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Hnutí pro Prahu 11 je již 11 let na vaší straně. Zodpovídáme se svým sousedům a voličům. Plníme sliby. Trváme na principech transpa-
rentní a hospodárné samosprávy. Dbáme o zachování zeleně a usilujeme o veřejnou vybavenost. Snažíme se udržet Jižní Město jako
klidnou čtvrť pro život a rozvíjet ji ve prospěch stávajících obyvatel. Zastupitelský klub Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) má 16 zastupitelů
a apelujeme i na Vás v letošním volebním roce, zajímejte se o činy politiků, nikoliv o jejich sliby.
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ROK SENÁTOREM
Před rokem a půl jsem byl díky vašim hlasům ze senátního obvodu
č. 19 (Praha 11, 15, 22 a okolí) zvolen senátorem. Jako kandidát
zvolený z občanské sféry bez vlivu stranických sekretariátů se
do vysoké politiky snažím vnášet zdravý rozum a nestranickost,
která zaručuje opravdovou nezávislost.

nám to radnice (ne)umožňuje. Seznam kauz,
na kterých pracujeme, si můžete přečíst na
webu HPP 11, www.hpp11.cz.

Zákon o registru smluv – většina subjek-
tů s účastí státu má povinnost zveřejňovat
smlouvy ve veřejném registru. Jde o jedno
z protikorupčních opatření, které jsem pod-
poroval. Podporuji také zákon o rozšíření
pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu
(NKÚ), který bohužel nebyl přijat dodnes.

Lithium – coby chemik technolog, se sna-
žím vnést na půdě Senátu i jiných fórech
racionální pohled na problematiku lithia
v Krušných horách, která byla zneužita
v předvolební kampani.

Vestecká spojka – vystupuji s kritikou této
dopravní stavby za 3 mld. Kč, která má sloužit
zejména pro napojení plánovaných obchod-
ních center, způsobí devastaci jihovýchodní-
ho okolí Prahy a přivede další dopravu na JM.

Nejsem však jen senátor za Prahu 11, občas
se účastním schůzí zastupitelstev v dalších
městských částech mého volebního obvodu.

Senátorská kancelář
Každé pondělí 14–18 h se s Vámi rád
setkám v kanceláři na pochozí zóně Háje.
Navštívily mne již desítky občanů s pod-
něty z komunální oblasti i zákonodárství.

Email: kosL@senat.cz

Senát za rok projednal několik stovek záko-
nů, přiblížím pár témat, kterým jsem se dlou-
há léta věnoval v komunální politice.

Stavební zákon – kromě několika zjedno-
dušení pro drobné stavebníky přinesla no-
vela omezení účasti veřejnosti v územních
a stavebních řízeních. Obyvatelé ČR ztratili
možnost ovlivňovat svůj nejbližší životní pro-
stor. Zejména pokud vedení obce pracuje
více pro investory než pro občany. Účast
veřejnosti činí proces transparentní a zacho-
vává ve společnosti prvky demokracie. Před-
ložil jsem několik pozměňovacích návrhů,
novela bohužel prošla s převahou pěti hlasů.

V srpnu 2017 jsme s 16 kolegy senátory
podali ústavní stížnost, která účast spolků
požaduje vrátit zpět do zákona.

S kolegy z HPP 11 se budu nadále snažit,
aby veřejnost získala všechny informace
ohledně plánované výstavby ve svém okolí
a mohla se k ní hlasitě vyjádřit. Stejně tak
budeme podávat věcné připomínky tam,
kde nám to zákon umožňuje, a vyzdvihovat
důležitá témata na zastupitelstvu P11, jak

Z pozice sená-
tora upozorňuji
příslušné insti-
tuce výkonu ve-
řejné správy na
chybná rozhod-
nutí, neopráv-
něné postupy,
sleduji nakládá-
ní s městským
majetkem a fi-
nancemi. Jsem nápomocen občanům i spol-
kům při domáhání se práv na kvalitní život-
ní prostředí.

Ing. Ladislav Kos, Váš senátor

Obviňování HPP 11 z údajné snahy odtrhnout
Jižní Město od Prahy je nesmyslem z dílny
politických oponentů. Přečtěte si následující:

Praha je jedním z nejcentralizovanějších
měst v republice i Evropě. Starostové někte-
rých městských částí se chlubí partajními
vztahy s primátorem a výší získaných dota-
cí. Je ale správně, že Praha 11 nemůže po-
sekat trávník před vaším domem, protože jí
ho Praha nesvěřila? Je správné, že měst-
ské části hospodaří s desetinou částky,
která by náležela obci stejné velikosti?
Brněnské městské části mohou mluvit do
územního plánu víc než pražské. Bratislava

Praha konečně zveřejnila návrh svého no-
vého územního plánu (MÚP). Ten rozhod-
ne o tom, kde zůstane zeleň, kde se bude
stavět a jak vysoko na dalších min. 20 let.
MÚP přímo ovlivní budoucí ceny pozemků,
domů i bytů. Plánuje se výrazné zahuštění
zástavby v Praze vč. Prahy 11 a nárůst oby-
vatel v Praze o 50 %! V okolí stanic met-
ra na JM mají vyrůst hnízda výškových
budov až o 27 patrech. Nový systém re-
gulace výstavby bude velmi vágní a proko-
rupční. MÚP totiž udává maximální možnou
míru zastavění území a bude pouze na de-
veloperovi, co si prosadí u stavebních úřa-
dů. Ty jsou bohužel stále pod vlivem samo-
správy. Práva veřejnosti vč. přímých sousedů
ovlivňovat výstavbu budou minimální. Mno-
zí politici a investoři si již mnou ruce. Již se
někteří nechali slyšet: „však si zvyknete“.
Aktuality k MÚP vč. návodu, jak podat při-
pomínky (termín je 27.8.), najdete na webu
HPP 11.

Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D.
Hnutí pro Prahu 11, Zelené Roztyly, z.s.

je kraj a skládá se z obcí – přesto se neroz-
padá. K vyspělé společnosti patří princip sub-
sidiarity, problémy se mají řešit na nejnižší
možné administrativní úrovni. Primátor a
pražští radní většinou nezvládnou všech 57
městských částí ani navštívit. Jak o nich
mohou do detailu rozhodovat? Chápu, že
současný model vyhovuje těm stranám, kte-
ré si k celopražské moci přičichly a nechtějí
se od ní odtrhnout: ANO, TOP 09, ČSSD a
všechny deriváty ODS. HPP 11 přesto věří,
že zastaralý centralismus odejde do historie
a veřejná správa se přiblíží obyvatelům.

Ing. Václav Šmrha, KDU-ČSL / HPP 11

Časopis Klíč přestal být
po nástupu starosty
Jiravy (ANO) r. 2017 in-
formačním zdrojem

občanů městské části. Předseda pražské
TOP 09 radní Lepš a O. Prokop (ANO) spolu
tvoří tzv. redakční radu Klíče a zajímá je ze-
jména cenzura. Zastupitelé HPP 11 mohou
sice do každého čísla Klíče napsat příspěvek,

METROPOLITNÍ PLÁN – DALŠÍ

PŘÍLEŽITOST K ZAHUŠŤOVÁNÍ

PRAHY 11

VÍCE SAMOSTATNOSTI MĚSTSKÝM ČÁSTEM

CENZURA VLÁDNE KLÍČI

na který mají ze zákona nárok, ale Lepš s Pro-
kopem tiskový zákon porušují a mnohé pří-
spěvky nezveřejňují. U dalších vyžadují po
autorech cenzurní úpravu. Na zastupitelstvu
žádáme nápravu. Do té doby sledujte
naše necenzurované informační zdroje –
www.hpp11.cz nebo FB Hnutí pro Prahu 11.

Martin Farmačka, Hnutí pro Prahu 11
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„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

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 projeve-
né v komunálních volbách, zájem na ochra-
ně kvality a bezpečnosti bydlení, včetně
ochrany obyvatel před hlukem a emisemi.
Deklarovali jsme upřednostnění veřejného
zájmu nad zájmem individuálním. Usnese-
ním jsme se řídili po celou dobu našeho
působení na radnici 2014–2016.

Usnesení o veřejném zájmu je poslední dva
roky bohužel opakovaně porušováno.

Od podzimu 2016 jsme v opozici, bez
zástupců v Radě. Po odvolání členů HPP
11 z komisí a výborů MČ máme omeze-
né možnosti prosazování našeho voleb-
ního programu. Snažíme se na konkrét-
ní problémy poukazovat na Zastupitel-
stvu MČ P11 a motivovat Radu k řešení.

Představujeme přehled některých našich
návrhů na Zastupitelstvu MČ Praha 11
listopad 2016 – duben 2018:

✓ Projednání hygieny nemytých produktů v pro-
jektu „Ovoce a zelenina do škol“.

✓ Revokace souhlasného usnesení RMČ zámě-
ru Bytové domy Benkova.

✓ Řešení omezování práv obyvatel ul. Ke Kate-
řinkám kamióny.

✓ Řešení parkovacích úprav ul. Brechtova.
✓ Zabývat se technickým stavem lávek, mostů

a chodníků na JM.
✓ Řešit vjezd kamiónů do sídliště a průjezd ka-

miónů ul. Výstavní / Mírového hnutí.
✓ Odpovědný přístup MČ Praha 11 k Metropo-

litnímu plánu, který jde na ruku developerům.
✓ Konec trafik pro zastupitele ANO (T.Kováč)

a TOP 09 (J.Stárek) v městské akciovce.
✓ Opravit pochozí zónu Háje, zejména katastro-

fální stav dlaždic.
✓ Projednat zprávu komise o realizaci rozvoje

sociálních a návazných služeb.
✓ Vypsat konkurzy na ředitele škol Prahy 11.
✓ Transparentní výběrová řízení na městské sta-

vební zakázky.
✓ Rekonstrukce a dostavba domova důchodců

Janouchova.

Jako zástupci spolků Jižního Města máme za sebou mnoho let práce v oblasti ochrany 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.

Aleš Kulhánek,
Zelené Roztyly, z.s.

✓ Ve spolupráci s místními
spolky se podařilo soud-
ně zrušit kontroverzní
úpravy územního plánu,
např. Nešporova, Podja-
vorinské, Nový Opatov.

Kateřina Zelenková,
o. s. Chodov

✓ Prosazujeme ochranu a
zachování ploch zeleně
na území JM, podporu-
jeme zachování nezasta-
vitelného území.

Martin Farmačka
✓ Nabízíme občanům z JM unikátní webové

stránky, reportáže, pestrý videoarchiv! Zve-
řejňujeme, co je v Klíči nezveřejnitelné.

