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Ú ad M stské ásti Pra-

ha 8 dnes sídlí v n kolika 

budovách v Praze 8, a to 

nejen v Libni, ale i nap íklad 

naho e v KD Krakov v Boh-

nicích. SSD souhlasí s tím, 

�že je mnohem ú eln j�ší jak 

pro chod Ú adu M stské ásti, tak i pro ob any, 

aby byli v�šichni ú edníci pro ob any soust ed -

ni na jednom míst . V t�ší ást budov zmín ných 

vý�še neodpovídá dne�šním po�žadavk m. Jedná 

se p edev�ším o energetickou náro nost a jist  

v dal�ší mí e o vyu�žitelnost t chto prostor, které 

n kdy nebyly pro kancelá ské ú ely ani z izovány. 

Problémem bezesporu je i to, �že n které budovy 

v Libni se nacházejí na místech, kudy povede tzv. 

vnit ní okruh. SSD je logicky pro to, aby ú edníci 

mohli vykonávat svou práci v prostorách pro to 

vhodných a dále aby energetická náro nost budo-

vy, kde sídlí ú ad, byla co nej�šetrn j�ší.

Pro  nová místa pro nové ú edníky? Je pot e-

ba nahlas íci, �že stát p edává obcím ím dál 

více agendy, kterou musí obce vy izovat, a stát 

tak p ená�ší svou odpov dnost na obce. Jedná se 

t eba o ob anské pr kazy i cestovní pasy, ale 

i adu dal�ších inností. Je jisté, �že nová pravicová 

vláda v tomto trendu bude výrazn  pokra ovat. 

Je tedy mo�žné, �že po et ú edník  bude stoupat 

a my budeme stát p ed nerudovskou otázkou: 

Kam s nimi?

Zatím tento text vypadá jako podpora výstavby 

nové radnice. Tak pro  SSD ji�ž n kolikrát hla-

sovala proti návrhu ODS, a to spole n  se v�šemi 

ostatními stranami v zastupitelstvu?     

ODS ví a mluví o vý�še popsaných problémech 

minimáln  dv  volební období, po která v zastu-

pitelstvu p sobím. S návrhem na výstavbu rad-

nice p i�šel pan starosta poprvé ve ejn  na sch zi 

komise pro územní rozvoj dne 24. 2. 2010. Teh-

dy ekl, �že chce krom  nové radnice vybudovat 

i obchodní centrum, které by radnici postupn  do 

cca 12 let splatilo. Cenu odhadoval na 600 a�ž 800 

milión . Jako podn t a nápad to bylo zajímavé 

a SSD p edpokládala, �že se o této problematice 

povede seriózní diskuse. Bohu�žel se stalo n co 

jiného. ODS za ala konat a na za átku kv tna 

na zastupitelstvu p edstavila projekt na stavbu 

obchodního centra a také tzv. sout �žního dialo-

gu, podle kterého chce radnice vybírat realizátora 

stavby. Cena se výrazn  vyhoupla, u�ž byla kolem 

jedné miliardy.

N kte í zastupitelé poukazovali na to, �že projekt 

na stavbu je p edra�žený a obsahuje chyby, které 

nebyly vysv tleny. Dále nebylo odpov zeno na 

to, zda je stavba na vybraném míst  u Palmovky 

v bec stavebn  a technicky realizovatelná. Nebylo 

reagováno ani na dal�ší podn ty zastupitel  ohledn  

podrobn j�ších dat o vyu�žitelnosti obchodního cent-

ra ve tvrdé konkurenci okolních staveb. ODS schvá-

lila oba materiály rovnými 23 hlasy, tedy minimem, 

co�ž se panu starostovi stalo asi poprvé. 

Vrcholem pak je jakási nová mantra ODS 

o tom, �že musíme rychle vyu�žít peníze z prode-

je dom , aby je ti po nás nemohli projíst. ODS 

tak p edpokládá, �že v�šechny dal�ší politické stra-

ny jsou nesolidní a jejich p edstavitelé se cht jí 

obohatit z ve ejných zdroj . Jedinými svatými 

a spravedlivými jsou tudí�ž oni. Zajímavé, �že? 

