hnutí pro Prahu 11.
V tom, že jsme se nezměnili od doby, kdy
jsme do komunální politiky vstupovali, že
se bavíme s vámi občany, nasloucháme vašim názorům a snažíme se je prosazovat,
v tom „starým strukturám“ jihoměstské minulosti vadíme.
Já i další členové a zastupitelé HPP11, KDUČSL a Pirátů se budeme nadále snažit s pohrobky jihoměstské politické minulosti potýkat. K tomu stále potřebujeme vaší
podporu. Ať už účastí na zastupitelstvech,
příspěvcích na web a facebook HPP 11 nebo
informováním sousedů o dění na Jižním
Městě. Abychom si mohli po volbách 2018
společně říci – Jihoměstské Palermo je už
opravdu pouze historickým pojmem.
Ing. Ladislav Kos

Uvítal jsem iniciativu senátora Václava Hampla (Praha 1) vytvořit neformální sdružení pražských senátorů, na kterém se řeší zásadní
problémy hl. m. Prahy. Dosud proběhla setkání na témata „Metropolitní plán“ a „Nekalé praktiky developerů“. Osobně se věnuji
dopravním stavbám dotýkajícím se Prahy 11
a okolí, např. dostavbě Pražského okruhu.
Nebezpečím pro Jižní Město je aktuálně reinkarnovaný záměr Vestecké spojky a megalomanská křižovatka na D1 – Exit 4.
Více na straně č. 8
Vestecká spojka je prospěšná zejména pro
vlastníky pozemků, kteří zde chtějí vybudo2

O aktuální politické situaci na Praze 11
Velké úsilí a mnoho času věnuji Praze 11.
Nesmířím se s faktem, že přestože občané
ve volbách 2014 dali jasně najevo, že zde
nechtějí Mlejnského garnituru, ANO a TOP
09 jí znovu otevřeli dveře na radnici. Nikdy
jsem se ve svém téměř šedesát let dlouhém
životě nesetkal s natolik proradnými, vypočítavými a bezcharakterními lidmi, jakými
jsou pánové ze staré gardy ODS Jirava a
Urbánek nebo mladí aparátčíci Lepš, Říčař
a Prokop. Lidé, kteří jsou pro dosažení moci
ochotni změnit svoje zásadní životní postoje a stanoviska. Před volbami 2014 kritizovali Mlejnského éru, aby se s ním a jeho lidmi v roce 2016 spojili, společně odvolali
radní a starostu za HPP 11 a nechali se
Mlejnského partou sami zvolit.

ZEPTEJTE SE SVÉHO SENÁTORA!
Setkání
s Ing. Ladislavem
Kosem se koná
v úterý 6.6. 2017
od 18 h
v sále KCMT Háje.
Adresa: Komunitní centrum Matky Terezy,
U modré školy 2337/1, Praha 11, www.kcmt.cz

JIHOMĚSTSKÉ NOVINY – Informační alternativa Prahy 11

ČISTKY NA PRAZE 11 POKRAČUJÍ
JIRAVA DOSAZUJE MLEJNSKÉHO A JEHO LIDI DO KOMISÍ A VÝBORŮ MČ
Společné dílo P. Jiravy (ANO) a D. Mlejnského (býv. ODS, JM-ND), odvolat ve
volbách vítězné HPP 11 ze všech orgánů radnice, pokračuje.

Přehled odvolaných zástupců Hnutí pro Prahu 11
z radnice:
1. Ing. Ladislav Kos, místostarosta pro finance, odvolán 17.3.2016
2. PhDr. Šárka Zdeňková, radní pro životní prostředí a dopravu, odvolána 19.5.2016
3. Michal Horník, předseda sportovní komise, odvolán 19.7.2016
4. Ing. Jiří Štyler, starosta, odvolán 16.11.2016
Pro úplnost: Ing. Marian Murčo, nepohodlný bývalý
místopředseda ANO, předseda představenstva JM
sociální, a.s., odvolán 13.9.2016

Po odvolání všech radních Hnutí pro Prahu
11 vč. starosty, při loňském puči r. 2016,
pokračovaly čistky v roce 2017 v komisích a
výborech městské části Praha 11.
Komise a výbory MČ Praha 11 obsadili dne
7. 2. 2017 a 23. 3.2017 Mlejnského lidé,
mnozí aktivní zastupitelé z éry tzv. jihoměstského Palerma z let 2008–2014.
Nově najdeme v komisích takové odborníky
na správu veřejného majetku jako jsou trestně stíhaní zastupitelé: J. Gabriel (ODS), J. Belaník (předseda obvodní ČSSD), J. Semela
(KSČM). Osvědčené kádry doplnily nové tváře
z kandidátky Mlejnského hnutí Jižní Městonáš domov (JM-ND). Volbu nestihl zastupitel
ČSSD P. Hrabal, který byl 22.3.2017 pravomocně odsouzen na dva roky do vězení a na
mandát zastupitele rezignoval.
Jirava tak splácí Mlejnskému a jeho spojencům (KSČM, ČSSD, ODS) dluh za jejich
hlasy pro své zvolení do funkce starosty

a podporu současné Rady MČ. Předpokládáme, že další splátkou bude zvolení Mlejnského
lidí do orgánů akciových společností, příp. do
Rady MČ. Mlejnský se nechal koncem roku slyšet, že „už má zase Prahu 11 pod kontrolou“.
Dne 23.3.2017 byl novou koalicí vedenou Ing. Jiravou (ANO)
zvolen trestně stíhaný exstarosta D. Mlejnský jako
člen Výboru pro územní
rozvoj a životní prostředí.
Přestože je od r. 2014 trestně stíhán za prodeje městských pozemků a machinace s EU
dotacemi.

Odvolání Hnutí pro Prahu 11 z komisí dne 7.2.2017:
1. Ing. Aleš Kulhánek, předseda Komise pro strategické a územní plánování, odvolán 7.2.2017
2. RNDr. Zděnek Kvítek, člen Komise pro strategické a územní plánování, odvolán 7.2.2017
3. Jiří Dohnal, člen Komise pro strategické a územní plánování, odvolán 7.2.2017
4. Marek Heřman, člen Komise pro výchovu a vzdělávání, odvolán 7.2.2017
5. Mgr. Pavel Urban, předseda Komise sociální a
zdravotní, odvolán 7.2.2017
6. Alžběta Šafránková, předsedkyně Komise pro
DPS a bezbariérové domy, odvolána 7.2.2017
7. Ing. Irena Řivnáčová, předsedkyně Komise dopravní, odvolána 7.2.2017
Další členové Hnuté pro Prahu 11 byli odvoláni
z výborů MČ 23.3.2017.