Alžběta Šafránková,
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

✓ Snažíme se o zlepšení, rozšíření a zkvalitnění
sociálních služeb pro seniory a zdravotně po-
stižené obyvatele Jižního Města.

Jiří Krautwurm
✓ Usilujeme o kontrolu jako zpětnou vazbu vět-

šinové politiky.

Václav Šmrha, předseda KDU-ČSL Praha 11
✓ Důležité otázky požadujeme projednat veřej-

ně. V tom je smysl práce zastupitelstva.

✓ Informování občanů o stavu staveb-
ních záměrů v oblasti Hájů, Opatova,
Chodovce a Roztyl.

✓ Řešení neřešené neuspokojivé situace v uby-
tovně Sandra, bezpečnost a finanční ztráty MČ.

✓ Projednání střetu zájmů starosty Jiravy v pro-
nájmu části budovy ZŠ Pošepného.

✓ Kontrola finančních toků mezi MČ a JMM pro
podezření z obcházení daňových předpisů
a zneužívání finančních prostředků.

✓ Transparentní rozdělování sportovních gran-
tů, nikoliv podle politického klíče.

✓ Vyvození osobní a trestní odpovědnosti ze si-
tuace v Jihoměstské sociální, a.s., neopráv-
něně vykazované lékařské výkony se škodou
až 10 mil. Kč.

✓ Přesun jednání Zastupitelstva MČ Praha 11
zpět do KC Zahrada, kam jsou občané zvyklí
ZMČ navštěvovat.

✓ Zařazení bodu interpelace občanů jako pev-
ný bod každého ZMČ v 17–17.30 hod.

✓ Nulová tolerance hazardu na Praze 11.
✓ Revokace souhlasného usnesení RMČ zámě-

ru Obytný soubor Výstavní, Tři věže.
✓ Rozšíření monitorovací stanice ovzduší.

CO PROSAZUJEME V ZASTUPITELSTVU MČ S ČÍM JSME NESOUHLASILI
✗ Využití městského pozemku pro vý-

stavbu 12-patrového BD Bachova.
✗ Projekt Alitex – Jurkovičova, územní

rozhodnutí zrušil soud, Rada podporuje.
✗ Prodej městského pozemku pro výstavbu ad-

ministrativní budovy v místě izolační zeleně tzv.
„Trojúhelníku smrti“ na Chodově.

✗ Změna územního plánu z nezastavitelného úze-
mí na zastavitelné u Kunratického lesa v lokali-
tě Roztyly – Interlov (Passerinvest Group, a.s.).

✗ Nevýhodné pronájmy veřejných parkovišť, zne-
užívání majetku MČ.

✗ Skrytá privatizace školních hřišť ZŠ K Milíčovu
a ZŠ Ke Kateřinkám ke komerční výstavbě.

✗ Záměr Rady MČ postavit parkoviště P+R Opa-
tov pro 1000 aut před okny DPS Šalounova.

✗ Politické čistky v komisích a výborech MČ Pra-
ha 11, 19.1.2017, 23.3.2017.

✗ Cenzura v Klíči a zkrácení příspěvku zastupitelů
z 2500 na 1250 úhozů.

✗ Bezdůvodné prominutí pokuty developerovi AR
Delta, s.r.o.

✗ Vytvoření ghetta ze Sandry a hotelu Opatov
stovkami ubytovacích jednotek pro sociální
začleňování.

… NAŠI DALŠÍ ZASTUPITELÉ
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KDO SI VODÍ KOHO? MLEJNSKÝ A JIRAVA V KOALICI…
Hnutí pro Prahu 11 působilo po vyhra-
ných volbách v Radě MČ r. 2014–2016.
Po puči r. 2016 je HPP 11 v opozici.
Upozorňujeme současnou koalici na mno-
ho neřešených problémů Jižního Města, kte-
ré mohly být dávno díky pracovitosti a zku-
šenostem HPP 11 vyřešeny.

Od r. 2016 vládne Praze 11 loutková Rada pod vedením
Jiravy (ANO) a Lepše (TOP 09). Radu drží hlasy Mlejnské-
ho JM-ND, KSČM, ODS, ČSSD. Spojuje je zájem o placené
posty, klientelistický přístup ke správě veřejného majetku,
netransparentní rozhodování, zastavování Jižního Města a
snaha o promlčení hospodářských (zlo)činů let minulých.

Všichni proti HPP 11
Bývalí koaliční partneři Jirava (ANO) a Lepš (TOP 09) zradili
své vlastní volební programy a předvolební sliby a spojili se
raději s KSČM a bývalým starostou Mlejnským.

JAKUB LEPŠ, NOVÝ PŘEDSEDA PRAŽSKÉ TOP 09, V KOALICI S KOMUNISTY A TRESTNĚ STÍHANÝMI

Dne 27.1.2018 byl předsedou pražské TOP 09 zvolen Mgr. Jakub Lepš. Pan Lepš je
na Praze 11 radním pro školství a neúspěšný senátorský kandidát.
V Radě MČ Praha 11 drží pana Lepše hlasy KSČM a několikanásobně trest-
ně stíhaných zastupitelů kolem ex-starosty Mlejnského. Pan Lepš se prezen-
tuje jako amerikanista a demokrat, veřejně se proti totalitám vymezuje. Pokrytecky
však s totalitními postavami Prahy 11 vládne.