Roman Petrus, zastupitel M  Praha 8 za SSD

K výstavb  se nevedla seriózní diskuze
Nová radnice, aneb téma p ed komunálními volbami u sou asných vedení jednotlivých m stských ástí velmi 
populární. Je tomu skute n  tak. Krom  ODS na Praze 8 i ODS na Praze 7 chce zahájit nevratné kroky na výstav-
bu nové radnice je�št  do komunálních voleb. Mo�žná se plí�ží strach z mo�žných výsledk  ve volbách. Tak se na to 
poj me podívat a poj me si íci, pro  je SSD k t mto návrh m velmi skeptická. 

Byl to jen jeden 

z mnoha dnes u�ž spln -

ných slib . ODS Praha 

8 navíc b hem celého 

volebního období nepro-

�šla �žádnou aférou, která 

by nazna ovala, �že je 

radnice vedena �špatn .

ODS v Praze 8 také cítí velkou odpov dnost za 

budoucnost na�ší m stské ásti. A to i za  nan -

ní budoucnost. Proto stojí p ed velkou výzvou, 

jak nalo�žit se získanými prost edky z privatiza-

ce. Rozhodn  nechce tyto prost edky rozpustit 

v ka�ždodenní innosti, kterou radnice musí pro-

vozovat. Oproti opozici, která by peníze bez roz-

myslu ráda utratila nehled  na budoucnost.

Myslíme si, �že nejlep�ší bude tyto prost ed-

ky ú eln  investovat tak, aby v dal�ších letech 

op t p iná�šely  nan ní prosp ch. Navíc na�še 

m stská ást musí e�šit problém, co dál s tak-

zvaným bílým domem a provizorními domky, 

kde dnes sídlí nap íklad sociální a ekonomický 

odbor. Spojení výstavby kulturn -obchodního 

centra a nové radnice, kde by v�šechny odbory 

byly na jednom míst , má n co do sebe. Moder-

ní �„radni ní nám stí pod st echou�” na Palmovce 

by jist  bylo pro ob any mnohem p íjemn j�ší, 

ne�ž dne�šní situace, kdy jsou odbory rozstrkány 

po r zných, asto pro 21. století nedosta ují-

cích objektech. V neposlední ad  by kultur-

n -obchodní komplex byl pro ob any mnohem 

dostupn j�ší. Nové centrum by navíc p iná�šelo do 

obecního rozpo tu nemalé p íjmy. 

V oblasti Rohanského ostrova a kolem ramena 

Vltavy se v budoucnu po ítá s pom rn  masiv-

ní bytovou výstavbou, která do Prahy 8 p ivede 

mnoho nových obyvatel, kte í budou disponovat 

slu�šnou kupní silou, tak�že by centrum nem lo 

mít ani v nejmen�ším problémy s rentabilitou. 

Oblast Palmovky, kde by m l celý komplex 

stát, si jist  zaslou�ží zkulturnit a pozvednout. 

Ud lejme proto z Palmovky nové centrum Prahy 

8 místo k i�žovatky tramvají, kterou dnes bohu�žel 

je. To íkám jako osmi kový patriot, který se zde 

narodil a vyr stal.

Do volebního souboje jde ODS Praha 8 s hla-

vou vzty enou. Neodvedla rozhodn  �špatnou 

práci, proto�že co ob an m slíbila, také splni-

la. Opozice m �že op t nabídnout bohu�žel jen 

prázdné sliby.

Ond ej Gros, p edseda klubu zastupitel  ODS

Nové centrum p inese ob an m výhody
Radnice pod vedením ODS transparentn  zprivatizovala nebo privatizuje domy tém  s p ti tisíci byty, a to 
i p es zcela jasný odpor SSD a KS M. Prodej dom  nájemník m m la toti�ž v roce 2006 ve svém volebním 
programu a voli i ji dali nezpochybnitelný mandát. Získala více ne�ž polovinu k esel v zastupitelstvu.