BÝVALÁ ODS NA PRAZE 11 OPĚT POHROMADĚ
S kým do koalice po volbách v roce 2014? Přece s těmi, kdo na Jižním Městě v předchozích osmi letech nevládli a mají podobný
volební program. Vítězové voleb 2014 – HPP 11/KDU-ČSL/Piráti věděli, že pánové Jirava (dnes ANO) a Urbánek (dnes TOP 09) jsou
postavami ODS z 90. let, ale nebyla jiná možnost než koalici s ANO a TOP 09 uzavřít. Bývalí představitelé ODS se od roku 1991
průběžně kočkovali a poražení si nacházeli uplatnění v „nových“ strukturách, dokud sama ODS zdejší organizaci v Praze 11 v roce
2014 nezrušila. S. Urbánek kdysi jako předseda vypudil z ODS otce zakladatele P. Jiravu, později je oba překonal D. Mlejnský (dnes JMND). Tito
pánové za poslední dva roky prokázali, že jejich „koaliční potenciál“ nemá omezení, a společně vytlačili HPP11 se 40 % mandátů do opozice.
Nebylo to těžké, stačilo zapomenout na staré spory a přitisknout k hrudi bývalé kamarády z Bémovy éry. Vždyť jim nakonec jde o totéž…
Václav Šmrha, klub HPP 11, KDU-ČSL

ZNOVU SE HOVOŘÍ O „PRAŽSKÉM PALERMU“
22.3.2017 píše Pražský deník
(redakčně zkráceno):
ZASTUPITEL PRAHY 11 JDE ZA MŘÍŽE. JEHO NÁHRADNÍK SÁM
ČELÍ OBVINĚNÍ
Předseda sociálnědemokratických zastupitelů na Jižním
Městě Petr Hrabal půjde na dva roky za mříže. Stranický
kolega, který ho nahradí, je sám obviněný v dřívější kauze.
Policisté si na radnici Prahy 11 obrazně řečeno podávají dveře. V roce
2014 začali stíhat a o rok později obvinili 28 bývalých zastupitelů
městské části včetně tehdejšího starosty Dalibora Mlejnského.
A nyní soud poslal na dva roky za mříže dalšího jihoměstského
politika, Petra Hrabala z ČSSD. Místo něj zastupitelský mandát získá Josef Belaník. Ten však patří mezi dříve obviněné zastupitele.
Patří totiž mezi osmadvacet zastupitelů, které policisté v roce 2015
obvinili z machinací kolem zamýšleného prodeje pozemků. Sociální demokracie v tom problém nespatřuje. „Kauza týkající se bývalého zastupitelstva Prahy 11 se táhne již tři roky a dosud v ní podle
dostupných informací nepadla obžaloba. Proto ctíme presumpci
neviny a čekáme na případné pravomocné rozhodnutí soudu,“ uvedl
za stranu její mluvčí Henzl.

7.4.2017 píše iHNED
(redakčně zkráceno):
DALŠÍ STÍHÁNÍ V „PRAŽSKÉM PALERMU“. BÝVALÝ STAROSTA MLEJNSKÝ BYL OBVINĚN Z DOTAČNÍHO PODVODU
Policie obvinila bývalého starostu Prahy 11 Dalibora Mlejnského
z dalšího trestného činu. Spolu s dalšími sedmi lidmi je stíhán pro
dotační podvod a zmanipulování soutěže. Podle policie nechali proplatit fiktivní práce při revitalizaci dětských hřišť. Městské části Praha 11 se už několik let říká „pražské Palermo“. Policie tu před třemi lety obvinila 39 zastupitelů v čele s tehdejším starostou Daliborem
Mlejnským (ODS) z nevýhodného prodeje majetku. Nedávno Mlejnskému a dalším sedmi lidem navíc přišlo obvinění pro dotační podvod. V roce 2008 usilovala Praha 11 o evropské dotace na revitalizaci zanedbaných ploch na svém území, zejména šesti desítek
dětských hřišť. A byla úspěšná. Brusel takzvanému Jižnímu Městu
přiklepl 43 milionů korun. Většinu z nich získala Pragoflora Group.
Jenže celou akci následně prověřil Nejvyšší kontrolní úřad. A došel
k tomu, že valná část prací nebyla provedena. Policie poté obvinila
osm lidí včetně Mlejnského z dotačního podvodu a dalších tří trestných činů. Celkovou škodu (včetně nevymáhaných pokut) vyčíslila
na 62 milionů.

Sledujte web Hnutí pro Prahu 11: www.hpp11.cz • Facebook: hpp11cz • Unikátní videoarchiv: www.youtube/hpp11cz
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KAUZY, KTERÉ PRO VÁS ŘEŠÍME…
Hnutí pro Prahu 11 bylo r. 2016 odvoláno z radnice spojenými silami ANO 2011, TOP 09
a D. Mlejnského. Začal opět developerský klondike. U nově zvoleného radního pro územní
rozvoj Ing. Urbánka (TOP 09) a starosty Ing. Jiravy (ANO) si developeři zase podávají dveře.
Developeři zahájili ofenzivu proti Roztylským
Zastupitelé Hnutí
pro Prahu 11
Ing. Kulhánek a
PhDr. Zdeňková
dostali pod stromeček r. 2016
od developera
netradiční dárek – předžalobní výzvu, žádost
o omluvu a vyhrožování soudem. Obyvatelé Roztyl jsou dlouhá léta ve sporu o stavbu developera
Alborg-Development, a.s., který si loni přizval na
pomoc dalšího (spřáteleného) developera
CRESCON, a.s. Jejich snahou je přimět místní
spolky a obyvatele stáhnout žaloby, které byly
podány v souvislosti s I. etapou Bytového parku
Roztyly při ul. Ryšavého na Roztylech a díky kterým byla rozjetá stavba pozastavena. Ing. Kulhánek byl vystaven nátlaku přes svého zaměstnavatele. Dalšímu občanovi-žalobci bylo vyhrožováno vymáháním miliónové částky jako údajné
náhrady škody.
Zástupci spolků, místních občanů a HPP 11 odmítají nátlakové metody, které developeři používají
k dosažení souhlasu s výstavbou. Po odvolání HPP
11 z radnice a převzetí moci ANO/TOP a Mlejnského stranami mají developeři na Praze 11 opět
dveře otevřené. A občané jsou opět v defenzivě.