JIRAVA DOSADIL MLEJNSKÉHO A JEHO LIDI DO KOMISÍ A VÝBORŮ MČ
Společné dílo P. Jiravy (ANO) a D. Mlejn-
ského (býv. ODS, JM-ND), odvolat ve
volbách vítězné HPP 11 ze všech orgá-
nů radnice, bylo r. 2017 dokončeno.

Komise a výbory MČ Praha 11 obsadili dne
7.2.2017 a 23.3.2017 Mlejnského lidé, mnozí
aktivní zastupitelé z éry tzv. jihoměstského Pa-
lerma z let 2008–2014. Jirava tak splácí Mlejn-
skému a jeho spojencům (KSČM, ČSSD, ODS)
dluh za jejich hlasy pro své zvolení do funkce
starosty a podporu současné Rady MČ.

Hrdlička se vrátil na Prahu 11
O tom, že loutkový starosta Jirava (ANO)
umožnil návrat manýrů období Jihoměstské-
ho Palerma, svědčí i návrat jedné z firem
„podnikatele a lobbisty“ Hrdličky na Jižní
Město. Jeho firma VISTORIA dostala zakáz-
ku na opravu tělocvičen ZŠ Milíčov. Předse-
dou představenstva je bývalý dlouholetý asi-
stent Mlejnského, dvojnásobně obviněný
Petr Volf. Zakázku od počátku provází mno-
ho podivností. Před soutěží byla cena navý-
šena ze 40 na 57 mil. Kč, další zvláštnosti
při výběrovém řízení. Perličkou jsou držáky
WC štětky 1400 Kč/ks nebo odpadkové koše
2850 Kč/ks. Těžko přesvědčit, že zakázka
není předražená. Budeme se věnovat kont-
role vynaložených nákladů a jejich plnění.

Koalice ANO, TOP 09, KSČM, JM-ND,
ČSSD, ODS postupovala r. 2017/2018
jednotně ve všech důležitých bodech
jednání zastupitelstva – likvidace HPP 11
z orgánů radnice, volba starosty P. Jira-
vy (leden 2017), schválení rozpočtu na
2018, změna Zahrady Opatov z prodeje
na pronájem, přidělování dotací koalič-
ním zastupitelům, rozšíření počtu he-
ren, schvalování megalomanských de-
veloperských záměrů, omezování práv
občanů spolupodílet se na rozvoji JM.

15.2.2018 byl do Rady MČ zvolen Petr Šte-
fek (ČSSD). Hnutí pro Prahu 11 se volby
neúčastnilo, zvolen byl hlasy KSČM, ANO,
TOP 09, JM-ND, ODS, ČSSD.

23.3.2017 byl novou koalicí
vedenou Ing. Jiravou (ANO)
zvolen trestně stíhaný ex-
starosta 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.

Dalibor Mlejnský                                          Petr Jirava

Urbánek (TOP 09) Říčař (ANO) Lepš (TOP 09) Štefek (ČSSD) Balík (ANO)

Jirava
(ANO)
loutkový
starosta

loutková Rada MČ
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22.3.2017 píše Pražský deník
(redakčně zkráceno):

ZASTUPITEL PRAHY 11 JDE ZA MŘÍŽE. JEHO NÁHRADNÍK SÁM
ČELÍ OBVINĚNÍ
Předseda sociálnědemokratických zastupitelů na Jižním Měs-
tě 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 zís-
ká 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. Sociál-
ní demokracie v tom problém nespatřuje. „Kauza týkající se býva-
lého 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.

ZNOVU SE HOVOŘÍ O „PRAŽSKÉM PALERMU“
7.4.2017 píše iHNED
(redakčně zkráceno):

DALŠÍ STÍHÁNÍ V „PRAŽSKÉM PALERMU“. BÝVALÝ STAROS-
TA 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 pro-
platit fiktivní práce při revitalizaci dětských hřišť. Městské části Pra-
ha 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 Mlejn-
skému a dalším sedmi lidem navíc přišlo obvinění pro dotační pod-
vod. V roce 2008 usilovala Praha 11 o evropské dotace na revitali-
zaci 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 trest-
ných činů. Celkovou škodu (včetně nevymáhaných pokut) vyčíslila
na 62 milionů.

„PALERMO NEEXISTOVALO“

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

- red -

PRAVÁ TVÁŘ ANO PRAHA 11
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. 18 000 Kč/měsíc
• dozorčí rada PVS, a.s. 21 000 Kč/měsíc
• dozorčí rada Pražská energetika Holding, a.s. 17 800 Kč/měsíc
    + každoroční tantiéma zhruba 200 000 Kč
• dozorčí rada Operátor ICT, a.s. (Opencard) 10 000 Kč/měsíc
• představenstvo Jihoměstská majetková, a.s. 5 000 Kč/měsíc

Celkem tedy Ing. Prokop inkasuje z městských firem ročně přes
1 milión Kč

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 křes-
la starosty Prahy 11, P. Ji-
rava (ANO). Ale, copak se
nám to stalo s pamětí?
J. Říčař (předseda praž-
ského ANO) a P. Jirava
(starosta v letech 1994 –
2002) viditelně změnili
svoji rétoriku, vyměnili ko-
aliční partnery (původně
HPP 11) a nyní si již na
radnici developeři a

Mlejnského lidé opět dveře podávají. TOP 09
v čele s pražským předsedou J. Lepšem je sa-
mozřejmě u toho.

Ing. Jirava byl dne 19.1.2017 zvolen sta-
rostou Prahy 11 hlasy trestně stíhaných,
obviněných a KSČM.