Fórum

Pot ebuje Praha 8 výstavbu nové radnice?
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Fórum

Je t eba skon it s prak-

tikami, kdy musí ob an 

p edkládat výpisy z ve ej-

ného registru (nap . 

z obchodního nebo trest-

ního rejst íku i z kata-

stru nemovitostí), kdy�ž 

podává n jakou �žádost jinému ú edníkovi. Ten 

se toti�ž m �že v�ždy sám p ímo nahlédnutím do 

jemu zdarma  p ístupného registru p esv d it, 

zda v dob  p edání �žádosti, a nikoliv t eba t i 

m síce p edem, kdy byl po ízen �„platný�” výpis, 

uvád né údaje odpovídají skute nosti.

Není nutné, aby ob an vy ídil v�še z domova 

po internetu nebo mailem. Mnoho lidí takovou 

mo�žnost ani gramotnost nemá, ani nebude mít. 

P edstavuji si ale, �že ob an vy ídí v�še p i jedi-

né náv�št v  na ú ad  a p i jednání s jediným 

ú edníkem. 

Naopak �– v t�ší otev enosti bude t eba p i 

ve ejném projednávání nabídek ve ve ejných 

výb rových ízeních.  Jde o to, aby zcela odpad-

ly fámy nebo i jen pocit n kterých ob an , �že 

v�še je d láno pod pokli kou. Potvrzuji rád, �že 

v�šechna taková jednání, kterých jsem se jako 

len ZM  zú astnil, probíhala korektn . Nako-

nec to musela v jednom p ípad  potvrdit i poli-

cie, kdy�ž se na ni neúsp �šný uchaze  obrátil 

s podn tem pro zahájení �šet ení.

Na úpravu sou asných prostor radnice, aby 

vyhovovaly vý�še uvedeným po�žadavk m, by mi 

nebylo líto prost edk . P esto�že n kdy ho eku-

jeme, �že ú edníci sedí na mnoha místech, co�ž 

je pravda, pak je t eba také p ipomenout, �že 

a�ž na archiv i deta�šovaná informa ní centra, 

co�ž je pro ob any p ínosné, jsou radni ní kan-

celá e soust ed ny okolo Libe ského záme ku 

a tzv.  Bílého domu. Takovou dislokaci by nám 

mohlo závid t leckteré m sto �– pova�žuji proto 

sou asné umíst ní radnice za tém  ideální. A  

u�ž jde o dostupnost, polohu ve st edu m stské 

ásti, tak i o symbolické propojení historického 

záme ku a nové výstavby. To ostatn  odpovídá 

i celé Praze 8, kam pat í klasická zástavba Kar-

lína a Libn  i moderní a pro plnohodnotný �život 

pln  vybavená sídli�št  na severu Prahy.

Pokud bych m l tedy rozhodovat, jak vyu�žít 

 nan ní prost edky na�ší M , pak bych podpo il, 

krom  ji�ž zmín ných úprav stávajících praco-

vi�š , zásadní p estavbu a o�živení zadního traktu 

Záme ku, ale hlavn  p ípravu infrastruktury 

v území vhodném pro výstavbu nových byt . 

S takovým programem se hodláme ucházet 

i o hlasy voli , tedy také ú edník  z radnice, 

v leto�šních komunálních volbách.

Franti�šek Bene�š, 

zastupitel M  Praha 8 za KS M

Zlep�šit podmínky pro práci je mo�žné i jinak
M stská ást Praha 8 pat í po tem obyvatel mezi eská velkom sta. P itom ú ad M  slou�ží jako ú ad státní sprá-
vy i pro n kolik dal�ších samostatných m stských ástí, a koliv zástupci z nich o jednání orgán  Prahy 8 nijak 
nerozhodují a na úhrad  náklad  se nepodílejí. 