RADNICE JIRAVY DALA BYTOVÉMU DOMU
BACHOVA ZELENOU

Zástavba Roztyl opět v ČT, Nedej se
„Morální limity“, ČT2, 12. 2. 2017, 10 h
Dne 23. 3. 2017
proběhlo soudní
stání mezi Zelené
Roztyly, z.s. a Magistrátem hl. m.
Prahy ve věci napadeného územního rozhodnutí „Bytový park Roztyly I“ developera Alborg Development, a.s.
Soud vyhověl našim žalobním námitkám:
• záměrné salámování záměru na několik etap
• nedostatečné posouzení vlivu stavby na okolní zástavbu (hluk a ovzduší)
• neřešení výskytu vzácných živočichů v území
Soud uvedl: Limity nejsou stanoveny pro zajímavost, musejí být dodržovány. Rezidenti nesmějí
být pokusnými subjekty, na nichž se bude bez
ohledu na zákon testovat, kolik developerského
zisku stojí zničené zdraví a předčasná úmrtí.
Děkujeme za vaši podporu!
Aleš Kulhánek a Šárka Zdeňková
HPP 11, Zelené Roztyly, z.s., zeleneroztyly@email.cz
Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, z.s.

Rada MČ umožnila dne 7.2.2017 zahájení výstavby 12-patrového bytového domu Bachova
v místě bývalé kotelny na Opatově.
Prodej městského pozemku byl před veřejností
neobhajitelný, ale přátelské mrkání mezi radním
Říčařem (ANO) a developerem Eichingerem, které jsme na jednání Zastupitelstva 19.1.2017 zaznamenali, dávalo jasný signál, co bude dál. Rada
MČ Praha 11 ANO/TOP, kterou drží u moci Mlejnského zastupitelé (mnozí za prodej dne 1.10.2013
odpovědni), developerovi záhy schválila využití
městského pozemku pro stavbu.
Hnutí pro Prahu 11 s podporou místních obyvatel navrhovalo na jednání ZMČ dne 19.1.2017
pozemek pro BD Bachova neprodávat, 12-patrový věžák nalepený na stávajícím panelovém
domě nestavět a naopak podat trestní oznámení ve věci podezřelého nakládání s městským
majetkem při prodeji budovy kotelny v roce 2013.
Navrhovali jsme, aby objekt nadále sloužil obyvatelům jako místo pro sportovní vyžití, v letech
2004–2014 zde působil ping-pongový oddíl.

PRIVATIZACE ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ – ZRŮDNOST, KTERÉ SNAŽÍME ZABRÁNIT
ARÉNA LEDOVÝCH SPORTŮ NA ŠKOLNÍM
HŘIŠTI ZŠ KE KATEŘINKÁM
Na hřišti základní
školy Ke Kateřinkám připravuje
AR DELTA, spol.
s r.o., výstavbu komerční Arény ledových sportů. Někdo se těší na novou ledovou
plochu 59×27 m a restauraci, jiní nesouhlasí se
ztrátou školního hřiště a obávají se možných negativních vlivů stavby a provozu areálu.
Investor slibuje, že vyhradí čas pro školy. Nebude
to ovšem zadarmo, bude požadovat stálý příjem
z peněz rodičů a obecních dotací, podobně, jak
už prosperuje soukromý provozovatel sporného
bazénu Jedenáctka VS v ulici Mírového hnutí.
Předchozí zastupitelstvo pod vedením D. Mlejnského dalo 1.9.2014 souhlas s právem stavby na
školním pozemku po dobu 40 let. Záměr byl posouzen z hlediska vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a výbor zastupitelstva 26.10.2016 podpořil jeho podmínky, např. omezení provozní
doby areálu do 22 h. Je varující, že současná Rada
MČ pod vedením Ing. Jiravy (ANO) posudek ani
usnesení výboru nerespektovala a se záměrem
29.11.2016 souhlasila bez omezujících podmínek!
Dlouhodobé pronájmy školních hřišť se stávají vážným problémem Prahy 11. Bývalí zastupitelé úspěšně a často za nápadně nevýhodných podmínek
rozprodali volné městské pozemky, teď přišla řada
na skrytou privatizaci školních pozemků.
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Názor by měli zřetelně projevit především obyvatelé přilehlých domů. Ti se často oprávněně
ohrazují, že se o záměru dozvídají až z tisku. Prostor pro připomínky občanů bude v průběhu
územního a stavebního řízení. Jak známe pány
Jiravu a Mlejnského, v maximální míře se budou
snažit jít developerovi na ruku, zabránit kritickým připomínkám nebo je obejít.
HPP 11 bude vývoj sledovat a nabízí vám, dotčeným obyvatelům, aktuální informace a spolupráci
při uplatňování vašich oprávněných požadavků.
KOMERČNÍ AREÁL HAMRSPORT NA HŘIŠTI
ZŠ K MILÍČOVU
Proti zastavění volné plochy dřívějšího atletického areálu a zelených ploch hřiště ZŠ K Milíčovu
vystupují dlouhodobě obyvatelé Hájů. Tenisová
hala 150×50×15 m, 8 tenisových a 6 beachvolejbalových kurtů, parkoviště pro 150 aut, restaurace. Vše na školním hřišti určenému dětem. Záměr je v rozporu s územním plánem, neprošel
posouzením vlivu na životní prostředí, přitom je
PRIVATIZACE ŠKOLNÍCH HŘIŠŤ
Co na školním hřišti najdeme?
ZŠ Ke Kateřinkám Zimní stadion
ZŠ K Milíčovu
Tenisový komerční komplex
ZŠ Mikulova
Školní fotbalové hřiště
ZŠ Schulhoffova
ZŠ Campanus

v těsné blízkosti rezervace NATURA 2000. Poukazujeme na negativní dopady hluku a emisí z vyvolané dopravy, provoz ul. Exnárova se zvýší o cca
1000 aut/den. Záměr přinese zhoršení kvality bydlení v klidné části Hájů, v blízkosti lesa, ZŠ, MŠ,
ZUŠ a domova seniorů.
Městský pozemek školního hřiště ZŠ K Milíčovu
zavázal do pronájmu na 30 let! ex-starosta Mlejnský. Záměr prosazuje i současná Rada ANO/ TOP.
Hnutí pro Prahu 11 naopak prosazuje zrušení nájemní smlouvy a návrat školního hřiště školákům.
HPP 11 podporuje výstavbu sportovních areálů,
nikoliv však komerčních záměrů na školních hřištích! Školní hřiště mají zůstat dětem a škole.

Investor
AR Delta, s.r.o.
Hamr sport, a.s.
Time 4 sport, z.s.

Co je s pozemkem hřiště?
Závazek práva stavby na 40 let, do roku 2054!
Pronájem školního pozemku do roku 2042!
Pro MČ nevýhodný pronájem do roku 2024!
Nájemce dále pozemky komerčně přepronajímá.
Školní fotbalové hřiště
Dukla Praha, a.s. Pro MČ nevýhodný pronájem do roku 2041!
Nájemce dále pozemky komerčně přepronajímá.
Plánuje se sportovní hala na školním hřišti, v březnu 2017 byly pokáceny 4 vzrostlé topoly.

„TEN MÁ PRÁVO KRITIZOVAT, KDO MÁ ODVAHU POMÁHAT.“ – ABRAHAM LINCOLN
JIHOMĚSTSKÉ NOVINY – Informační alternativa Prahy 11

CO DĚLÁME PRO JIŽNÍ MĚSTO
První zasedání zastupitelstva MČ Praha 11 po komunálních volbách dne
10.11.2014 jsme jako Hnutí pro Prahu
11 navrhli (a schválili) usnesení č. 0011/
1/Z/2014 „o veřejném zájmu“.
Usnesení deklarovalo vůli občanů projevené v komunálních volbách, zájem na ochraně kvality a bezpečnosti bydlení, včetně
ochrany obyvatel před hlukem a emisemi.
Deklarovali jsme upřednostnění veřejného
zájmu nad zájmem individuálním. Usnesením jsme se řídili po celou dobu našeho
působení na radnici 2014 –2016.
Nyní je, bohužel, usnesení o veřejném zájmu opakovaně porušováno.
Od podzimu 2016 jsme v opozici, bez zástupců v Radě. Po odvolání členů HPP 11 z komisí a výborů MČ máme omezené
možnosti prosazování našeho volebního programu. Tak se snažíme na konkrétní kauzy poukazovat na Zastupitelstvu MČ
a nabádat Radu k řešení. Představujeme přehled některých našich návrhů na Zastupitelstvu MČ listopad 2016 – duben 2017.
CO PROSAZUJEME V ZASTUPITELSTVU MČ
✓ Informovaní občanů o stavu stavebních záměrů v oblasti Hájů, Chodovce a Roztyl.
✓ Vysvětlení Rady MČ, co s novými městskými
byty Zahrady Opatov, které již rok leží ladem.
✓ Vysvětlení závažných rozporů mezi stále platným Programovým prohlášením Rady z března 2015 a nově platným programem Rady tzv.
„11 bodů pro Prahu 11“ z února 2017.
✓ Ukončení bezohledného zahušťování Jižního
Města novými byty, ke kterému vyzývá starosta Jirava v deníku Metro 2.2.2017 prohlášením „Jižní Město potřebuje nové byty“.
✓ Řešení neřešené neuspokojivé situace v ubytovně Sandra, bezpečnost a finanční ztráty MČ.
✓ Informace o stavu výpovědi boxerského klubu Pražský rohovník z KD Opatov.
✓ Bezpečnost dětí v mateřských školách, vyřešení
tzv. pergoly v MŠ Blatenská a Konstantinova.
✓ Projednání střetu zájmů starosty Jiravy v budově ZŠ Pošepného.
✓ Kontrolu finančních toků mezi MČ a JMM pro

✓
✓
✓

✓

podezření z obcházení daňových předpisů a
zneužívání prostředků.
Projednání kontroverzního prodeje fotbalového
hřiště TJ Chodov, souvislost s dotačním podvodem.
Transparentní rozdělování sportovních grantů, nikoliv podle politického klíče.
Vyvození osobní a trestní odpovědnosti ze situace v Jihoměstské sociální, a.s., neoprávněně vykazovaných lékařských výkonů se škodou až 10 mil. Kč.
Přesun jednání Zastupitelstva MČ Praha 11
zpět do KC Zahrada, kam jsou občané zvyklí
ZMČ navštěvovat.
Pozn. HPP 11: Po nástupu koalice ANO/ TOP +
Mlejnský se zastupitelstva P11 od ledna 2017
konají, vč. vydaných finančních nákladů, vedle
sídla Agrofertu, v budově vlastněné A. Babišem.

✓ Zařazení bodu interpelace občanů jako pevný
bod každého ZMČ v 17–17.30 hod.
Koalice ANO/ TOP 09 / Mlejnského JM-ND/
KSČM/ČSSD /ODS je „PROTI“ vyřešení těchto bodů. V kontroverzních kauzách koalice
intenzivně mlčí.

S ČÍM JSME NESOUHLASILI
✗ Využití městského pozemku pro výstavbu 12-patrového BD Bachova.
✗ Projekt Alitex – Jurkovičova, územní
rozhodnutí dokonce zrušil soud.
✗ Prodej městského pozemku pro výstavbu administrativní budovy v místě izolační zeleně tzv.
„Trojúhelníku smrti“ na Chodově.
✗ Změna územního plánu z nezastavitelného území na zastavitelné u Kunratického lesa v lokalitě Roztyly – Interlov (Passerinvest).
✗ Nevýhodné pronájmy veřejných parkovišť, zneužívání majetku MČ.
✗ Skrytá privatizace školních hřišť ZŠ K Milíčovu a
ZŠ Ke Kateřinkám prostřednictvím pronájmu.
✗ Záměr Rady MČ postavit parkoviště P+R Opatov pro 1000 aut před okny DPS Šalounova.
✗ Politické čistky v komisích a výborech MČ Praha
11, 19.1.2017, 23.3.2017.
✗ Cenzura v Klíči a zkrácení příspěvku zastupitelů
z 2500 na 1250 úhozů.
Pozn. HPP 11: Po nástupu koalice ANO/ TOP +
Mlejnský byla opět zavedena cenzura.

Jako zástupci spolků Jižního Města máme za sebou mnoho let práce na ochraně životního prostředí
a dodržování práva. Na radnici jsme jako Hnutí pro Prahu 11 dbali na hospodárnost, transparentnost
a likvidaci klientelistických vazeb. Dodržování našeho programu, který jsme voličům slíbili v roce
2014, se znelíbilo stranám a lidem, kteří přístup dodržování slibů politicky nesdílejí.

A. Šafránková, Sociálně zdravotní komise, JMS, a.s.
✓ Snažíme se o zlepšení, rozšíření a zkvalitnění
sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené obyvatele Jižního Města.

A. Kulhánek, Komise pro
strategické územní plánování, do 2/2017
✓ Ve spolupráci s místními
spolky se podařilo soudně zrušit kontroverzní
úpravy územního plánu,
např. Nešporova, Podjavorinské, Nový Opatov.

M. Farmačka, zastupitel MČ
✓ Nabízíme občanům z JM unikátní webové
stránky, reportáže, pestrý videoarchiv! Zveřejňujeme, co je v Klíči nezveřejnitelné.

K. Zelenková, Komise pro
životní prostředí
✓ Prosazujeme ochranu a
zachování ploch zeleně
na území JM, podporujeme zachování nezastavitelného území.

J. Dohnal, předseda Kulturní komise
✓ Podporujeme kulturní projekty na JM, rozšířili
jsme nabídku kulturních pořadů v KC Zahrada a Chodovské tvrzi.
J. Krautwurm, předseda Kontrolního výboru
✓ Usilujeme o kontrolu jako zpětnou vazbu většinové politiky.

zastupitelé Hnutí pro Prahu 11, květen 2017

V. Šmrha, předseda KDU-ČSL Praha 11, výbor
pro rozvoj a životní prostředí
✓ Důležité otázky požadujeme projednat veřejně. V tom je smysl práce zastupitelstva.

„NIKDY NEUSTUPUJTE, V MALIČKOSTECH ANI VELKÝCH VĚCECH, O KUS ANI O KOUSEK, LEDAŽE BYSTE USTOUPILI CTI A DOBRÉMU MRAVU. NIKDY NEUSTUPUJTE PŘED NÁTLAKEM,
NIKDY SE NEPODDEJTE ZDÁNLIVĚ ZDRCUJÍCÍ PŘEVAZE NEPŘÍTELE.“ – WINSTON CHURCHILL
Sledujte web Hnutí pro Prahu 11: www.hpp11.cz • Facebook: hpp11cz • Unikátní videoarchiv: www.youtube/hpp11cz
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PRAVÁ TVÁŘ ANO PRAHA 11
ANO Praha 11 se r. 2016 spojilo s D. Mlejnským. Před volbami 2014 bojovalo ANO Praha 11 před voliči
s kmotry, s ex-starostou Mlejnským, kritizovalo jeho praktiky při správě městských financí a majetku.
Netrvalo ani rok a půl a ANO se spojilo právě s těmi.

NEJVĚTŠÍ TRAFIKANT ANO PRAHA 11, ING. O. PROKOP
V souvislosti s ústavní stížností, kterou v únoru 2017 podal pražský opoziční pirátský zastupitel A.
Zábranský ve věci tzv. politických trafik, resp. odměn ve funkcích v městských společnostech, jsme
se podívali, jak je na tom zastupitel Prahy 11 a zároveň zastupitel hl.m. Prahy O. Prokop (ANO).
Ing. Ondřej Prokop dostal od r. 2016 tyto funkce v městských firmách:
• dozorčí rada Zdroj pitné vody Káraný, a.s.
• dozorčí rada PVS, a.s.
• dozorčí rada Pražská energetika Holding, a.s.
+ každoroční tantiéma zhruba
• dozorčí rada Operátor ICT, a.s. (Opencard)
• představenstvo Jihoměstská majetková, a.s.

18 000 Kč/měsíc
21 000 Kč/měsíc
17 800 Kč/měsíc
200 000 Kč
10 000 Kč/měsíc
5 000 Kč/měsíc

Celkem tedy Ing. Prokop inkasuje z městských firem ročně přes
1 milión Kč
O. Prokop ke svým funkcím na podzim 2016 sděluje:
„Jakékoli své politické aktivity permanentně dotuji a jsem u nich finančně ve ztrátě. Můj produktivní čas věnuji primárně svým firmám a tyto „komunální“ aktivity vykonávám většinou
pouze ve volném čase po večerech a víkendech, kdy většina ostatních nepracuje. Na rozdil od
většiny ostatních mě politika neživí a dělám ji jako koníček. Stejně jako Honza Říčař (ANO,
pozn. redakce) i já mám příjmy úplně z něčeho jiného než je politika a tu dělám opravdu jako
poslání s mrzkou odměnou.“
Pražští Piráti doplňují: Ing. Prokop se tedy konečně také dočkal a může se hrdě hlásit ke svým
kolegům politickým trafikantům. Primátorka Krnáčová (ANO) tak dodržuje svůj slib, že každý její
zastupitel dostane alespoň 80 000 Kč měsíčně z rozpočtu města nebo městských firem.
Komentář Hnutí pro Prahu 11: ANO, prostě jsem trafikant.
Více už se ANO Praha 11 nemohlo znemožnit, Ondřej Prokop se dne 27.3.2017 vyjádřil ke koalici
ANO Praha 11 s ex-starostou Mlejnským:
O. Prokop (ANO): „Hoši kolem pana Mlejnského jsou bohužel již poslední silou, která je ochotna pomoci řídit bezmála 80tisícové město“
Komentář HPP 11: Prostě jsme se „sorry jako“ museli spojit s Mlejnským!

GIGANTICKÝ KONFLIKT ZÁJMŮ STAROSTY JIRAVY (ANO)
V květnu 2016 schválila Rada MČ prodloužení nájemní smlouvy Soukromé vyšší odborné
škole umění a reklamy, s.r.o., v části budovy
ZŠ Pošepného. Co je na tom divného?
• Ředitelkou a jedinou společnicí této soukromé školy je manželka starosty P. Jiravy
Mgr. Andrea Jiravová Čapková.
• P. Jirava je členem školské rady této soukromé školy.
• Nájem je prodloužen o nestandardních 10 let.
• Výše nájemného je pouhých 516 Kč/m2/rok.
• Tyto pro městskou část nevýhodné podmínky nájmu uzavřela Rada MČ, jejíž členem
byl i radní, nyní starosta Jirava.
Prostory v ZŠ Pošepného jsou tak na deset let pronajaty za nájemné nižší než v sociálních
bytech (to činí 780Kč/m2/rok). Přičemž soukromá škola není ničím jiným než podnikatelským
subjektem, vybírá nezanedbatelné školné. Každá koruna ušetřená na nájemném se tak projeví
na zisku této školy, tzn. zisku rodiny Jiravových. Proti délce a výši nájmu se dokonce postavila
školská komise. Proč MČ Praha 11 nevyžadovala vyšší nájemné jako u pronájmu učeben v ZŠ
Milíčov (1200 Kč/m2/rok) nebo u SCIO školy (také v budově ZŠ Pošepného, 750 Kč/m2/rok)?
Domnívám se, že člověk, který směšuje zájmy rodinného byznysu se zájmy MČ, nemůže být
starostou. Pane Jiravo, odstupte!
Ing. Ladislav Kos
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P. JIRAVA – CHCI BÝT STAROSTA, TAK
ZVLÁDNU I ZTRÁTU PAMĚTI
„Co se dělo v minulém
období, nevím.“ Tak pravil 19.1.2017 před svou
volbou do křesla starosty
Prahy 11, P. Jirava (ANO).
Ale, copak se nám to stalo s pamětí?
J. Říčař (místopředseda
pražského ANO) a P. Jirava (starosta v letech 1994
– 2002) viditelně změnili
svoji rétoriku, vyměnili koaliční partnery (původně
HPP 11) a nyní si již na
radnici developeři a
Mlejnského lidé opět dveře podávají. TOP 09
v čele s pražským místopředsedou J. Lepšem
je samozřejmě u toho.
Ing. Jirava byl dne 19.1. 2017 zvolen starostou Prahy 11 hlasy trestně stíhaných,
obviněných a KSČM.
PETR JIRAVA – POLITICKÝ TURISTA TĚLEM
I DUŠÍ
1990 –1994 zastupitelem za OF, 1994 –
1998 starostou za
ODS, 1998 – 2002
starostou za SNK.
Pokouší se zlikvidovat Chodovskou školu a udělat z ní střední školu pro svojí
milenku, dnešní manželku. Startuje zastavování Prahy 11 výstavbou administrativního
komplexu The Park, které parkováním sužuje
obyvatele JM II dodnes. Je odpovědný za předražené rekonstrukce KC Zahrada a Tererova. Prodej budov mateřských škol mu nemohou obyvatelé JM dodnes odpustit.
2002–2006 P. Jirava v opozici za SNK, v zastupitelstvu neviditelný.
2006 – 2010 starostou D. Mlejnský, P. Jirava
zastupitelem za neznámé VPM, na zastupitelstva nedochází. 2010 – 2014 starostou D.
Mlejnský, P. Jirava ve veřejném životě Prahy
11 neexistuje. Sám říká: „chodím na výlety,
věnuji se turistice“.
Kampaň 2014 založil na odporu proti politice
D. Mlejnského. 2014 – 2016 starostou J. Štyler. HPP11 podporujeme občanské aktivity,
chráníme JM před developery, konsolidujeme
radnici po vládě jihoměstské mafie.
V lednu 2017 P. Jirava zvolen starostou zastupiteli D. Mlejnského. Pokračují společně v tom,
co D. Mlejnský díky HPP11 nedokončil.
Ing. Jiří Štyler, Hnutí pro Prahu 11

JIHOMĚSTSKÉ NOVINY – Informační alternativa Prahy 11

POZEMKY SE POD KOBEREC ZAMETAJÍ TĚŽKO, PANE ŘÍČAŘI

„PALERMO NEEXISTOVALO“

Hnutí pro Prahu 11 vymetlo roku 2016 na radnici na povrch další shnilou kauzu – prodej pozemků podezřelé společnosti ALBORG-DEVELOPMENT a.s. v roce 2008 za doby
vládnutí D. Mlejnského. Vzhledem k prodejní ceně pozemků 2450 Kč/m2 (metro Roztyly, Praha 11) existuje
důvodné podezření, že se prodej uskutečnil za cenu neúměrně nízkou. Zajistili jsme na jaře r. 2016 právní podklady, vč. návrhu na podání trestního oznámení. Rada MČ
po likvidaci HPP 11 z radnice ke kauze mlčela. Ani Zastupitelstvo jako zástupce strany poškozené (MČ) bod jednání „Podání trestního oznámení ve věci prodeje pozemků“ dne 22.9.2016 neschválilo – společnou koalicí ANO,
TOP 09, JM-ND, ČSSD, ODS, KSČM. Začínají společně
s D. Mlejnským zametat pod koberec a to je velmi špatně.

Pražský místopředseda
hnutí ANO
Jan Říčař dne
15.12.2016
na jednání
zastupitelstva MČ Praha 11 při uzavírání koalice s D. Mlejnským pronesl:
„Jihoměstské Palermo bylo
vytvořeno částečně Hnutím
pro Prahu 11, kteří ho živili a
podporovali a kteří tento mediální obraz vytvářeli.“
- red -

RADNICE SE SMĚJE RODIČŮM DĚTÍ DO TVÁŘE A PERGOLA NADÁLE STOJÍ!
Možná jste zaregistrovali kauzu „Pergola MŠ
Blatenská“, zastínění pískoviště, pár dřevěných palet za neuvěřitelných 250 tisíc Kč.
Rodiče žádali prošetření nákupu, bezpečnosti a certifikaci pergoly. Rovněž podali podnět na prošetření dalších nejasných aktivit
ve školce. V roce 2015 byla v právním auditu městské části ještě pod vedením HPP 11,
zjištěna závažná pochybení paní ředitelky.
Ta nakonec rezignovala na svou funkci. Po
odvolání HPP 11 z radnice nebyla Rada ANO/
TOP schopna (ochotna) šetření dotáhnout
a rodičům do dnešního dne říct výsledek.
Věcná kauza se změnila v kauzu politickou.

rodičům a ukázka, jak radnice řeší problémy
svých občanů. Jak chce radnice řešit problémy městské části, když nedokáže vyřešit ani
pergolu? Děkujeme... už prosím odejděte!!

Děti v MŠ Blatenská nemohou už dva roky využívat
zastavěné pískoviště, nezákonná a předražená pergola je obehnána páskou (foto z 27.4.2017).

Jako rodič, zastupitel a člen školské komise jsem požadoval výsledky navazujícího auditu
v MŠ. Prý je „v režimu tajný“. Dokonce jsem na zastupitelstvu po Radě požadoval řešení
pergoly. Dostalo se mi pouze výsměchu od radních za ANO a TOP, že s tím stále otravuji.
Kauza MŠ Blatenská je ukázkou neschopnosti této Rady. Dokonce nám přestěhují děti
z oblíbené pobočky Pošepného na pobočku Blatenská. Asi proto, aby si i tyto děti užily
naplno pergoly, kterou není schopná tato radnice vyřešit ani za dva roky. Je to výsměch

Omluva voličům ANO
V roce 2013 jsem spoluzakládal buňku
ANO na Praze 11 v domnění, že se nám ve
spolupráci s HPP 11 podaří spravovat Jižní
Město, jak se patří. Když jsme lidem před
volbami 2014 slibovali, že zatočíme s nechvalně prosulým vedením městské části,
ani ve snu mě nenapadlo, že se za dva roky
buňka ANO Praha 11 s Mlejnským a jeho
lidmi spojí. Po dvou letech se vlastně dozvídám, že jsme lidem lhali. Z toho důvodu jsem ANO Praha 11 opustil.
Ing. Marián Murčo, zastupitel MČ Praha 11,
bývalý místopředseda ANO Praha 11

TOP 09 VLÁDNE NA PRAZE 11 S KOMUNISTY
… A VŮBEC JÍ TO NEVADÍ
Vážený pane čestný předsedo Schwarzenbergu,
TOP 09 se od svého vzniku vymezuje proti různým nešvarům novodobé české historie,
například proti špatnému „vyrovnání se“ s totalitní minulostí. TOP 09 se vymezuje proti
komunistické zvůli a proti režimům, kde tato ideologie stále vládne.
Není tedy dobrým příkladem pro občany a pro vaše voliče, když ve velkých městech či
městských částech vládne TOP 09 pomocí Komunistické strany.
Přesně to se ale děje na Praze 11, kde místopředseda pražské TOP 09, radní pro školství
Mgr. Lepš, vládne ve spojení s KSČM, mezi nimiž je i bývalý spolupracovník StB, a s trestně
stíhanými lidmi okolo bývalého starosty Mlejnského.
Naši místní občané jsou si toho vědomi, proto také nevolili pana Lepše (TOP 09) do Senátu
na podzim roku 2016, protože se již tehdy vědělo o námluvách místní TOP 09 s KSČM.
Jako obecně uznávanou autoritu Vás na tuto situaci uvnitř strany T0P 09 chceme upozornit.
S pozdravem,
Jan Čeněk, ul. Křejpského, Praha 11

Mgr. Jakub Lepš, místopředseda pražské TOP 09,
radní pro školství a kulturu MČ P11 a neúspěšný
kandidát do Senátu roku 2016.

TOP 09 v předvolebním materiálu varovala před
Mlejnským a KSČM. Od podzimu 2016 vládne
na Praze 11 TOP 09 s Mlejnským a KSČM.

„JE MOŽNÉ ČÁST LIDÍ KLAMAT NEUSTÁLE, JE MOŽNÉ VŠECHNY LIDI KLAMAT NA CHVÍLI. NENÍ ALE MOŽNÉ KLAMAT NEUSTÁLE VŠECHNY.“ – ABRAHAM LINCOLN
Sledujte web Hnutí pro Prahu 11: www.hpp11.cz • Facebook: hpp11cz • Unikátní videoarchiv: www.youtube/hpp11cz
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EXIT 4 A VESTECKÁ SPOJKA – SOUDEM ZAMÍTNUTOU STAVBU ZNOVU TLAČÍ VEDENÍ PRAHY!
V letech 1993 až 2004 se spojili obyvatelé jihovýchodní části Prahy
a podepsali petici s 42 tisíci podpisů. Proč? Odmítali vedení pražského okruhu tzv. JVK přes Vestec, Hrnčíře, kolem Milíčovského
lesa a Křeslice.
Dnes, v roce 2017, tlačí realizaci části původní JVK (Exit 4 a Vestecká spojka) zejména ČSSD ústy pražského radního pro dopravu
P. Dolínka, za podpory ANO. Zatím není Vestecká spojka v tzv.
Zásadách územního rozvoje (ZUR) Středočeského kraje, ale existuje tlak ji v aktualizovaném vydání ZUR na podzim 2017 schválit.
Rada HMP dne 21.2.2017 smlouvu mezi hl. m. Prahou, Středočeským krajem, Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic
o přípravě Vestecké spojky a Exitu 4 přesto schválila! Zastupitelstvo dne 30.3.2017 smlouvu odložilo, zatím.
Vybudováním Vestecké spojky a Exitu 4 by se nejen přivedla další
doprava na D1 (a tím i na Jižní Město), ale vzniklo by i reálné
nebezpečí výstavby kapacitní komunikace podél Milíčovského lesa.
Realizaci Vestecké spojky schválili na Magistrátu hl. m. Prahy
27.4.2017 zastupitelé ANO (17), vč. zastupitele ANO P11 O. Prokopa, ČSSD (9), TOP 09 (6), a KSČM (3). Trojkoalice a Piráti byli proti.

FAKTA O EXITU 4
A VESTECKÉ SPOJCE
Křižovatka Exit 4 má napojit Vesteckou spojku a
komerční zónu Průhonice. Spojka by měla navázat na existující vestecký
přivaděč od Pražského
okruhu k Vídeňské ulici,
vést kolem Vestce a Hrnčířů k Šeberovu a napojit se na dálnici D1 na nové křižovatce na
čtvrtém kilometru. Proti jejímu vedení kolem Vestce a Hrnčířů se
před lety postavili vlastníci několika pozemků a městská část Křeslice. Krajský soud jim v roce 2013 vyhověl a trasu Vestecké spojky
zrušil ve středočeském územním plánu. Rozhodnutí potvrdil v roce
2014 i Nejvyšší správní soud. Proti záměru Vestecké spojky a Exitu
4 se postavili také obyvatelé Jižního Města v oblasti Háje – Milíčov.
Petici proti vedení kapacitní komunikace podél Milíčovského lesa
podepsalo v letech 1993 – 2004 celkem 42 000 obyvatel.

PROČ ANO PROSAZUJE NA STANICI METRA OPATOV PŘED DPS ŠALOUNOVA
1000 PARKOVACÍCH MÍST P+R PRO MIMOPRAŽSKÉ ŘIDIČE?
Náměstí, obchody, pošta, zeleň, knihovna, to by mělo být typické pro centra měst
jako je Opatov. Dnes vypadá okolí metra
odpudivě, protože se vlastníci a nájemci
řádně nestarají o svůj majetek a čistotu.
Do centra 80 tisícového Jižního Města nepatří parkoviště, to patří na periférii. Stejně nepatří mezi paneláky masivní kancelářská výstavba. Proč by
na Opatově nemohlo vyrůst kulturní centrum, které by svoji nabídkou mohlo být atraktivní i pro ostatní Pražany?
Na jaře 2016 jsme připravili podklady pro vypracování tzv. Regu-

lačního plánu pro území Opatov – Na Jelenách, prosadili 9.6.2016
jeho schválení Zastupitelstvem MČ P11 a žádali hl. m. Prahu jako
odpovědnou obec o jeho zpracování.
Dne 26.1.2017 zastupitelstvo HMP pořízení regulačního plánu
neschválilo, a to i hlasy zastupitelů ANO volených za Jižní Město.
Regulační plán nepřišel obhájit na Zastupitelstvo HMP ani starosta
za ANO Jirava ani radní pro územní rozvoj Urbánek z TOP 09.
Regulační plány má Vídeň, měla je i Praha za první republiky, protože byl zájem na tom, aby Praha se rozvíjela ve prospěch občanů
obce a ne jenom developerů a spekulantů.
RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11, Hezké Jižní Město, z.s.

OBYTNÝ DŮM JURKOVIČOVA-ALITEX SE VRACÍ
Rada MČ ANO a TOP 09 odsouhlasila v prosinci 2016 výstavbu obytného domu Jurkovičova-Alitex.
Dům mezi Stříbrského, Jurkovičovou a Novomeského byl prosazen exstarostou Mlejnským a prodán
za pouhých 4,4 mil. korun s odůvodněním, že MČ potřebuje zainvestovat mateřskou školku. Předimenzovaný záměr šel do územního řízení již bez školky, stínil původní zástavbě, přinese nadměrný
hluk. Správní soud následně zrušil územní řízení na základě podané žaloby občanů a OS Hezké Jižní
Město. Po volbách v roce 2014 nová Rada pod vedením HPP 11 odmítla nově předložený územní
záměr tak, jak jsme slibovali občanům. V květnu 2016 jednohlasně odmítl záměr i Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí. Situace se změnila po odvolání zástupců HPP 11 z Rady, kdy se vytvořila
nová koalice ANO, TOP 09 podporovaná panem Mlejnským a jeho věrnými. Opět si občané musí
bránit svá práva sami, protože současná Rada zase slouží developerům pana Mlejnského.
RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., HPP 11, Hezké Jižní Město, z.s.

KLÍČ OPĚT MLČÍ, CENZURA SE VRÁTILA
Rok 2012: Za zlaté éry Jihoměstského Palerma,
kdy bez vědomí obyvatel Prahy 11 garnitura
D. Mlejnského chystala systematické zahuštění
P11 a prodávaly se pozemky MČ developerům, titulka Klíče 3/2012
prezentovala starostu, jak rozdává dětem hračky.
Rok 2015: S HPP 11 přišla na radnici značná změna, Klíč začal obsahovat stěžejní témata hýbající Prahou 11 a začal být čteným. Vytvořili a zveřejnili jsme pro vás mapy záměrů výstavby na Jižním Městě.

Rok 2017: Po odvolání HPP 11 z radnice se Klíč stává politickým
manipulativním nástrojem ANO a TOP 09. Redakční rada (či špíše
„cenzurní komise“) ve složení O. Prokop (volební rychlokvaška
a multitrafikant z ANO) a J. Lepš (místopředseda pražské TOP 09)
schvalují obsah Klíče, ve kterém se nic podstatného z činů radnice
nedozvíte. A z titulky se zase usmívá stařenka s holčičkou.
Martin Farmačka, zastupitel MČ Praha 11, Hnutí pro Prahu 11

LŽI PŘEKRAČUJÍ VŠECHNY MEZE
Ing. Kos (HPP 11) zaslal již dvě předžalobní výzvy hnutí Jižní Město – náš domov ex-starosty Mlejnského. Hnutí ve svém
bulvárním plátku opakově šíří nepravdivá skutková tvrzení ohledně působení Ing. Kosa ve funkci místostarosty MČ Praha 11
pro finance v období 11/2014 – 3/2016.
Jihoměstské noviny, informační alternativa pro Prahu 11. Vydává Hnutí pro Prahu 11, IČ: 27039145, číslo registrace Ministerstva kultury MK ČR E 19408. Bezplatná
distribuce
pro obyvatele Prahy 11. Přetisk a jakékoliv šíření povoleno pouze se souhlasemJIHOMĚSTSKÉ
vydavatele.
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