DEVELOPER PASSER VĚNOVAL 500 TISÍC KČ HNUTÍ ANO,
TO PROTLAČUJE JEHO ZÁMĚR NA PRAZE 11
U Krčského lesa chce stavět developer PASSERINVEST GROUP, a.s. administrativ-
ní komplex Interlov. Výstavbu prosazuje na radnici Prahy 11 hnutí ANO. Záměr

potřebuje od Magistrátu hl. m.
Prahy (vede jej také ANO) změ-
nu územního plánu (ÚP) z úze-
mí nezastavitelného na zastavi-
telné (č. Z2797). U Krčského lesa
nebezpečný precedent.

Na transparentní účet ANO
7.9.2017 přispěl 500 000 Kč
PASSERINVEST GROUP, a.s.

Největšími zastánci změny ÚP je
zastupitel MČ P11 a hl. m. Pra-
hy Ondřej Prokop (ANO) a radní
MČ P11 a předseda pražského
ANO Jan Říčař.
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STAVEBNÍ ZÁMĚRY Z VAŠEHO OKOLÍ – HLÍDÁME VAŠE KLIDNÉ BYDLENÍ

HNUTÍ PRO PRAHU 11 PRACUJE

* Generální rekonstrukce MŠ Janoucho-
va, financování a realizace za HPP 11.

* Generální rekonstrukce ZŠ Schulhoffo-
va, projektová dokumentace, transparent-
ní výběrové řízení, začala rekonstrukce.

* Dostavba ZŠ Chodov, stavební povole-
ní, příprava financování, pak jsme skonči-
li práci odvoláním.

* Parkování, těsně před odvoláním vyhlá-
šena soutěž na jednoduché jednopatro-
vé nástavby veřejných parkovišť

* Podařilo se zachránit velký park Mni-
chovická – Křtinská. V místě parku chtěl
developer postavit tři domy, 60 bytů. Smě-
na pozemků, došlo ke stabilizaci území,
připravili jsme rekonstrukci.

* Připravili jsme financování rekonstrukce
zanedbaného vnitrobloku Sulanského.

* Chodník podél ul. U Kunratického lesa
připravovaly radnice od roku 1997. Na žá-
dost vozíčkářů z Petýrkovy ulice jsem se
chodníku věnoval a světe div se, chodník je.

Dva roky jsme na radnici připravovali desítky projektů, rekonstrukcí a oprav.
Některé z nich nestačila současná loutková Rada pokazit, na většinu však „ani
nesáhli“ a projekty pro hezčí a bezpečnější Jižní Město leží ladem.

V kompetencích životní prostředí a dopra-
va se na úrovni vedení MČ zastavil čas upro-
střed práce. Netknuté jsou od puče r. 2016
snad všechny problémy:

* Řešení parkování v mnoha lokalitách JM.
* Bezpečnost provozu, přechody pro

chodce, podchody, bezpečnostní dopravní
úpravy v okolí škol/ školek. Vše jsme po-
stupně dávali do pořádku. Práce nyní stojí.

* Tolik potřebný pasport komunikací zůstal
neřešen směrem ke kvalitní údržbě.

* Připravili jsme zkapacitnění parkoviště
ul. Brechtova, rekonstrukci vnitrobloku
Ledvinova-Kahovská, dva roky projek-
ty leží ladem.

* S TSK jsme připravili obnovu přechodu
pro chodce ul. Brodského/ Mír. hnutí,
po našem odvolání se lidé nedočkali.

* Hájili jsme obyvatele při jednáních s MHMP
o zákazu průjezdu kamiónů ul. Výstav-
ní, Mírového hnutí, kamióny jezdí dál.

* Připravovali jsme obnovu osvětlení to-
lik potřebné cesty Blažimská – Mír.
hnutí. Nikdo se tomu dva roky nevěnuje.

* Fungoval perfektně pracovní tým pro
dětská hřiště, zajistil desítky oprav a do-
plnění herních prvků. Již nefunguje.

* Dbali jsme na intenzivní opravy veřej-
ného vybavení, doplňování laviček a mo-
biliáře.

* Parčík Plickova skončil neřešený v pro-
měně na klidnou zónu, připravili jsme, ni-
kdo nyní neřeší.

* Připravovali jsme veřejné dopravní hřiš-
tě ul. Klírova, nikdo již nepřipravuje.

* Řešili jsme volné pobíhání psů, není ře-
šeno vůbec.

Nejsme k problémům Jižního Města
lhostejní a chceme v započaté práci po-
kračovat.

Za zastupitelský klub HPP 11
Ing. Jiří Štyler a PhDr. Šárka Zdeňková

Mnoho let se věnujeme problematickým stavebním záměrům po celém Jižním Městě.
Každé vydání Jihoměstských novin přinášíme aktuální přehled developerských
aktivit. Většina záměrů se soustředí na původně městské pozemky, které ex-
trémně levně prodala radnice 2008–2010 za D. Mlejnského. Nové předimenzova-
né stavby zatíží dopravou již nyní nedostatkem parkování sužované sídliště, ve-
řejná vybavenost dávno dostáhla pro stávající obyvatele svých limitů.

* Developer Tweelingen, a.s. se přes zamít-
nutí Nejvyššího správního soudu snaží o reali-
zaci výškové budovy na Litochlebském
náměstí. Chodovský spolek podává námitky
a brání park s pietním místem padlých Cho-
dováků z obou světových válek.