Zastupitelé za Stra-

nu zelených uznávají, �že 

Praha 8 pot ebuje novou 

budovu radnice. Mno�žství 

ú edník  roste, proto�že 

stát p edal adu svých 

povinností obcím. Odbory 

ú adu dnes sídlí neekonomicky na více místech 

a Bílý d m dosluhuje. N kolik ú edních budov 

bude zbo eno, pokud bude realizován �šílený 

projekt �šestiproudé dálnice protínající Libe  od 

mostu Barikádník  po Balabenku. 

Zelení v�šak jsou proti tomu, aby Praha 8 m la 

sv j obecní hypermarket. Podez ení vyvolává 

fakt, �že tento velmi drahý zám r se objevil bez 

jakékoliv diskuze s ob any a opozi ními politiky 

p l roku p ed volbami, které radikáln  zm ní 

slo�žení zastupitelstva. Nechápeme, pro  da o-

ví poplatníci mají  nancovat práv  výstavbu 

kancelá í s hypermarketem. A jsme si jisti, �že 

k í�žení ulic Zenklova a Sokolovská na Palmovce 

je pro tento ú el nevhodné. 

V na�ší ásti Prahy je administrativních budov 

více, ne�ž je t eba. Zajd te se podívat do kom-

plex  jako Futurama na Invalidovn  nebo Vyso-

anská brána na Balabence. Oba tyto objekty 

jsou dlouhodob  poloprázdné. Pokud dojde 

k zástavb  Rohanského ostrova, jeho nemalá 

ást bude vyu�žita pro kancelá e. V okolí Pal-

movky je hypermarket Kau and ve Voctá ov  

ulici, dv  zastávky metrem je Fenix ve Vyso a-

nech a vedle O2 Areny vyr stá dal�ší podobné 

centrum. Hrozí, �že my v�šichni budeme doplácet 

miliony ro n  na provoz ztrátového obecního 

velkoobchodu. 

15. a 16. íjna se konají komunální volby. 

Práv  va�še hlasy p inesou zm nu jak na celo-

pra�žské radnici, tak v zastupitelstvu Prahy 

8. Na�še m sto pot ebuje novou energii, nové 

nápady a nový sm r. Mén  kmotr  v poza-

dí a více otev enosti k ob an m. Zastupitelé 

a radní za Stranu zelených jsou p ipraveni se 

podílet na celkové obnov  Prahy a spolupraco-

vat se stranami, které se p ipojí k této vizi. 

Stranu zelených ve volebním období 2006�–

2010 na radnici Prahy 8 reprezentovali zastupi-

telé Petr Vilgus (obvod Karlín, Libe ), Jaroslav 

Korf a Hana Francová (Troja, Bohnice, imice) 

a Radek Stejskal ( áblice, St í�žkov). Tak jako 

v p ípad  ka�ždých voleb, i letos se na zelených 

kandidátkách krom  zastupitel  objeví ada 

len  ob anských sdru�žení, která hájí zájmy 

obyvatel Prahy 8. Máte-li nám t pro ná�š volební 

program, napi�šte na adresu petr.vilgus@zeleni.

cz. Chcete-li informace, p ipojte se k faceboo-

kovému pro lu �„Strana zelených �– Praha 8�” 

a �„Petr Vilgus�”. A hlavn  �– p ij te v íjnu k vol-

bám a hlasujte pro zelenou zm nu.

Petr Vilgus, 

zastupitel M  Praha 8 za Stranu zelených

Zelení: Obecní hypermarket nepot ebujeme
Sou asné vedení radnice, které je ovládáno ODS, zahájilo na ja e tohoto roku p ípravu výstavby obecního 
hypermarketu s administrativním centrem a radnicí za miliardu (!) korun. Zastupitelé ze Strany zelených od 
samého po átku s tímto projektem zásadn  nesouhlasí. Tvrdíme, �že sou asná rada by m la projekt zastavit 
a nechat rozhodnutí na novém zastupitelstvu, které zvolí ob ané Prahy 8 v íjnu tohoto roku.