* Developer Alborg Development, a.s. pro-
hrál 11/2017 městský soud, který dal za
pravdu spolku Zelené Roztyly. Stavební úřad
P11 tak vydal povolení pro Rezidence Le-
tokruhy I. etapa Bytový park Roztyly
v rozporu se stavebním zákonem. Aktuálně
spojují developeři Alborg a Crescon své úsilí
a navrhují území Ryšavého zastavět plošně.
Podepište prosím petici proti záměru na
webu HPP 11.

* Bytový dům Ovčárna, 10-patrový bytový
dům s 30 byty v místě současného garážové-
ho domu hotelu Globus na Roztylech odmít-
la Rada MČ r. 2017 na základě vámi pode-
psané petice a odporu spolku Zelené Roztyly.
Snahy o realizaci budou trvat. Díky občanské-
mu odporu byly zamítnuty též záměry gará-
žového domu Gregorova a BD Holušická.

* Soukromé „dočasné“ parkoviště Tomíč-
kova (200 stání) pro zaměstnance T-Mo-
bile na Roztylech bylo zrušeno pro odvo-
lání spolku Ochrana Roztyl, který poukázal
na rozpor s územním plánem.

* Územní rozhodnutí pro Kulatý Chodovec
(7 pater) fy Central group, a.s. bylo soudem
zrušeno z důvodu porušení stavebního záko-
na. Zažaloval spolek z Kulatého Chodovce.

* Bytový dům Stříbrského / Alitex na
Hájích byl již několikrát developerem pře-
prodán, Jiravova Rada MČ záměr v březnu
2017 proti vůli obyvatel schválila. Byl to je-
den z Mlejnského úkolů pro udržení Jiravy
ve funkci starosty? Spolek Hezké Jižní Měs-
to podniká další správní kroky.

* Háje, Exnárova / Obytný soubor Vý-
stavní (Tři věže), developer Central Group,
a.s. přepracoval záměr tak, že 11–16 patro-
vé věže roztáhl na celý pozemek, hrubé pod-
lažní plochy ubral jen kosmeticky. Jiravova
Rada vydala souhlas, přestože nejsou zná-
my základní údaje. Central Group nadále
nechce komunikovat s občany, jak předve-
dl na březnovém jednání výboru pro územ-
ní rozvoj. Budeme sledovat přípravu stavby
a informovat vás o možnosti účasti v územ-
ním řízení.

* Bytové domy Benkova schválila Rada MČ
6.2.2018. Dva 4-podlažní domy mají podle
investora „dotvořit charakter území“. Ob-
čané a HPP 11 mají jiný názor. Zvýšení do-
pravy a nároku na parkování, nevhodná ar-
chitektura v sousedství vilové zástavby,
likvidace zeleně, zastínění jak vil, tak pa-
nelové zástavby. HPP 11 požadovalo 27.2.
a 19.4.2018 revokaci souhlasného usnese-
ní Rady MČ P11. Koalice nesouhlas nepod-
pořila!

Spolkům a SVJ se podařilo úspěšně zažalovat Mlejnským podpořené protiprávní úpra-
vy územního plánu v lokalitách Podjavorinské, západně od Chilské (Nový Opatov), Plic-
kova (garáže Nešporova) a Blatenská (Na Výhledu) z let 2012–2013.

„Dobře jsme spravovali MČ,
jsme i dobrou opozicí“
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NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA PRO REZIDENTY JIŽNÍHO MĚSTA
Po 11 letech práce zastupitele, práce pro obyvatele Prahy 11 a setkávání se s Vámi, jsme
připraveni řešit jeden z nejzávažnějších problémů stávajících obyvatel. Parkování.
Vytipovali jsme stávající veřejná parkoviště, svěřená do správy Prahy 11, která lze zkapacitnit:

a. Jsou na rovině a lze tak vystavět jedno až dvou patrové nástavby,
b. Jsou ve svahu a jeho částečným vytěžením tak vznikne druhé parkovací patro.

Lokality, které jsou vhodné pro stavbu leh-
kých parkovacích nástaveb:

1. Vojtíškova, před OC Slunečnice, až 600
nových míst

2. Krejnická, až 100 nových míst
3. Gregorova, až 80 nových míst
4. Benkova, až 90 nových míst
5. Mikulova, až 60 nových míst
6. Hviezdoslavova x Brandlova, až 90 míst
7. Prašná x Hněvkovského, až 150 nových míst
8. Plickova x Nešporova, až 80 nových míst
9. Tererova, až 100 nových míst

Celé volební období 2014–2018 jsme se
parkovací problematice věnovali, částečně
na radnici, nyní v opozici. V uvedeném pře-
hledu se jedná o 1350 nových parkovacích
míst, která podle našich znalostí pokryjí
zhruba polovinu stávajícího nedostatku.

Nově postavená parkovací místa by sloužila
výhradně rezidentům.

Se zkapacitněním parkovišť by mělo přijít
opatření, které zabrání využívání našich
parkovišť jako P+R pro mimopražské řidiče.

Model lehkého zkapacitnění parkoviště
v ul. Hněvkovského/ Prašná

V případě plánované výstavby budeme sa-
mozřejmě každý konkrétní záměr projedná-
vat s obyvateli dotčené lokality tak, jak je
naším zvykem a standardem.

Vestecká spojka je dopravním anachronis-
mem čtyřicet let starým, přeneseným do
územních plánů z původního vedení Praž-
ského okruhu v trase JVK. Jediným cílem VS
má být obsluha plánovaných komerčních
zón na křižovatce s D1. Všechny ostatní
důvody jsou pouze fíkovým listem.

Jižní Město se potýká s nárůstem automo-
bilové dopravy, která významným způsobem
přispívá ke znečištění ovzduší a životního
prostředí. Zásadní je vliv těžké nákladní
dopravy (1 nákladní automobil emisně
vydá za 50 osobních aut). Stávající vede-
ní radnice pokračuje v povolování velkých
staveb, které jsou dalšími zdroji individuální
automobilové dopravy. Připravovaný Met-
ropolitní plán počítá s výrazným zahuštěním
okrajových částí Prahy, vč. Prahy 11 a celko-
vým navýšením počtu Pražanů o 600 tisíc.

Od listopadu 2017 platí zákaz průjezdu ka-
mionů komunikací II/101 přes Říčany. Všech-
na tato nákladní tranzitní doprava projíždí
po Spořilovské a Brněnské D1 skrze Jižní
Město. Ulice Výstavní a Mírového hnutí jsou
dále zatěžovány kamiónovou dopravou ob-
řího překladiště METRANS u Uhříněvsi.
Magistrát usiluje o vybudování křižovatky
Exit 4 na dálnici D1 mezi Kateřinkami a Újez-
dem a vybudování Vestecké spojky mezi

V případě vybudování VS dojde k masivnímu
znehodnocení bydlení i rekreační funkce JV
části okolí Prahy. Propojení D3/D0 a D1 při-
nese masivní dopravu s nadlimitním hlukem
a imisním znečištěním, logistická centra a
betonování krajiny dalšími záměry souvise-
jícími s dopravou. Vybudováním VS a Exitu 4
dále vznikne tlak na dokončení úseku v celé
stopě JVK, tzn. kolem Milíčovského lesa a
obytnou zástavbou Prahy 15 a Křeslic.
Zabetonování dalších stovek hektarů země-
dělské půdy povede k dalším problémům
s odtokem vody v krajině a vyvolá další po-
třebu protipovodňových opatření.

EXIT 4 A VESTECKÁ SPOJKA OHROŽUJÍ JIŽNÍ MĚSTO. VEDENÍ PRAHY JI CHCE

USILUJEME S ČHMÚ O ROZŠÍŘENÍ MONITORINGU OVZDUŠÍ NA JIŽNÍM MĚSTĚ. RADNICE TO ODMÍTÁ.

Vestcem a Milíčovem. Na to čekají majitelé
pozemků, kteří v daném území plánují obří
komerční zónu o rozloze 300 ha.
Všechny tyto záměry vyvolají obrovské nové
dopravní zatížení jak osobními, tak náklad-
ními automobily. Enormní nárůst dopravy
lze očekávat i na Opatově, kde je plánová-
na (a radnicí podporována) výstavba naddi-
menzovaného P+R a obřího administrativ-
ního centra Nový Opatov.

Je trestuhodné, že stávající vedení radnice
rezignovalo na aktivní řešení problémů tý-
kajících se zdraví a životního prostředí ob-
čanů Prahy 11.

Naše návrhy na zastupitelstvech jsou pravi-
delně odmítány. HPP 11 nehodlá čekat, až
problém s kamióny na JM vyřeší dokončení
pražského okruhu. Hodláme aktivně jednat
s Magistrátem o omezení průjezdu těžkých
nákladních vozidel Prahou 11 (zejména ul.
Výstavní a Mírového hnutí).

Ve spolupráci s ČHMÚ hodláme rozšířit
monitoring látek znečišťujících ovzduší na
monitorovací stanici na Opatově.

Stanice funguje od r. 2016, nicméně neměří
řadu látek nejškodlivějších pro lidské zdra-
ví, vč. látek rakovinotvorných (tzn. jemné
poletavé částice a benzo(a)pyren). Měřením
by došlo ke zvýšení informovanosti stát-
ní správy a samosprávy o kvalitě ovzduší
území Jižního Města pro rozhodování o po-
volování nových staveb na území Prahy 11.
Podle platných zákonů nelze do nadlimitně
znečištěného území umísťovat další stavby,
které by toto znečištění dále navýšily.

Plán rozšíření monitorování kvality ovzduší na
Praze 11 byl vedením radnice opakovaně
odmítnut. Jde o nepochopení závažnosti pro-
blému nebo úmysl? Hodlají snad naši radní
krýt developerský boom na Jižním Městě?

Ing. Aleš Kulhánek, Ph.D.
HPP 11, Zelené Roztyly, z.s.

Ing. Jiří Štyler

Domnívám se, že 3 mld. Kč lze využít v do-
pravní infrastruktuře smysluplněji. Budu
nadále podnikat kroky k tomu, aby tato
zbytečná komunikace nebyla realizována.

Ing. Ladislav Kos

Exit 4 a Vestecká spojka (VS) jsou plánová-
ny jako propojení Pražského okruhu a dál-
nice D3 s dálnicí D1 v trase Jesenice – Vestec
– Rozkoš – Šeberov – Průhonice. Nesmyslnost
výstavby VS chápou i obce, kterými má vést a
postupně přehodnocují svůj postoj k záměru.
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HORKÉ KAUZY OD PODZIMU DO JARA

Domy pro sociální začleňování budou mít dopad na celé
Jižní Město. Koalice ANO/ TOP 09/ KSČM/ JM-ND/ ČSSD/
ODS chce z Opatova udělat ghetto.

Plánem Magistrátu a Jiravovy radnice je vytvořit ze Sandry a
vedlejšího Hotelu Opatov Centrum pro sociální začleňování se
stovkami „ubytovacích jednotek“ a sociálních bytů (až 500).
Tato koncepce jde proti všem doporučením MPSV a MMR. Mi-
nisterstva i odborníci doporučují řešit sociální bydlení ve stan-
dardních bytech rozptýlených v běžné zástavbě, tzv. rozptýlené
sociální bydlení, nikoli vytvářet segregované lokality.

Hnutí pro Prahu 11 zásadně nesouhlasí s řešením prosazova-
ným MHMP a MČ Praha 11, které by vedlo ke vzniku sociálně
vyloučené lokality na Jižním Městě se všemi negativními dopady
na současné obyvatele.

Herny se pod vedením Jiravy (ANO) a Lep-
še (TOP 09) vrací na Prahu 11. Zastupitel-
stvo MČ Praha 11 koaličními hlasy
ANO, TOP 09, KSČM, ODS, ČSSD a Jižní
Město-náš domov (JM-ND) odsouhlasilo
15.2.2018 návrat tří heren na Prahu 11.
Návrh na rozšíření počtu heren podal trest-
ně stíhaný ex-starosta Mlejnský, který zdůvodnil podporu hazardu
skandálním výrokem „herny přináší prostředky pro financování
sportu a sociálních služeb“. Jedná se o dvě herny v ulici Brandlova
a Casino v OC Chodov. Pro návrat heren hlasoval také ředitel ZŠ
Donovalská zastupitel Pavel Dittrich (ODS).

Bytový komplex Zahrady Opatov vnímá HPP 11 problematicky od
samého počátku. Novostavba odčerpala z rozpočtu MČ přes půl
miliardy korun a zatěžuje rozpočet i nadále. Loutková Rada Jiravy
(ANO) vyslyšela pokyny Mlejnského stran a společně se rozhodli
r. 2017 pro pronájem. Žádné startovací byty pro mladé rodiny,
jak společně lákali pánové Mlejnský a Jirava, se však neko-
nají. MČ nabízí byty draho, zájemci jsou naštvaní. Vnitřní uspořá-
dání mnohých bytů je nepraktické, úzká okna, někde plíseň. HPP 11
prosazovalo prodej objektu po dokončení, peníze použít na inves-
tiční účely. Neschopnost Rady hospodárně nakládat s městským

majetkem (rok a půl leží kom-
plex ladem se ztrátou 45 mil. Kč)
vedla HPP 11 k podání trestní-
ho oznámení.

Ceny pronájmů od MČ Praha 11
1+kk 42 m2 15 500 Kč
2+kk 53 m2 18 700 Kč
3+kk 96 m2 25 000 Kč

NECHCEME GHETTO Z OPATOVA!

Nepominutelná je i cena za tento experiment ve výši JEDNÉ MILIARDY KORUN, která zahrnuje i výstavbu pětipatrových garáží pro nové
„nájemníky“. Nehledě na skutečnost, že ubytovací jednotky budou určeny pro občany ze všech městských částí Prahy! Máme mnoho
ohlasů od současných obyvatel Opatova na tento záměr – chtějí se odtud odstěhovat.

P+R CHILSKÁ PŘED DPS ŠALOUNOVA, AKTUÁLNĚ:
Na základě práce dobrovolníků, cca 400 podpisů rezidentů odmítajících P+R Chilská
a následně i kroků zastupitelů HPP 11, pořizovatel, tj. hlavní město Praha, stáhl žádost
o pořizování studie vlivu na životní prostředí. Tímto byl vzat zpět první krok správního
řízení. P+R Chilská je záměrem Magistrátu a Jiravovy radnice vybudovat P+R pro 1000
mimopražských vozidel u sídliště v místě vzrostlé izolační zeleně před okny domu s pečo-
vatelskou službou (DPS). Díky vám, vážení obyvatelé ulic Šalounova, Nad Opatovem
a Lečkova. Záměr sledujeme a budeme dále informovat.

Za slíbený post radního?
Pro herny hlasoval Petr Štefek
(ČSSD), hodinu po hlasování
byl zvolen radním s údajnou
kompetencí „pro magistrátní
dotace“.

Proti rozšíření počtu heren hla-
sovali pouze zastupitelé za
Hnutí pro Prahu 11, kteří na-
víc již několik měsíců navrhují
nulovou toleranci hazardu na
Praze 11.

DOTACE KAMARÁDŮM A SAMI SOBĚ
Prosincové zastupitelstvo 2017 svolala Rada MČ k jedinému
účelu. Schválit mimořádné dotace Mlejnského zastupitelům.
300 000 Kč putuje zastupiteli Sýkorovi (Mlejnského JM-ND) pro
jeho FK Dukla Jižní Město. 500 000 Kč míří do TJ Chodov, kde
je členem představenstva zastupitel Mlejnský. Další zastupitel
z TJ Chodov P. Hrabal (ČSSD) je ve vězení za dotační zpronevěru. Dotace utrácí za sebeprezentaci
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JIRAVA VRACÍ HAZARD NA JIŽNÍ MĚSTO ZAHRADY OPATOV UŽ NEJSOU STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ


