Na tak dobrej dobrý podvečer vám všem vážené zastupitelky vážení zastupitelé vážení občané,
kteří jste přišli vidím v tuto chvíli, že nás je 15 zastupitelů zastupitelstva je tedy usnášení schopné
nemám doposud asi jednu řádnou omluvu předpokládám, že paní Dr. Radová si přijde, že někde
možná jenom pár minutek v koloně a po tom jsem obdržel včera večer od pana zastupitele
Novotného asi omluvu z dnešního jednání zastupitelstva říkám asi, protože předmětů napsáno
omluva z jednání zastupitelstva a není tam nic víc v tom předmětu ale proč jsem to posílal
hodinu, poté co jsem vám oznámil, že svolávám zasedání zastupitelstva ještě příští týden, jak
jsem z toho 5 nevyrozuměl k čemu se to vztahuje není tam nic tak pokud pan Novotný nepřijde,
tak bychom tímto považoval za omluveného, tak to tak, a tak to možná taky asi to psal ještě
možná z mobilu nebo něco takovýho tak dobře děkuju tak tímto máme ujasněno děkuji dříve než
potom přijdeme k programu a podobně tak já vítám tady všechny hosty všechny občany o to mi
tedy nejprve pár slov k vadám kterýkoliv občan městské části má právo vystoupit k jakémukoliv
projednávanému bodu všichni dostanete slovo, kteří o to požádáte někteří sem chodíte
pravidelně, takže to víte, že tato práva nikomu nekrátí mé chtěl bych upozornit, že máme jako
jeden z prvních bodů je interpelace občanů, což je bod, který je určený pro vás, kteří jste přišli s
nějakou jednorázovou záležitostí, která není zařazena potom na programu dále ti z vás, kteří jste
třeba přišli kvůli projednání investičního záměru vybudování City parku tak prosím, nevystupují
Defender pracích občanů, protože ten bod máme samostatně zařazený dostanete potom prostor až
dojde na ten samostatný bod prvních dam nám potom vystoupí v bodě interpelace občanů, jak
víme, od minulého zasedání zastupitelstva je paní šéfredaktorka paní Hana Kolářová, která tady
pořád trávila minule požádána, aby semka přišla, takže si dovolím tímto i upřednostnit já jsem s
ním domluvený, že potom v tomto bodě vystoupí jako v první každý občan má právo vystoupit
3×, což asi dostatečná doba vzhledem k tomu, že časový limit je 5 minut 3 minuty 3 minuty tak
moc za 11 minut se dá asi říci všechno, co je potřeba nestojíme tady nad nikým se stopkami
prostě mluvte co nám chcete říci a potom dostanete další 2 možná vystoupení přistoupíme k
ověřovatelům národa komisi tak přišel ještě než tak učiníme tak možná jste si všimli, že po levici
pana tajemníka nám nesedí naše dámy ze sekretariátu, protože máme marodku. Poněkud delší
dobu, což doufám, že se nějak neprojevilo v přípravě zasedání zastupitelstva nebo poslání
materiálu nezaznamenal jsem nic tak děkuju úřadu, že to takto zvládl i, byť zdravotně poněkud
ochromen zkoušíme novou variantu přepisů záznamu, a protože naše zápisy jsou poměrně dost
dlouhé a činí to trošku samozřejmě časové obtíže se potom vejít i do nějakého časového hlediska,
dokdy musíme zveřejní záznam zasedání zastupitelstva, protože na rozdíl od jiných zastupitelstev
městských částí děláme ty zápisy poměrně hodně podrobné tak zkoušíme ode dneška novinku, že
testujeme nový program, který by nám přepisoval mluvenou řeč následně do slavné poprosím vás
z toho důvodu budu vás na to upozorňovat a naučte se to, abyste na začátku svého vystoupení
řekl své jméno jsme to potom měli snadno zaznamenatelný upozorňuju některé z nás, kteří
podnikáme nebo mluvíme nesrozumitelně, případně mluvím hrozně rychle, takže to zařízení to
případně může zaznamenat, takže bych vás chtěl poprosit, abyste zvolnili ve své řeči, aby
případný nákup a jaké úpravy toho záznamu byly co nejmenší je to myslím, že vidí maximálně
vstříc tomu, aby ten zápis co nejvíce podrobných víc už my se neumíme asi stenozáznam doslova
dělat nebudeme ale vyzkoušíme toto zařízení a dáme vám vidět podotýká pro vás pro všechny, že
dnešní zasedání zastupitelstva je živě přenášeno na webových stránkách městské části tedy vaší
účastí na zasedání zastupitelstva vyjadřujete nesouhlas s tím, že se můžete objevit v závěru
případně, že to co budete říkat tak bude zaznamenáno pro vás a pro všechny ta kamera tam
nahoře snímá nás tzn. nesnímá z vás hosty pouze v případě, že přistoupíte k mikrofonu tak potom
bude částečně snímání by také ovšem zezadu chceme tím nějak tak jakoby chránit chránit i vaše
soukromí tak tolik máme asi na úvod 11 16 zastupitelů jsme tedy v plném počtu +1 omluven a

dovolte mi, abych jako ověřovatele zápisu navrhl pana Machovského a pana Steinera se tam se
zase ti dotyční souhlasí ano děkuji a dovolte mi, abych dal hlasovat, kdo je pro, aby pan Šteinera
pan Makovský byl ověřovatele dnešní zápisu, takže vidím 16 00 schváleno jednomyslně a potom
potřebujeme zvolit 3 členy návrhového výboru tak mohl bych zkusit pana Kadlece paní
Andrtovou paní Tůmovou bych to vzal dneska tak znovu je to možné děkuji takže, kdo je pro tato
3 navržená jména, takže vidím opět 16 00 nyní, prosím, přistupujeme k jednotlivým bodům, které
chcete ještě zařadit do návrhu programu, tak jak jej stanovila rada městské části a budeme potom
hlasovat o jednotlivých zařazených těch bodech a následně o programu jako celku, prosím, kdo
má jaké návrhy na zařazení na bod programu k asi dám přednost těm písemným, který přišli,
takže bych viděl paní Tůmovou a potom paní Adámkovou, abyste si vzali slovo, až se paní
MUDr. Václav Zich máme tam mikrofon, a tak takže, takže ani tomu dobrý den týmová a já bych
prosila spolu s naší smíme spolu navrhovateli vstřebat opozice to zařazení tisku, který se nazývá
zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoj městské části Praha Libuš tento tisk přináší a
novinku v naší městské části, a to aby vyjednávání s developery, kteří dnešní naší městské části
stavějí a budou chtít stavět a bylo jednotné a bylo transparentní přílohou toho tisku jsou
formulované zásady a věřím, že jste si s nimi mohli do detailu seznámit ho dostali jste je dle
jednacího řádu a týden dopředu a budu ráda pokud tento tisk zařadíme na program, protože já je
velmi důležitý, aby je velmi důležité, aby tyto zásady naší městské části a byly přijaty a bili a
jednoznačně nesrozumitelné a pro investory a přinesli naší městské části a požadovaný rozvoj,
který půjde ruku v ruce s rozvojem potřebné infrastruktury děkuju protože, jak jako bod jako
číslo do programu já myslím, že je vcelku jedno od zařadíme klidně za projednání mateřské škole
třeba dobře, takže by to byl pod číslo 11, například návrh zařadit jako bod číslo 11 tak potom si
slovo které, prosím, máte slovo Linhartová Lucie Mertová a Liaz se prosím, zařadit na program
dnešního jednání zastupitelstva bod, který vznikl pracovní tedy nazvaný bezpečnost na ulici
Libušská jedná se o úsek, který vede od křižovatky s ulicí Novodvorskou až po ulici jezdí Češi
vlastně 400 m dlouhý úsek, který je bez přechodu pro chodce návrhem toho usnesení nebo ten
tisk vlastně cílí nejen na to přesně nalinkovat, kdy by měly být přechody a jakým způsobem
zabezpečit tu situaci na to se necítím dostatečně kompetentní ale chtěla jsem právě požádat radu,
aby navrhla přístupů nebo způsob, jak by se tato bezpečnost dala zvýšit, aby vlastně si i lépe
propojili obě strany té rybářské ulice pak šance mě tady informovaly o tom dokonce o tom
mluvili s panem starostou a že existuje stavební povolení na zabezpečení nebo respektive na
vznik a přechodů blízko ulice Novodvorská, což je samozřejmě velmi žádoucí, protože tam lidé
přebíhají tu ulici navzdory přechodu vlastně, o kolik těch zastávek nicméně pořád to neřeší ten
poměrně dlouhý úsek, kdy auta zrychlují a prostě ta situace myslím nebude řešena v řádku
uplatnit proto bych ráda ten tisk zůstává ministerstva nechám na vás na vašem uvážení tak jenom
pro možná srozumitelnost jako bod číslo 12 bych to navrhl o tom, že bychom to těch tisku máme
relativně více, který navrhujete, takže tohle bychom hlasovali, případně bod číslo 12 paní Dr.
Adámková Damková dobrý den já bych chtěla zařadit jako další bod programu předkládanou
záležitost a Novotný Tůmová Ing. Bártová Radová Kadlec bez titulu si to dovoluji měření
hlukové zátěže v Písnici a Libuši tito na podnět našich občanů zejména ze staré zástavby, kde ta
dopravní obslužnost je tak veliká, že to tedy obtěžuje s velkým, řekněme, diskomfortu jejich
životního prostředí takže, jistě by bylo třeba změřit za prvé tu úroveň hluku, abychom věděli o
čem hovoříme a zde tedy opravdu je to hluk nadměrný, protože tu samozřejmě může být jinak
porovnat s platnými hygienickými normami a na příštím zasedání bychom viděli ten výsledek,
jakým způsobem tedy bychom s tím měli pracovat a, jaká je skutečnost jako bod ponechala
klidně za body, které již byly není s tím, že to, aby to byl návrh potom bod jako číslo 13 a potom
jsme navrhli další bod, což bylo v něm cítíte, že autoři návrhu vyššího zhodnocení volných

peněžních prostředků a správy finančních aktiv na stůl jsem teď dostal bližší informace k tomuto
bodu mám litera doufám, že to k tomu je, kde se dozvídám musím říci že, prosím, příště pane
starosto je to trošku pozdě, protože jistě jste neuzavřeli jednání své 17 59, ale že už jste provedli
jednání se zástupci České spořitelny či, že by se v tomto směru pracuje a pro to bych tento bod
stáhla, protože se domnívám, že tedy musíme potom ty věci porovnat říci si co a jak děkují
smlouva byla podepsána v pátek pro vaši informaci tak dobře a že tento bod staženo tam se, kdo
má a dále návrh na zařazení tak pan Loukota díky aktuálnosti situace návrhu ještě 1 bod, a to sice
informaci o sloučení potravinářského učiliště Písnice řekl děkuji já jsem říkal, o to požádat pana
místostarostu i s ohledem na to, že právě tady vidíme, že mezi nás na zastupitelstvo přišla
současná paní ředitelka paní Mgr. Daniela řepa maskovat ředitelka Středního odborného učiliště
paní zástupkyně paní Milada Valentová a pan vyučující a předseda školské rady pana Mgr.
Ondřej Chaloupka pokud jsem si zapsal dobře i jména tzn. myslím si že i s ohledem na to co jsme
viděli teďka nám sociálních sítích a mnohé troufnu si říci lži tak tak vítám návrh na zařazení
tohoto bodu a s ohledem na zde přítomné hosty bych tedy si dovolil tady předřadit, abychom toto
projednali za bodem je vybudování skateparku, že by to byl tedy jako číslo 4 a pak by se nám to
vlastně posunulo pokud byste takto takto souhlasili tak z logiky věci by stálo za to asi hlasovat
nejprve o tomto bodu který, která předřazuje dopředu a potom bychom hlasovali o těch bodech
pokud předkladatelé nebudou namítat a v tom případě by tam ty body byly potom zařazeny jako
12 13 14 do toho připraveného programu se ptám se s ještě někdo má nějaký návrh na zařazení
bodu programu tak pokud tomu tak není, takže vysvětlím ještě jednou proceduru nejprve budeme
hlasovat o návrhu pana Loukoty, což je bod sloučení Středního odborného učiliště potravinářské
se středním odborným učilištěm podobného zaměření na Černém Mostě takže, kdo je pro,
abychom tento bod zařadili jako bod číslo 4, takže vidím u všech 16 00 bude to tedy bod číslo 4
potom je tady návrh, abychom zařadili bod, který navrhovala paní Dr. Tůmová zásady zásady
finanční spoluúčastí investora na rozvoj městské části Praha Libuš, abychom to zařadili jako bod
číslo 12, kdo je pro tak tady už to není jednotný, takže poprosím o sčítání hlasů 14, kdo je proti
zdržel se jen 2 16, takže bod je zařazen jako bod číslo bot číslo 12 potom tady máme návrh paní
Dr. Jungwirth nové tisk s názvem zvýšení bezpečnosti pro chodce na ulici Libušská, aby byl
zařazen jako bod číslo 13 dávám hlasovat, kdo je pro 15 vidím to nemá co kdo je proti zdržel se
ale 1 hlas děkuji, takže to máme zařazen jako bod číslo 13 a pak tu máme poslední bod, a to je
měření hlukové zátěže v Písnici předkladatelem je první uveden pan doktor pan Novotný ale tisk
nám tady představila paní Dr. Adámková, takže dávám hlasovat, kdo je pro zařazení tohoto bodu
5, kdo je proti zdržel se 11, takže tento bod jediný nebyl zařazen na zbývající 3 body byly
zařazeny a 1 bod byl stažen a nyní bychom, prosím, hlasovali o návrhu programu jako celku,
včetně těch tří zařazených bodů takže, kdo je pro tento upravený návrh programu, kdo je pro
vidím 16 00 tak tím máme v úvodní procedury, včetně schválení bodu programu za sebou a
přistupujeme nyní budou interpelace občanů tedy poprosím, abyste teď v tomto bodě vystoupili ti
z vás, kteří nemáte tady přímo zařazený bod, ať už jste přišli kvůli střednímu odbornému učilišti
v parku a podobně a jak jsem řekl první slovo dostává paní Hana Kolářová paní šéfredaktorka
časopisu u nás, což asi přivítají i občané zde přítomní, kteří tady jsou, protože se s vámi setkávají
na stránkách časopisu a možná možná ne osobně poprosím, abyste přistoupila k mikrofonu
vycházím z požadavků, který tady zaznělo na minulém zasedání zastupitelstva by paní
šéfredaktorka se přišla představit my jsme se předtím potkali, abychom si řekli co asi by tady
mohlo z jejich úst zaznít je to samozřejmě na ní poprosil jsem ji, aby v zásadě asi představila
časopis, respektive redakční radu a příspěvky, jakým způsobem jsou třeba publikovány, kdo
rozhodují zařazení a podobně máte slovo dobrý den dobrý den jmenuji se Hana Kolářová vedu
časopis u nás běh stručně ten časopis charakterizovala pak bych představila redakční radu a se

budete chtít zeptat na další věci tak jsem, takže časopise v tom stávajícím pojetí funguje od roku
2004, kdy nastala ta změna, že v redakční radě přestala být vládní strana bych to tak řekla místní
vládní strana redakční rada je občanská a a ten časopis od toho roku se taky chová jako o
naprosto otevřený ke všem přispěvatelům, čili kdokoliv, kdo chce tak, že do časopisu přispívá dál
jsme od toho roku zavedli rozdělení nebo oddělení článků na zpravodajské informační a pak je
tam část, která je názorová a polemická a důsledně byla udělena komerční inzerce od ostatních
příspěvků označován základním principem, který jí máme pořád na mysli je to, že ten časopis má
umožňovat svobodu vyjádření pro všechny, kdo mají zájem ráda bych poděkovala radě městské
části někteří jsou v té radě už od toho roku 2004 někteří ne ale prostě od té doby časopis má tu
volnost, že může redakční rada fungovat zcela samostatně bez nějakých politických vlivů nátlak
časopis u nás je radniční časopis tzn. že vydává městská část Praha zřizuje ho svým rozhodnutím
rada městské části, která jmenuje taky redakční radu šéfredaktor a grafický redaktor pracují na
mandátní smlouvu všechno ostatní jsou příspěvky dobrovolníků přispívají tam nejrůznější
skupiny škol o seniory o politiku přes úředníky až po podnikatele a v největší míře bych řekla
neziskové organizace skupiny občanské ten časopis je poloprofesionální tzn. že příspěvky, které
přicházejí tak nejsou ani žádné formální nároky a v okamžiku, kdy se dostanou do na stůl redakce
tak začínal profesionální zpracování textů a všichni autoři dostávají text o redakční o návrhu
redakčních úprav v náhledu mají možnost je možnost prostě vychytat chyby a pak přebírá
příspěvky profesionální grafiky tiskárnu vybrala městská část řízení redakční rada se řídí za prvé
tiskovým zákonem je o novelizované podobě z roku 2013, kdy přibyly do tiskového zákona
nějaká ustanovení, která se právě týkají radničních novin dále máme na mysli a jsme obeznámeni
obeznámeni s etickým kodexem novinářů svazu Českého svazu novinářů ČR znám inspirujeme
se i dalšími etickými kodexy, například jedním z amerických poradců známého inspirujeme se s
manuálem radniční periodikum, který zpracovalo občanské sdružení oživení v roce sledujeme i
do další aktuální vývoj, takže například i pro diplomové práce, které se týkají radničních médií to
některé redakční by máme dohodnuté a vy diskutované v rámci redakční rady obsahují některé
kroky, které se pravidelně provádějí zejména diskusními příspěvky v řadách asi pěti nebo šesti
roků proběhnou každého diskusního příspěvku snažíme se ví spravedlivý vůči všem
přispěvatelům, ať už jsou to politici, kteří sedí v radě zastupitelstvu nebo jsou to občané mají
cokoliv jiného nás snažíme se prostě přistupovat ke všem tolik asi charakteristice časopisu 2007
čas shodně vypadalo poslední číslo před tím než začala stávající redakční rada fungovat tak
prosím, černobílá kopie černobílého časopisu Peugeotu barák v podstatě, tak jak to vypadalo a,
řekl bych ještě představila ráda mám ještě čas mám představit redakční radu, takže vy představila
redakční radu jsem říkala, redakční rada je jmenovaná radou městské části je to občanská
redakční rada obměňuje se postupně pokud někdo z redakční rady s nějakým nějakého důvodu
odstoupí tak nastupuje někdo jiný z občanů bylo s-li k tomu má kompetence já jsem se dala
takový souhrn ze sedmi členů redakční rady nás má ke vzdělání 1, který to vysokoškolské
vzdělání nemá, tak si ho nemohl udělat prostě nemohl než z těch sedmi 4 máme mediální
vzdělávání z toho 2 mají vzdělání mediální i v zahraničí ve Švýcarsku USA a velká část členů
redakční rady rady má za sebou, anebo je momentálně nějak občansky angažovaná. Abych teda,
jestli dovolíte, jmenovala, konkrétně přiblížila redakční rady, konkrétně Martin Zikeš je služebně
nejstarší člen redakční rady vydával už před rokem 2004 mimo jiné recenzovaný kus mystický
účastní ve spolupráci s nepřítomným než s panem Šteinerem letos, čili pan Zikeš je v redakční
radě již déle než existuje to pak je tam Kateřina Straková vystudovaná bohemistka absolvovala
mediální studia právě ve Švýcarsku zaměstnána v celostátním zaměřené na média média světová
Matěj Kadlec, kterého znáte jednak je to opoziční zastupitelé ale jednak je to dlouhodobý
přispěvatel zase historie železnice ruský patriot kronikář Kryštof štafl začínala v žákovském

zastupitelstvu v současné době fotí na profesionální úrovně pracovně je doktorandem na
Přírodovědecké fakultě Jana Reiterová právě dostudovala mediální diář a angličtinu mimo jiné
studoval a Británie a ve Spojených státech a Kateřina Tomáš asi tak všichni znáte dříve vedoucí
mateřského centra kuřátko vystudovala pedagogiku a mediální studia je to pedagožka Montessori
profesionální a moje maličkost vystudovala jsem fakultu žurnalistiky pak jsem pracovala zhruba
10 vydal Mladá fronta časopise věda technika mládeži a Sedmička pro děti po mateřské dovolené
jsem odešla jako redaktorka na volnou nohu a spolupracoval jsem nebo spolupracuji s centrem
pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy; součástí zprávy o 5 let jsem dělal zpravodaje
ministerstva životního prostředí a krát část práce vedle Libuše v současné době věnována celá
strana/výchovy pavučina je já bych v tomhle momentě skončila, pokud se chcete cokoliv zeptat k
dispozici děkuji paní šéfredaktorko a poprosím vás zastupitele, zdali máte dotaz paní
šéfredaktorku tak paní Dr. Tůmová, jak bych se ráda zeptala, jaké jsou náklady na 1 kus ten vítěz
musím se přiznat, že finanční záležitosti nejsou v mojí kompetenci, tudíž vám nemůžu odpovědět
přesně a odkázala bych vás na ekonomický odbor přesně, tak to jako tohle je záležitost úřadu o
tom nakolik jsme vysoutěžili podobně časopis jsou tam potom nějaké odměny, které rada
pravidelně co čtvrtrok schvaluje jsou to velké částky v řádu tisícikorun, které pobírají naši
členové rady a případně potom ještě za nějaké fotografie ale a pak samozřejmě distribuci
časopisu to už potom něco dalšího a jestli k tomu můžu podotknout, že samozřejmě jsem si
vědoma, že čím úspornější to bude tím lépe pro nás tady na Libuši pro všechny takže, řekl bych i
nad rámec svých povinností se snažím komunikovat s inzerenty, aby nám neutekli, případně by
přibyly pokud, protože když se ten časopis musí vyjít na nějaký násobek čtyř stran kvůli tisku
kvůli technickým důvodům, takže když je možnost, když se to prostě sejde třeba v předvolebním
období tolik, že to vydáno rozsáhlejší číslo, tak se vždycky snažíme se tu káva bytu číslo prostě
bylo menší spíš než rozšiřovat rotný doktorka 2 já jsem chtěl zeptat základní rozdělení je v
názorech a pokus polemikám nad raně nepolitický nekonfrontační článek definitivní rozhodnutí o
tom, jestli nebo ne, dělá redakční rada hlasováním občas se stává, že někdo si žádá debatu, když
stánek třeba není polemický, takže pak tam u toho, kdo o radniční kliky téma jako měla například
pani Dr. Tůmová příspěvek dáváme to co prostě není není to polemika není to výrazný názor
takže, pokud to bude tak bych to řekla v klidném informačním tónů není problém, pokud to od
tak, že tou si těch 7 lidí hlavně kvalifikovaných uzná, jako že to není polemika tak může vytékat
nevím, jestli jsem nevím, jak to ona vždycky, když se člověk dostane, konkrétně na stůl tak tady
nechci říkat, že nebudeme bojovat s technikou asi poprosím, abychom mluvili hlasitěji kolega se
snaží zvýšila se ptám se z řad zastupitelů dalších doma dotaz tak paní hmyz mikrofony funguje
já, mám dojem že jako nedochází ke kvantifikaci zvuku, ale myslím si, že jeho jeho před a jestli
si chtěla se ptát, jestli redakční rada má nějak jasně daná pravidla ohledně reakce na příspěvky,
protože za svůj tedy krátký zastupitelský život asi 4 nebo 5 let jsem vypozorovala, že pravidla se
měnila tak jest-li vlastně nechcete třeba ta pravidla nějak jako kodifikovat nechat si je schválit
před radou nebo zastupitelstvem bylo jasné, že ta pravidla jsou jako daná Penc časopis by tím
ústavně, jestli neuvažujete o zřízení nějakého jako statutu časopisů. Jehož znění by teda prošlo
nějakým zastupitelským orgánem rozumí mi ta pravidla máme vydiskutováno v rámci redakčních
rad nejen nás stálo to v roce 2016, kdy se ta pravidla měnila bylo to po jednom takovém řetězí
cítím se takové řetězí třísek kauze, kde byly reakce na reakce a jsme tehdy chtěli vyhovět všem
bylo to velmi konfliktní bylo to občanské a my jsme tehdy zjistili, že se to prostě technicky nedá
dost dobře zvládnout prostě musíme zavést nějaké omezení, takže jsme čtrnáctí mezi sebou velmi
intenzivně diskutovali ty pravidla máme v rámci redakce dohodnutá rada městské části je
neschvalovala rada městské části má kdykoliv možnost požádat nás o ně a v botě ustavit nebo
jiného budou stavět my si vážíme toho, že máme důvěru, že jaksi stačí naše vnitřní pravidla a

dává pravidla stručně řečeno, jsou taková, že tam omezení co do počtu znaků to je každý na
začátku každé debaty napsáno pak požaduje chci podotknout, že to dodržují všichni včetně pana
starosty, aby to bylo vždycky do toho data uzávěrky, protože pak následuje nějaký redakční
proces potřebujeme na něj náležitý čas, takže tam to omezení rozsahu a termínu a dále při
rozhodování se řídit, jak jsem říkala, etický kodex a prostě normální lidská slušnost není někdy
váháme někdy někdo si myslí, že už je to v zahraničí někdo si myslí, že to není za hranicí, takže
prostě z toho vychází hlasování a ještě jsme si nechali takovou možnost redakční poznámky,
když se, například stane, že příspěvek a o tom při náhledu dostaneme takhle ty každý polemický
příspěvek posíláme ještě před vydáním náhledů dotčeným jmenovaným, pokud se ozvou, že tam
je nepravdivé tvrzení tak možnost udělat redakční poznámku nebo nejdřív ještě kontaktovat
samotného autora upozornit ho, že jeho protějšek si myslí, že tam je nepravdivé tvrzení to
neuzná, že je to nepravdivé tvrzení ještě máme možnost zase v rámci dohody v rámci redakční
rady tam napsat, protože ten druhý to vidí opačně ale mě to vždycky omezeno na redakční
poznámku už to prostě není není to přímá reakce ta se nechává až do dalších čísel, tak to asi to asi
tomu všechno znovu mohli byste redakční poznámky vy přece nesete odpovědnost za obsah
zvláště, pokud to debata tam je přece volný názor těch píšících osoba není třeba k tomu
připojovat žádné redakční poznámky tu odpovědnost nese každý z těch pisatelů sám ano já jsem
se toho vědoma, ale o mnoha diskusích právě v redakční radě máme přece jenom pocit, že někdy,
když už se to ocitá na hraně slušnosti, že není od věci tu krátkou poznámku tam dát, pokud tedy
je to jednoznačně nebo aspoň ten protějšek tvrdí, že je to jednoznačně nepravdivé tvrzení týká se
to třeba čísel já se přiznám, že mě by to spíš připadal jako znevýhodňující toho pisatele ze strany
redakční rady jako ne úplně objektivní máme to takhle máte pravdu, že se o to zajímáte my s tím
taky zápasíme ale prostě to máme v týhle chvíli nastavený takhle je možné, že prostě nastane
situace ono celé se to vyvíjí prostě občas přijde situace, kdy i, na kterou nejsme připraveni, takže
potom musíme prostě hledat, jestli se to vede vejde do stávajících pravidel, nebo jestli jeto něco
úplně nového musíme se posunout někam dál tak viděl jsem tam dotaz pana občana Melichara a
prosím proto nejprve jsem si, jestli chcete zeptat jako věrný přispěvatel časopisu, že se chcete
říct, že něco nevíte tak dobře je někdo zase chce ještě paní šéfredaktorky Kolářové na něco ptát
tak jenom zase mi dovolte jednu reakci poděkovat, která redakční radě, která funguje a může říci,
že do chodu časopisu jakožto rada městské části zasahujeme zcela minimálně bych spočítal
přesně 2 případy, kdy jsem za celých 8 let 8 a půl roku co jsem tady jsem zasáhl, a to bylo to, že
jsem jednou vyhodil fotku se mnou jednou jsem vyhodil fotku už jsem požádal, aby byla
vypuštěna fotka našich dvou úřednic –, že to je časopis občanů a jinak do toho nezasahujeme, což
teda mimochodem málokde najdete redakční radu, kde by nebyli zastoupeni politici to je z toho
daného zastupitelstva to velice často bývá, že předsedou redakční rady právě starosta to nic
takového u nás není u nás si tam pouze. Pátým rokem pan Matěj Kadlec, který tam byl ovšem už
mnoho let předtím já ho osobně více vnímám jakožto místního kronikáře než než zastupitelé
předpokládám, že se taky v rámci redakční rady a že si je vědom své role takové dvojrole, že je
zároveň kronikář členem redakční rady a opoziční zastupitel a jakkoliv byly třeba nápady na to
vyvážit opoziční roli jednoho jedinýho syna redakční radě někým z koalice tak já jsem zatím
odolávalo, myslím si že ta vyváženost poměrně dána a já děkuji paní šéfredaktorce Kolářové, že
si myslím, že to, že to drží a myslím, že se nenajde 1 jediný opoziční zastupitel Karel Hynek byl
uveřejněn článek, což zase není tak úplně obvyklé v porovnání s jinými časopisy jiných
městských částech a jakkoliv chápu, že to s námi asi nemáte jednoduché zejména, když píšeme
články do debaty do polemiky ale má zatím jsem si, že ani nebylo potřeba nějak usměrňovat
činnost té nezávislé redakční rady, protože si myslím, že ta hodnota toho časopisu právě spočívá
v tom, že velmi nezávislá tak pokud někdo máte já děkuji za nápad, aby se přišla paní Kovářová

představit a vám paní šéfredaktorko děkuji za tím, že jste semka vystoupila asi říci na začátku
relativně ještě stále na začátku nového volebního období a že měli možnost s vámi osobně potkali
ti zastupitelé, kteří si třeba doposud s vámi zatím jenom psali tak jako já děkuju a budu moc ráda,
když budete psát ještě víc a nejradši ne moc ostře děkujeme také další v rámci interpelace občanů
se hlásí pan Melichar máte slovo, prosím, kvůli Melichar a s názvy interpelaci započal tedy
poděkování jako dlouholetý U šéf BIS u nás, aniž ta spolupráce s ní je dobrá je a já nemám jediné
slůvko dlouho mráz za všechny, myslím si zaslouží za profesionální časopisu a jinak pro část
interpelace bude možná takový poněkud rozvinutější začátek ale směřuje k určitému oboru ne
nebojte se vás a vojínka z už jasno já nechci já ne 13 jako člen komise životního prostředí se
jenom lehce dotknu části agendy, protože ona se překrývá nejde to jinak by teprve rozjíždíme
komisi snad se nám to podaří samozřejmě v něčem se překrývá do oblasti sociální péče se
překrývá do do kompetence stavební komise to tak prostě je jo, a já jenom stručně se zmíním o
některých bodech, který prostě se nám se ani do zápisu jsou předmětem tedy nemá, takže já se
jenom stručně zmíním mají návaznost na vás právě samozřejmě jako představitele obce to prostě
kapitána vždycky zodpovědnost, že to je málo platný, jak tady se dotknu ještě jaksi nešťastné
rekonstrukce tady té, která proběhla tady z té budovy a té ohradní zdi a prosím vás sice to, že na
zbourána a znovu postavená část jich tady stojí, jak to dopadlo každý může posoudit ono je to
teda zná to nastavení bohužel, ale já se jenom chci pozastavit u jedné věci a lesy se toho, že neví
shodou okolností může jaksi snahy tady několika místních jaksi nadšenců takovéhoto
historického spolku, v uvozovkách také by došlo jaksi nebo prošlo by několika pochybení a
myslím si, že je to škoda a že je potřeba s větším důrazem na to koukat, a to je zejména třeba to,
když tam ti zedníci domácí začali používat veto, a nebýt nebýt našeho upozornění na toho, že
jsme u nich stály tady vlastně byla ochuzena městská část, protože ono proto firmu by to
samozřejmě hlasy levnější, řekněme, těm dělníkům je to jedno, ale bylo by to porušení vlastně i
dnes sepsané smlouvy a pak si myslím, že Moody je škoda, aby k tomuto docházelo stejně tak
úplnou náhodou vlastně to bylo v době očkování psů se dařilo, jak se zrovna mojí maličkosti jako
zabránit s velkou pravděpodobností poškození té vnitřní zdi, protože na ni byla svržena hromada
lomového kamene já jsem tedy netušil, když se z toho kamene lze znovu odkládá a že je potřeba
takové množství vlastně kamene navíc, ale to v dané věci jedná o tom nepolemizuji ale umí hrnul
buldozer, a nebýt mého vyděšeného z ČR jaksi intervence toho bagristu nejen nechci vás jo, ale
kousl do rady vzkázali ten buldozer prostě má velikou sílu a možná by došlo vlastně se k sesutí té
zdi, ale je tam nabíral kamení a oni po upozornění, která ty balvany na to u, jak tam na tzv.
vybírali rukama a myslím si, že takovéto lze ošetřit a dále na vás pane starosto právě teď k tomu
přijdu ještě doma 2 takové ono byli jsme svědky na minulé a předminulém zastupitelstvu tady
samozřejmě vystoupení úředníků, kteří tady komentovali, jak finanční tak jiné otázky stavební
atd. a Haase jaksi se setkal s reakcí, protože jednou přenášeno různě vidí to vidíte různí lidé z
reakcí na, že prostě tady možná v dobré víře jo, já netvrdím, že to tak je zase já osobně se vás
velmi vážím, uznávám vaše politické charisma atd. ale možná v dobré víře to vypadá tak vypadá
zdůraznil, že není potřeba takhle, vypadá to tak, že jsem nucen vás žádám, abyste lahodnější na
své zaměstnance, protože víte moje politická vůle samozřejmě ČSSD jaksi bere pod ochranná
křídla jsou hravá fiesty všechny zaměstnance a tady ta vystoupení totiž byla hodnocena jako
velice servilní, a to i, když to tak není potom vzbuzuje ten dojem, že by prostě Johnem
nasloucháte technickým ráda a prostě těch úředníků ale rigidně vyžadujete jakousi jakousi
poslušnost já si to vás neumím sice osobně úplně představit ale znovu tím chci říct takto to
někteří lidé vnímali tak jako s tím tady chci seznámit, u kterého vnější pane starosto pro někoho
jo, ale teď přijdou k jisté jako podstatné části patrné stopy (že už za ANO Ježíš Maria, no dobrá,
takže vzal částečně zakryje agendu životního prostředí samozřejmě také všeobecně ví estetický

dojem v té obci pouze částečně dotýká rekonstrukce a mě velice schází, protože a lze možná
vzpomněl Macháček bylo to tady kdysi nebude velká jakási vize bez využití nebo do budoucna
dalekého Bernstein ty firmy v té budově za vady jsou jednak toho prostoru tady té budovy či
pojednává, jestli má nějakou vizi zdravé, když tady bylo předkupní právo otce v roce 2007, kdy
jsem tady nebylo zastupitelstvo nevím ty podrobnosti zrušila ten prostor je prostě majetkově
složitý ale nicméně jako jediný prostor, který nám dává jakési historické Panny téměř v centru šel
na úpravě bylo by možno tady s tím počítat, kdyby ovšem zastupitelstvo přijalo aspoň do
budoucna jakousi teoretickou vizi v té v tomto momentě mě také brzy, že za velké peníze, když si
místní úřad objednal stavební průzkum této budovy a vlastně se jim vůbec neřídí ani orientačně,
jako je jsme pochopili, takže to mě mrzí, jak zase počítá jaksi s určitým jaksi větším důrazem při
tom přemýšlení nad doporučením, byť nejsou zákonem jaksi rigidní a bylo by velkým
problémem zažádalo jaksi památku nebo něco mi jasný ale jaksi vydat doporučení se více brala
jsem si já tady ten nemnoho míst staleté historie jsme prostě zachovali Job a přejdu ještě dál jistě
ODS, když padá dolů naopak dává tu vizi, jak kdysi říkal Pavel, že bychom tady dělali jakási
tabla Libušina zaťatá, jak platby pouze inspirovali moc, ale třeba, tím větší domkem, který si
velice povedla udělali takovou takové místo body právě v tomto centru jo, to by byl velice rád,
dodal ale další oblastí, kterou cenu práce s krátce ano budeme řešit na komisi životního prostředí
jsou management výsečí v současné době odházet a méně nebo vůbec ne může upozornit pozor
-li komisionář Adam, že občané vnímají rozporně vnímají samozřejmě nutnost jakéhosi omezení
díky suchu, ale zase varují před tím, aby nezatékalo a výživa lze velice málo a nepřinášelo
zejména v místech s tou zástavbou sekundární problémy požárního nebezpečí přerostlé trávy tak
prostě ale tak hlodavců tak komárů již dále obce Rájec Rájec jako velice důraz jako velice o tom
přemýšlet vlastně omezíme, aby poměřili s vaničkou dítě a NATO přímo navazuje vlastně bylo
20 a.s. Brno, že nepochybně doživotního prostředí jako patří taková všeobecná jaksi kultura té
obci já jsem dalek toho a za ze svého politického založení oranžového úsilí, aby jaksi toho
nechtěl vyzdvihovat žije jakýsi v různých podmínkách určitě ne ale máme tady problém byl jsem
požádán některými spoluobčany moje skoro sousedka paní magistrem neužil domov a růst
hovořil jsou tady možná jedí občané jaksi z těch míst jihovýchodní části starého vztek rezonují k
účasti na sídliště jižní část toho jí monitoruje jaksi sídliště já je samozřejmě zřizují nevím, jak to
ale jenom podotýkám, že bych rád věděl o jakousi vizi a jak tomu, jak přistoupit protože, zvláště
v době omezeného pravice, která zvyšuje a požární nebezpečí asi na lidský problém s nějakou
dobou a 3 roky nebo také byla epidemie žloutenky z těchto důvodů Plzně tam se skutečně
ukázalo, že to nelze podceňovat já jsem nedávno za jedním z těch občanů vlastně na houby tady
nové večer i v tom panelovém domě a jaké žlutá a Jarvis z vás k hrudi a a podobně a jak vypadá a
pak tam bude jiná, tak se za ním se přiznám zbaběle do té prodejny nechal, protože jsem se prostě
neodváží sáhnout kliku nechci nějak dramatizovat ale prostě takhle to bylo a já k tomu jenom
podotýkám a pakliže by bavíme o této skupině nic proti nikomu samozřejmě víme to, že jsou tam
problémy se zeptám se ho zeptal právě v komisi umíte si představit, kam tito lidé chodí na záchod
umýt si vzal, jestli se míjí a 2 já si myslím, že ne, a proto si myslím, že nám nestačí pouhý
monitoring a že bychom měli přijímal jakési opatření a já si to a vojínka nebo jakási smluvní
dohoda někde v Sadské, kde se přiživují přístupu k jakési tekoucí vodě nebo něco, protože dřív
nebo později s naprostou určitostí tento hygienický problém se někde ukáže a já bych tomu zájmu
našich obyvatel obce než já, protože řada těch obyvatel i tam v mém sousedství koneckonců i v
naší rodině jsou malé děti jsou děti ohrožené a prostě vás žádám, abyste toto vzali nás rotného,
protože si myslím, že to je věc, která se týká hlavně, pokud se zdržel naplnil jste naprosto přesně
čas těch 11 minut, které máte k dispozici tak jenom krátce zareaguju zřejmě máme na mysli, jestli
jsem to dobře pochopil společně to to prostranství mezi sapu a tím mužích ano ano bezvadný, tak

to opakovaně jsem jednal s Městskou policií opakovaně jsem jednal se společností SAP Maria,
která tam několikrát na vlastní náklady vzniklé na jejich pozemcích to vyklidila samozřejmě za
několik dnů se to hnízdo se tam objeví zpátky, no to je, který jsme jsme jako v situaci, že jediný
způsob, který je tak akorát vytlačíte o několik desítek metrů dál než oni si tam prostě potom
založí další síly na soukromých pozemcích mi to uklízet nemůžeme jsme to safari opakovaně
vyzvali jsme parita opakovaně udělala musím říci, že reagují zrovna v tomhle tom chtějí jako mít
dobré vztahy s námi tady tuším, že to jakoby za jejich hranicí, takže to tam na namítají ale prostě
jsme jsme poměrně dost limitováni tak dobře děkuji tak v rámci interpelací nebudu reagovat na ty
občany tak poprosím támhle hlásí pan Kuthan dobrý večer, já vás zdravím jenom krátce jenom
takový možná témata trošku odlehčující, protože tady většinu z nás buď vodí nevozí děti do školy
tak já jsem vypozoroval na ulice Novodvorská před kruhovým objezdem, že tam poměrně často v
tom cyklu kruhu zastavujou vozidla a rodiče tam vykládají svoje děti já se snažím to tam taky to
vozidlo odstavit bezpečně samozřejmě, ale je to území už na Praze 12 nicméně na hranice našeho
katastru a a návrhu vy jste nebyl možný zvážit se dohodnout s městskou částí Praha 12 a zřídit
tam aspoň 2 parkovací místa k plus, aby ty rodiče tam mohli bezpečně zastavit bezpečně
vystoupit a zároveň nebylo omezeny ten cyklopruh to je 1 věc a pak ještě 1 věc v souvislosti s
tím, že teď u nás na konci nepustí na křižovatce s horskou kvůli dopravním omezením v
Kunraticích jsou instalovány semafory vím, že to řešení dočasné nicméně obyvatelé lokality
dlouho volají po tom, aby tam ty semafory byly tam byl zřízen světelný přechod pochod pro
chodce a pokud to opatření v nedohlednu tak bych se moc přimlouval za to, abyste jako
zastupitelé přijali, případně na další nos zasedání zastupitelstva usnesení a požádali hlavní město
od toho, aby nám třeba pronajalo i ty mobilní semafory, aby v tomto opatření mohlo být trvale,
protože tam prostě ani dospělý člověk nemůže normálně tu komunikaci bezpečně přejít za mě
všechno děkuju vám děkuji tak 2 interpelace se pokusím odpovědět i vás, kteří máte před sebou
ten obrázek, když se podíváte potom u toho kruhového objezdu z Prahy ti, kteří přijíždějí ulicí
generála šišky, tak tam ty 3 místa nebo 4 tam vymezená jsou 3, že rozumím tomu zkusit vymezit
tato místa i pro ty, kteří přijíždějí po Novodvorské děkuji za podnět zkusíme to asi na tom také
ráno buď vodě nebo jezdím s dítětem, tak tu situaci tam teda také vidím děkuji, co se týče toho
Semaforu jsem se na to ptal, protože bychom s není to tak dávno co jsme měli podobný dočasný
Semafor u zastávky ke Březině v Písnici je ten tam byl taky dočasný měl teda trošku jednu
nevýhodu, že se, že řidiči ho příliš nerespektovali loni touto červenou tam poměrně dost dost
projížděli přece jenom ta ta dočasnost toho Semaforu je takový, že prostě není třeba dostatečně
vidět tady ta silnice není tak široká jako byla před časem v Písnici neplatí to hlavní město Praha
platit ta firma, která vysoutěžila tzn. byl jsem dopředu upozorněny, že to nemůže býti jako v tom
režimu, kde to zůstalo v Písnici ten dočasný Semafor, který vlastně platilo hlavní město Praha
Triton platí firma, která to má z dopravně inženýrským rozhodnutím odstranit máme jakoby část
jsme vyjednávat ses eurový potkám s tím co to stojí co by to stálo, jestli by to znamenalo vlastně
vůbec odkoupit zpátky a potom, kolik stála by měsíční provoz, protože tam ty semafory chybí to
víme všichni to jenom jakoby pod čarou já to slyším doma velice často, protože ta moje manželka
přes ten přechod chodí, jedna z prvních věcí, které kdy jsme se hrát před mnoha lety jsem kanály
Bush přistěhovali bylo, takže mi manželka psala na Úřad městské části, aby na této křižovatce
byla řízena semafory/takže to je mnohaletá záležitost, která je zkusíme, jestli by ten dočasný tam
nemohl nějakou dobu zůstat zůstat na delší dobu aspoň nějak trvale, byť by byl také dočasný
děkuji dále v bodě interpelace občanů a nikoho nevidím a vidím tak prosím, můžete poprosím na
mikrofon vaše jméno jméno se Kocourková bydlím v Jílové ulici a začnu úplně netradičně,
protože bych chtěla velmi poděkovat panu starostovi a odboru dopravy nebo životního prostředí
to nevím, kdy před časem byla uzavřena ulice Mílová přístupu v Sapě velice to pomohlo právě v

těch posledních dnech, kdy je tady jsou problémy na libušské, takže na začátku té ulice je 30 jako
ulice, která není jasná ale řidič třech vjedou do té ulice se tak točí je to nebezpečné, protože jinak
než ale takže moc moc děkuji a abych nebyla tak sladká a pak zase na druhou stranu jsem chtěla
se zeptá, jestli je to opravdu nutné a pronajímá hřiště Klokočov k soukromým akcím, protože
7. 5. té se tam konala párty, která skončila asi půl dvanáctý a grilovalo se tam pilo se popíjelo se
velice zdatně Šuvalov a za faul, kde by se červenala červená muchomůrka se ta společnost potom
rozcházela bylo to hrozný já jsem to odmítala s kočárkem po trase ještě 25 hodiny zřejmě nespaly
a podobně není to hotový, myslím si že to hřiště, který másla před Spartou a nechat, a když už
tady ten spor, zda by nebylo možné tam jsou 4 světelné panely, které svítí na oběd na obytnou
část já už jsem několikrát žádala na životním prostředí, když už tam hrají, prosím, ať hrají ale zda
by bylo možné za světla obrátit tzn. využívat ta světla, která jsou blíž k odchodu a svítit směrem
na ty paneláky, protože to je z boku tam není žádný žádné okno to se svítí a, nehledě na ty
pomáhali před paneláky jsou hodně daleko od toho hřiště, takže když budou o svých matnou
plochu, kde se hraje hokej ale ono to svítí široko daleko do dáli na všechny ty obytné je rodinné
domky, které jsou nasměroval ve směru k výslechu tak, zda by bylo možno rozsvěcet tedy panely
směrem k libušské či tak děkuji za tento druhý po dni NATO se podívám, co se týče toho hřiště,
tak to bylo určitě porušení pravidel, za které pronajímáme to hřiště, tak to se podíváme to tam
bylo škoda, že teda na, omlouvám se že tam teda něco takového bylo mi to pronajímáme za
účelem sportu tam jsou poměrně dost jasná pravidla, která máme si myslím, že máme na sebe
mobil příště mi klidně zavolejte a tohle chce řešit, no tak copak, jako když si tam ještě jako za
druhý po po sportu tak třeba nevadí, ale jako pokud chce, aby do půl dvanáctý a vykřikují taky to
opravdu porušení pravidel, za kterých to hřiště pronajímáme tak, že tohle tolerovat nebudeme
zjistíme, kdo tam byl bylo to minulý pátek ráno slyšel jsem dobře děkuji vám sice zjistíme
nebude se opakovat, případně těmto už nebudeme to hřiště pronajímat by to nehodlali respektovat
tak vidím nevidím, takže nikdo, dá se nehlásí v bodě interpelace občanů, čímž to tento bod
končím a přistupujeme k bodu číslo 3, a to je projednání investičního záměru vybudování
skateparku na pozemku p. č. 401/5 v katastru Libuš s dovolením vezmu podklady, prosím vás
máte před sebou tisk ze 0 28 projednání žádosti občanů ohledně záměru vybudování City parku
na tomto pozemku my jsme zahájili rozhodnutím rady jsme zahájili stavbu tohoto fit parku
následně se nám ozvali občané částečně s dotazy, co se tam staví částečně s tím, že s tím
nesouhlasí a zdali máme na to příslušné povolení Stavebního úřadu my jsme měli v té době to
řeknu ústní souhlas, který jsme následně tedy potom 20. května dostali písemné podobě máte to
tam přeloženo této sdělení, a to že umístění fit park na tomto pozemku nevyžaduje žádné opatření
Stavebního úřadu s 6, čímž to nebyli místní občané spokojeni dožadovali se vydání nového
sdělení Stavební úřad jim vyšel vstříc a od 10 dní později otočil svůj názor a vydal nové sdělení,
ve kterém konstatoval, že zahájenou stavbu City parku Stavební úřad považuje za stavební
úpravu ve smyslu ustanovení § 3 stavebního zákona požaduje, aby se s realizací záměru začalo až
po získání pravomocného územní územního rozhodnutí o změně využití území a následnému
ohlášení terénních úprav tudíž, tudíž hnedka ten den byly zastaveny práce na tomto fit parku
novoty mi, abych tedy dál nejprve slovo občanům, kteří určitě semka přišli k této záležitosti a
poprosím, abyste vystoupili vy a potom dostanou prostor zastupitelé takže, kdo z občanů přišel k
této záležitosti, prosím, máte slovo, prosím o představení na mikrofon děkuji vážené zastupitelky
vážení za zastupitel a mé jméno Jana Novotná zastupuje zde přes 70 občanů městské části Praha
Libuš, kteří využívají pár jezdí a jasně písemně deklarovali, že nesouhlasí s vybudováním zdi
parku v našem parku 401/2 v katastrálním jen podotknu, že jsem velmi ráda, že tito občané, kteří
jste nemohli zúčastnit naše a tohoto zasedání se mohu a účastní osobně zasedání v rámci online
přenosu byli jsme šokováni, že výstavba započala bez transparentního schválení zastupitelstvem

a bez řádného územního souhlasu na změnu využití parku na sportoviště dokonce v době započetí
s výstavbou smlouva o dílo s firmou vor KL nebyla v registru smluv zveřejnila zveřejněná k
informaci, že městská část měla souhlasné nebo stanovisko ústní stanovisko, že tato stavba
nevyžaduje žádné opatření Stavebního úřadu se musím ptát jaké doklady městská část předložila
tehdy stavebnímu úřadu jaké informace zavádějící neposkytla, aby vlastně tohle to nepravdivé
stanovisko získala ale vrátím se důvod, proč pro přišel nám přijde stavba tak rozsáhlé rozlehlého
City parku pro baráž o pár jezírku nebo na těch důvodů je několik záměr je necitlivý k životnímu
prostředí v naší městské části kvůli parku dojde k nevratnému poškození významné části parku
má být zničeno přibližně 200 m² vzrostlé zeleně pokácen dvanáctiletý javor červený a
pravděpodobně poškozeny kořenové systémy dalších stromů v sousedství celá plocha 200 m² má
být zpevněna a zalitá umělou polyuretanovou jako občané se logicky ptáme, proč si v naší
městské části likvidujeme vlastní parky sportoviště neumístil metám, kde není nutné likvidovat
stávající vzala dalším důvodem, proč si myslím, že stavba je nevhodná je důvod, že vy, svojí
velikostí naprosto neodpovídá velikosti prostoru, do kterého je umístil 2 nejsem jistá, jestli
všichni z vás vědí, kde tento malý parčík v jezírku se nachází ale jedná se o poměrně malý úzký
pár a velikost zastavěné plochy fit Kid parkem bude 200 m² pozemek 401/5 má pouze 1200 m²
tzn. že celá 1/6 tohoto pozemku bude zastavěna na tuto plochu má být umístěno 32 cvičebních
prvků tak má být umístěna v těsném soudce v sousedství dětských hracích prvků pro velmi malé
děti z bezpečnostního hlediska není úplně vhodné, aby posilovací stroje pro dospělé byly
přibližně 3 m od dětského hřiště dosud si děti v parku volně hrály není jen novinky budou
pravděpodobně muset neustále hlídala, aby nalezli nástroje určené pro dospělé, kde si můžou
ublížit ptáme se řešil někdo, kdo budou návštěvníci parku vykonávat svoji potřebu již nyní
návštěvníci dětského hřiště děti ale kdy jejich rodiče chodí vykonávat malou velkou potřebu za
plot přilehlých rodinných domů ptáme se řešil někdo, kdo budou parkovat auta návštěvníků
skateparku v přilehlých ulicích nejsou žádná takováto parkovací místa k dispozici součástí fit
parku bude denně i několik mohl by trest posilování na motivy, které strojích Jawa odborníků
přežije svým přístupem ke zdravému cvičení poplatné době devadesátých let spojených s lupem
obřích 510 8 moderní trendy, jež opus silových tréninků na jednostranně zaměřených strojí dávno
opouštějí a zaměřují se především na cvičení zaměřená na mobilitu flexibilitu a vytrvalost, jejichž
cílem není primárně velikost svalů ale zdravé funkční a pružné tělo a cvičení na Best fitness
strojích je považováno za nevhodné, respektive přežitek poplatný době pokud však naše městská
pár městská část musí mít opět pár akcemi si pár pro zastupitelstvo nezvažovala vhodnější
varianty, kam fit park umístit a jak dotaci 900 000 Kč smysluplně využít vydělal někdo například,
jak zanedbané a zastaralé hřiště má základní škola meteorologická nebylo by vhodnější umístit z
této pár na pozemku školy, abychom přes den mohli využívat starší děti v rámci tělesné výchovy
a večer byl například zpřístupněn veřejnosti další variantou je například umístění na pozemku
428/jednou, který je již několik desítek let v územním plánem určen k vybudování nového ale
rozlehlého parku v návrhu dnešního usnesení o informace, že prostředky nelze použít na jiný
účel, protože finanční prostředky jsou dle rozhodnutí zastupitelstva hlavního města Prahy účelově
vázány na vybudování usnesení jsme si prověřovali a usnesení není žádná zmínka, že fit párku
musí být umístěn právě a pouze na pozemku 401/pěti v katastrálním území Libuš jednalo se
pouze jednalo se o poskytnutí dotace na rozvoji infrastruktury městské části vážené zastupitelky
vážení zastupitelé a navrhujeme nové usnesení zastupitelstva městské části v následujícím znění
zastupitelstvo prověřuje radu pověřuje radu městské části výběrem vhodnější lokality pro
umístění v parku, například základní školy meteorologická pro své investujeme 900 000 nás
daňových poplatníků tam, kde to dává smysl děkuji všem za pozornost vám děkuji ptám se dál z
řad občanů chce vystoupit k této záležitosti tak prosím, pana hrají major 2 Vojtěch Rajtmajer já

se teda přiznám nebyl jsem účasten podpisu nebo jakým způsobem se podporovat toto tato akce
ale jednoznačně podporuje, protože si myslím, že v parku jezírko rozhodně není potřeba žádných
před pár pokud vy někdo z vás ani zastupitel Adam zastupitelky používáte tento park tak jistě
jistě i pro účely buď tam chodíte s pejskem, anebo s vašimi dětmi nebo vnoučaty já tam třeba
chodím s dětmi, a protože ty děti mají, kam běžet do dneska jsou ty děti většinou aktivní a chtějí
běhat po trávě chtějí lézt na stromy a nechtějí běhat po betonu beton a různá umělá umělé plochy
to se stalo podle mě poslední dobou docela jasný evergreenem naší městské části hromada
hromada zeleně je buď zastavována nebo betonová vana, když se podíváte na park jezírku tak
před pár lety tam ještě nebyly ty domy, které tam teďko jsou pak jezírko se stále zmenšuje a teď
došlo k tomu, že zase je tam další umělá plocha naštěstí zatím pouze ve stadiu obrubníků a já
doufám, že postaru obrubníků zmizí, dokud je to možné každopádně bych podpořil sportovní
nadšení, ačkoliv nevím, do jaké míry ti, kteří rozhodují na úrovni hlavního města Prahy o tom, že
dávají peníze na ty parky, jak dalece jsou si vědomi toho, jak jsou ty parky využívány já sám
znám několik ale neznám moc lidí, kteří na to chodili vím, kde jsou ty parky, například na
Zbraslavi tam máme 1 krásnej a chodí tam všehovšudy tak 5 lidí v těch 30 100 co tam bydlí a
myslím si, že i ty parky jako takové jsou zbytečné a pokud jsou nějaké prostředky samozřejmě
vázány tím, že musí být využity nevím, jestli to za každou cenu musí být využito podle něj jsou
peníze nebo jsou investice, které raději nebudeme realizovat než byly realizovány špatně děkuje
se hlásím se do diskuse, že bych zkusil ale jestli se ještě z řad občanů tak prosím, aby potom
ukázal něco teda na nějakých materiálech, abychom si to trochu přiblížili máte slovo, prosím/já
se jmenuje Rydvalová jsem také občan této městské části a víceméně bych se asi bych neřekl nic
nového ale připojuji se dvou předřečníků, protože ta fakta, která zazněla a paní Novotná nebo
omámená jsem zapomněla, tak to jsou fakta, která nelze pominout, kdybyste se tam někdy byli
podívat tak vidíte, jak v Kazani opravdu bývá tam se zastavilo také tady bylo řečeno, už část té
zeleně nuzné určitými stavebními prvky a tohle je další stavební prvek, který ten park úplně
šetrné a vlastně z něj zbude tak málo, že v ten původní účel, tak jak byl vybudován tak úplně
ztratí smysl znovu jenom chci apelovat na řadě mají prostor, ale jsou tam opravdu po stromech
opravdu tam tu volnost mají a tím to jim to úplně znemožní děkuji ještě někdo z řad občanů tak
pokud nás přesunu na počítači, omlouvám se pokud budu některý stát zády já se zkusím trošku
naklonit, a tak jestli dovolíte, první zkusím ukázat ten obrázek, protože jsem byl upozorněn na to,
že jsme nikde nezveřejnili to vizualizaci, takže první informace je tady máme tedy základy toho
parku dnes tam máme ty obruby tady je ten ta cestička toho parku, který pokračuje samozřejmě
potom dál tady ještě doprava ukáže-li druhý obrázek vizualizace je to něco vidět už více ze shora
tady bych si dovolil zareagovat, a to vám nemám za zlé, že opakujete, že to má 32 prvků nemá to
32 prvků May 14, na který se vlastně posiluje jakoby na 32 prvcích ale reálně jich je tam 14 ale
jenom říkám, že to nebylo známo, takže těch prvků není 32 ale 14 třetí vizualizace jenom tady tak
ještě jakoby zvenčí ten takový pohled, který jsme měli, aby bylo vidět ještě to rozmístění těch
prvků a dovolte, abych tedy zareagoval na několik otázek, které tady zaznělo, že smlouva nebyla
v registru smluv zveřejnila, že to není platné tak my dodržujeme zákon o registru smluv a
vždycky po podpisu smlouvy máte nějakou lhůtu, do které doby musíte tu smlouvu zveřejnit tato
lhůta byla nepochybně dodržena i přes marodku našeho úřadu zrovna smlouvy zveřejňujeme
nemám co zazlívám paní Novotná a že to nevíte ale měli by to vědět ti zastupitelé, kteří to
opakují třeba na sociálních sítích, že jsme porušili zákon není to pravda, ty smlouvy řádně
zveřejňujeme, co se týče toho, že to nebylo projednáno zas v zastupitelstvu ano ne bylo to
projednáno, když jsme loni budovali fitpark v Písnici nikdo ze zastupitelů nepožadoval
projednání je to v kompetenci rady musím říci, že si nevybavuje mnoho jiných zastupitele z řad
opozice, který by se mě zeptal na ten fit park v Písnici a stejně tak jsme postupovali i tady v

případě Libuše my jsme tyto finanční prostředky požádali o ně, respektive dostali jsme nabídku
loni myslím, že 13. září bylo to měli jsme na to poměrně krátkou lhůtu asi 4 dny na podání této
žádosti, protože jsme měli pozitivní ohlasy na ten fit park, který jsme loni na konci června
otevřeli nebo možná začátkem července jsme otevřeli v Písnici a byly požadavky na Libuš tak
jsme požádali ještě o tento fit párku musím říci nebyla žádná reakce finanční prostředky jsme
obdrželi potom v prosinci od hlavního města Prahy a následně tedy zastupitelstvo svým
usnesením vzal na vědomí, že tyto finanční prostředky a ten si park mít budeme tzn. zastupitelé
byli informováni a můžu to dokumentovat tím, že po jednání zastupitelstva mě tady navštívil pan
Steiner, který přišel a ptal se mě, kde ten park chceme umístit tzn. ta informace byla zřejmá a kdo
se chtěl, tak se mohl zeptat nemůžu, omlouvám se souhlasit s tím, že je to 200 m² na malém
úzkém parku, který má dohromady 1200 m² to přece není pravda, ten park má celých 5570 m² a
ten si pár zabere 3 a půl procenta tohoto parku tedy nikoliv pětinu šestinu, nebo co tady zaznělo
ale 3 a půl procenta tohoto parku bude zabráno tímto fit parkem pokud tady zazněla námitka, že o
tom dneska děti chodí, že tam dneska chodí rodiče s dětmi a se psy, tak si dovolím říci, že před
několika lety za možná chodili jenom s těmi psy, protože do té doby, dokud jsme tam nepostavili
ty dětské prvky tak vlastně nebyl ani moc důvod tam chodí s dětmi a tohle místo bylo právě
jedním z vytipovaných míst rodičů nebo občanů při 10 prioritách Libuše a Písnice, že tam chtějí
umístit právě herní prvky pro děti, takže je logické, že se takový park, kde předtím byla jenom
zeleň a kde jsou stromy, že se to vyvíjí, co se týče základní školy meteorologická musím říci, že
loni právě v létě, když vloni v září, kdy jsme dostali nabídku a byla velice rychlá tak jsem hnedka
požádal pana ředitele, aby mi připravil projekt revitalizace sportovišť v rámci areálu základní
školy meteorologická tak aby, až se zase objeví nějaká podobná výzva bude zase třeba opět
rychlá, abychom byli připravení a mohli investovat tam to bude, ale v mnohem dražší pokud
chceme revitalizovat ty prvky, které budou sloužit, ale obávám se výlučně škole nebo se nějakým
režimem hlídaným, protože není možné areál školy otevřít, aby byl úplně k dispozici asi dovolit
nemůžeme, co se týče, že jsme argumentovali, že nejde použít na jiný účel tím jsem reagoval ne
že bych to musel být určeno na tomto pozemku to vůbec ne, ale tím jsme reagovali na jinou
skutečnost, že se objevovaly informace, že za ně můžeme třeba jít a vysázet stromy tak tyhle ty
peníze jsou určeny na sportovní účel my jsme dostali nasypat je potom, tedy na nás, kde se
rozhodneme ten při parku umístit, co se týče toho místa, jestli jsem tady přihlášeny k internetu
ano tak proto jsem ještě zůstal tak jenom dovolte říci jednu skutečnost v loňském roce bylo po
celé Praze postaveno 55 fit parku byl to rozsáhlý projekt, který právě slouží k tomu, že se
nestane, že by tomuto parku byla potřeba jezdit vznik odněkud zdaleka ještě asi před čtyřmi roky,
a když jsem to po fit park poprvé viděl někde na vysočině jsem se tenkrát zajímalo to je v Praze
byly asi jenom 4 nejbližší nám v Hostivaři loni se objevil program, že prostě bylo možný, že
každá městská část si mohla požádat osoby párek s 57 městských částí požádalo 56 a pokud je mi
známo tak v loňském roce jich bylo 55 postaveno všechny velmi podobné jako ten v Písnici a
není tedy vlastně důvod, aby kvůli tomuto našemu City parku semka jezdil někdo z Krče z
dvanáctky z Kunratic Šeberova, protože oni mají své vlastní parky my jsme postavili 1 si
partnery v ulici Unhošťská staleté části, což je, tedy v Písnici další park umístění je tady u
papírny kovový ulice, což už je ale investice na území Prahy 12 a z toho důvodu jsme nezvolili
umístění parku tady, protože tyhlety 2 parky by byly nezbytně by byly blízko u sebe a poslední
parkovou plochu, kterou my dneska na území městské části Libuš máme pak byla tato plocha,
neboli tímto chci ukázat, že i zde zde a zde jsou nebo pardon tady a tady jsou parky 23 parky tady
byl návrh na umístění dalšího naší mámy v Kunraticích v Aši máme na Praze 4, neboli to
rozmístění takové, že to vlastně nevyvolá nějakou zvýšenou dopravu to je něco co by jste se
rozhodně dle mého soudu nemusela obávat a co se týče změny názorů Stavebního úřadu k tomu

můžu říct jenom tolik, že jsem dneska ještě ráno poslal e-mail s dotazem zhruba na 30 starostů, s
kterými tak jakoby běžně komunikujeme mám zpátky asi 12 reakcí bylo na výmaz Dolních
Měcholup nikde od nich Stavební úřad nic na ten fit park nepožadoval mu tak, že jsem našel 1
jedinej a nutno říci, že my jsme postupovali stejně jako Stavební úřad po nás nic nepožadoval v
případě vyhotovení parku v Písnici tak potom ani v Libuši, že potom změnil názor o tom si sice
může myslet své ale my jsme to respektovali hnedka ten den jsme zastavili stavbu toho Kid parku
nerozporovali jsme změnu názoru Stavebního úřadu 180 stupňů a jsme připraveni prostě splnit
podmínky, které nám dají a ještě poslední co vám si dovolím ukázat my jsme v té Písnici jsme
zvolili povrch, který mají třeba tady jako podobný Vlčkovi je tady máte tak jen přes park a zvolili
tam štěrk, jedna z prvních reakcí, které jsme dostali od cvičenců v Písnici, pokud se tam někdo,
protože ten štěrk prostě na to cvičeni jako dopadová plocha není vhodný, protože tam se na tu
plochu prostě dopadá prolamuje to se my jsme zvolili plochu, která je třeba postavena v
Satalicích a, a to je tady ten litý polyuretan tohle to je obrázek ze Satalic nutno dodat, že na ten
povrch je velice různý pokud nám Stavební úřad přikáže nějakých konkrétních povrch tak my to
budeme samozřejmě respektovat já se vrátím zpátky na místo, odkud budu dál tedy moderovat
tak nevím, jestli jsem zareagoval na všechny otázky, které tady padnul, které jsem si poznamenal
nám slovo tomu, kdo se hlásí a postupně se na to podívat a případně to doplním hlasy se pan
Melichar se chtěl zeptat na 2 věci já tedy se v tomto případě jaksi bez přípravy, když se chci
zeptat jeho říkal jste já vím, jak je to v územním plánu, že tady není vlastně jiná jiná plocha je asi
nepolemizuje Nosek cizorodá, protože současně máme několik slov vlastně práci komise
životního prostředí vytipován, že tam nebudou prováděny Seče, jedna z nich je tady poblíž ulice
v komuně a druhá z nich volí právě školy meteorologická já nevím, jak soud podotýká chůzi vlál
jenom chci říct pokud by byl takový tlak občanů a začalo zvažovat přemístění té uvažované
stavby bylo-li dále využít jednu z těchto dvou vlád, protože jste o nich nemluvil nevím, jak říká 1
vos ohledně jeho, takže se omlouvám a za druhé já jsem se setkal jste se mne asi možná od jiné
firmy možná nechci polemizovat s velikostí s takovým vzít parčíkem na Praze 12, a sice ulici za
tisk a poblíž mateřské školy vilová čtvrť a je to tam opuštěná chátrající vlastně stává jo, já nevím,
zda to proto okolí dobře nebo špatně ono ty uličky jsou tam úzké je to rozsah pro vaši orientaci v
dané věci by se měli vlastně těch kauz zlá a pokračovali a dozadu do té zástavby jakoby rovně
směrem k Vltavě, tak tam v těch uličkách zatím kruhovým objezdem ho, tak tam je to a 1 a půjčil
další ulice v Jihlavě už od kočky jenom bych to definoval právě vedle školky takovýto pár já
jsem se nad tím pozastavil s při nějaké naší akci vloni jste se tam vyskytl a místními říkali, no my
jsme vlastně rádi on nebyl takový dům, jenomže ŽOS má problém s tímhle problém pak jsme
vlastně rád upadá, ale potom by ta investice nemalá, když je zvolena na nevhodném místě chci
říct, jestli přijde vniveč, no tak, jestli tady není taky takové nebezpečí jako já jsem si postupně
škrtal snad se mu to dělá všechno jenom poznámkách Zbraslav má 10 000 obyvatel, nikoliv
30 000 to jen tak hodně pod čarou tak poprosím další hlasy pánů moje jméno Zdeněk Novotný
neodpověděl jste na 2 věci, které jsou poměrně důležité hlavně pro mě, protože by hodně blízko
za prvé ty toalety protože, co se tam děje tam, když budete teď tak uvidíte rozházel toaletní
papíry a druhá věc, která hosté odpověděli drží bezpečnosti dětí, protože to je kousek od toho
houpačky vše být kdykoliv a možná třetí ještě, která byla zmíněná i teď stačí, aby se tam sešla
parta mladých lidí večer popíjel a seděli na houpačkách pouze věta poměrně dost, jak chce
zamezit, aby tam prováděli něco stejnýho v podstatě ta těch žádný hlas našich dětských parků, a
tak prostě to tolik nemáme holt to je prostě takhle to není staveniště, kde máme povinnost
postavit politiku a řekněte mi teda jakoby dětského hřiště takhle nějakém a jsou v parku k jezírku
nebo někde prostě, tak to je určitá míra prostě také toho, jak se ti lidé jako chovají slušně je to
prostě, no je to negativní jev nevím, jak vám víc jak na to odpovědět já to prostě není součástí

toho, kdyby to byla povinnost k nějakým mít toalety u každého hřiště, tak bychom to zabezpečili
támhle na hřišti zmíněném klukovská tam toalety samozřejmě máme, protože to něco trošku
jinýho a my to zaměřeno na více ten aktivní sport, takže tam tam i s nějakou možností prostě
sprchu se týče toho pohybu pohybu lidí tak parky samozřejmě logicky přitahují tohoto vidíme na
jednu stranu je to dobře, protože lidé po tom volají chtějí tam být, pokud se tam popíjí tak jsou to
prostě jednorázové excesy, které chce rýma prostě musíme taky jednorázových víc tomu prostě
jakoby zabránit nejde jako postavit park a čekat, že tam ty lidi nebudou chodit, tak to asi dost
dobře nejde jako moje vlastní zkušenost já jezdím po ulicích hoštické nemáme si park Písnice
tam někoho vidím tak jsem tam zastavila až jsem se právě poptat na to, jaká je zkušenost jednak
jsou to poměrně stálý lidé, kteří tam chodí jsou to dost, řekl bych takový to říct Samotáři jako ony
jsou to organizované tlupy, které by prostě chodili to si myslím, že ta praxe vám pravdu ukáže,
jak jsem se dotazoval starostů nikdo nemá problémy s tím jako veřejným pořádkem ta
návštěvnost je různá podle toho, jestli je to ještě součástí nějakého jiného sportovního areálu,
anebo to je někde stranou sami to mi různě odpovídaly a poslední je bezpečnost dětí jako ta jako,
tak samozřejmě za každé dítě prostě odpovídá prvé řadě prostě rodič tam nepředpokládáme, že by
se tam děti školou nepovinné, že by se tam asi na tom parku pohybovali sami a ty starší přirozeně
musíme prostě učit to může i chůze po tomto světě přináší určitá rizika a oni se prostě musí
naučit tak jako na tomto světě pojivo O není vůbec nic jaksi proti ničemu už je tato 2 hřiště jsou
vedle sebe podívejte se kde by tato hřiště vznikly různě po Praze naopak se to prostě koncentruje
právě z toho důvodu, že přijde prostě otec s dítětem to dítě se tam houpe na houpačce a onde a
pověsí sira pár kliků nebo prostě pár přísahu se pověsí někam na tyč, když jsem před časem ještě
dřív jste napsali tu petici a než jste se ozvali tak jsem potkal Imricha Bugára, který je naším
občanem potká jsou tam v parku jezírko tam nedaleko bydlí -li do řeči asi 2 roky jsme se
neviděli, tak se mohlo to využít k zrovna jsme začali stavět fit park tam jezírko tak jsme se o tom
povídat ale o to je výborný na to. Tady vídávám tam na Praze 12 prostě otec drncá kočárek
vyfasují dítě myslím na procházku zaparkuju té plochy 5 minut si tam zacvičí a pokračuje dál
jako vidíte jste se podívat do Písnice tam, jako je jenom pár nadšenců, jako je tady možná 1 náš
zastupitel, který prostě jako hodně sportovně nadaný, který tam možná vydrží cvičit půl hodiny,
ale ti ostatní tam prostě opravdu netrávím hodiny to není posilovna to není fotbalový hřiště, kam
jdete a vyvolává ten hluk a trávíte tam prostě hodinu a půl jako to je klidná sportovní činnost, kde
se rozhodně nějakého zvýšeného hluku nebo dopravy, že by stavba se sjížděly auta nic takového
nehrozí těch parků ale prostě opravdu už na 6 desítek po celé Praze a nikdo nepojede od nás z
Hostivaře, kde byl před časem k nám nejbližší park každý si vybere na Praze 12 v Písnici na
Praze 4 Kunraticích a podobně možná jenom využil toho, že jsem si již má slovo tak jenom
jakoby namátkou, takže Nebušice dopadová plocha ze štěrků nepotřebovali žádné opatření
Stavebního úřadu Satalice jsem mu ukazoval litý polyuretan Újezd dubové piliny namíchané s
pryskyřicí Stavební úřad nic nepožadoval Běchovice pryžový monolitický povrch jsou v mix
nevím, co to je, ale je to něco rýžového znamená také poměrně O polyuretanu Slivenec ty jsou na
štěrku Ďáblice jsou z pryžové štěpky barvené do cihlově červená Vinoř mají také gumové
dlaždice to samé mají i v Šeberově gumové dlaždice v Lysolajích mají polyuretanu to co jsme
navrhli mi, a tak nepotřebovali žádné rozhodnutí pouze potřebovali Dolních Měcholupech jsem
to zmínil a ta mají gumu štěrku zalito pryskyřicí a pak jsem ještě ozvali z Kunratic hbitá pryž z
nějakého označení tloušťky 35 mm, která leží na štěrkovém podloží proužky 2 20 cm, takže ten
povrch různý, ale v mnoha případech možná v polovině toho co jsem udělal je nějaký velmi
podobný tomu, anebo stejný, který jsme my navrhli do tohoto City parku tím jenom říkám
budeme respektovat, když nám Stavební úřad řekne jiný povrch ale jenom jako není to nějaká
výjimka bychom se zbláznili, že jsme navrhli něco co nikde jinde na podobných hřištích

neuvidíte tak pak druhé vystoupení pan Melichar putovní pana Loukoty tu paní Adámkovou
támhle dámy a Makovský musím se vás psát, jestli dovolíte, děkuju jenom velmi krátce za naše
starost zmínil hřiště, které je na rohu ulic Jílová klukovská v souvislosti s tím chci právě
upozornit na hluk vlastně, no někdy do pozdních hodin je tam poměrně výrazně k její doopravdy
zbytečná jaksi pozná každý z nás sejde parta mladých lidí a dlouhé nebo ten spor může tak
doopravdy vymezují já myslím, že vás žlutá náhrady jako odhadem 150 a zvýšit o velice zase
jako bytová hlavní nástroje a kolik vlastně slovy to já současný cenách za 4 na pořízení a vojínky
odpovím rychle to opravdu nevím co stojí hra pro mne to bych si opravdu zhruba bych si
vymýšlel, no to se omlouvám to opravdu neumím, kdybyste chtěla, tak vám může písemně
odpovědět, ale nevím to asi se barvou umíme najít stejně na ruku tak něžná slova jenom řeknu,
jestli jsem dostatečně zachytil, kdo se hlásil, takže jsem měl pana louku tu potom vydal dáme
takhle postupně jste se mi tam přihlásil paní Adámkové až po paní Andrtovou pak jsem viděl
pana Makovského pana Luku tu a tam se hlásil potom dá mat v tomhletom pořadí nezapomněl
jsem nikoho dobře, takže pan Loukota má svou tak bych chtěl ještě upřesnit některé některé věci,
které zazněly od občanů a jedna z těch věcí je, že pak jezírko se zmenšuje není to pravda, pokud
máte ten dojem také proto, že se zastavují okolní pozemky a ty okolní pozemky jsou soukromé a
sloučené stavební parcely s těmi, bohužel nic neuděláme pro park jako takový se rozhodně
nezmenšuje potom další věc fit park vedle dětského hřiště je to zcela běžná věc titul pan starosta
košické ulici to tak je je to vlastně ve změnu v parku na Praze 12 poplatníkovi v ulici ale takový
malý City park na Praze 4 v ulici za dvorem atomy toho rovněž, pro něž vedle sebe potom ještě 1
důležitá věc, která tady nezazněla ten poli bude tank, který my navrhujeme je propustný proto je
potřeba tady zaznělo, protože jsem slyšel ty jsou informace že, že to vlastně změní změní nějaké
nějaké poměry pro srážkovou vodu, takže tak to, tak to není, proč vlastně postavíme právě právě
v parku k jezírku a ono to navazuje na anketu 10 priorit Libuš Písnice, která byla vyhlášena
vyhlašovala každý rok ale loni byla vyhlášena v dubnu a výsledky byly prezentovány v časopise
u nás v září 2018 a tom, jedna z priorit zněla zajistit klidovou zónu městské části oblast mezerách
místo výstavby multifunkčního hřiště pro tuto prioritu hlasovalo celkem 48 hlasů 290 hlasujících
v této anketě 10 priorit, což je 16 a půl procenta, takže z toho je vidět, že máme tu nějakou část
občanů, kteří měli zájem o to, aby ten park se, jakým způsobem rozšířil, aby tam byla větší
nabídka aktivit a mě trošku mrzí, že opoziční zastupitelka paní Tůmová v Rusku dezinformuje
naše občany, protože na jeho výzvu Facebooku, konkrétně 23. května 16. května/02 články, které
jsou plné nepravdivých věcí k tomu viz třeba ta smlouva o dílo, že tato statut zopakovala v Sasku
budou článcích, že není platná smlouva o dílo, což samozřejmě není není pravda a píšete a že
vlastně zastupitelstvo o tom nebylo informováno až to nebylo projednáno s paní Tůmová a vy
vaším hlasem jste schválila 21. ledna na jednání zastupitelstva tisk číslo 10, kde vlastně
rozpočtové opatření, které spočívalo v příjmu dotace od hlavního města Prahy bylo jasně
uvedeno, že to je na fitpark neslyšel jsem od vás vy jste se nějakým zajímala o 8, kdy jste fit park
bude tento způsob bude stavět O asi asi vše od těch dezinformací 2 se tam je tam více ale asi jsem
řekl vy ty zásadní žhář jsou paní Adámkové, prosím vás tam máme vodu dodržujte pitný režim,
kdybyste si někdo potřeboval odskočit tak toalety máme tady na chodbě po levé straně slovo má
paní Dr. Adámková já si nejsem jista, že fungují ty mikrofony snad ano tak budu mluvit hlasitěji
já bych jenom některé věci dal do chronologické souvislosti 13. září, říká pan starosta to schválilo
minulé zastupitelstvo tím jenom chci říci, že víceméně v tom lednu nebylo možné to neschválit,
protože jste v pořádku, že ta dotace přišla je tu na samozřejmě sportovní činnost, což je dobře to
co možná jsme zcela ne uvedl jako někteří noví zastupitelé je, že já jsem tedy předpokládal, že
uvidíme ještě nějaké plánky, ale je to možná moje zkušenost to prostě se může stát co se týče těch
povrchů já jsem se na to samozřejmě dívala tak opravdu podle těch technických kazetu by to měl

být nepropustný povrch tak předpokládám, že tomu tak opravdu bude protože, jinak bychom se
mohli dostat do problémů, co se týče voda v krajině, což bude velký program, který bude vypsán,
co se týče těch strojů tam jsem také předpokládal, že to projde nějakou oponenturou, protože těch
možností vybavení těch venkovní hřiště celá řada může být tady s těmi pravděpodobně už máte
někdo zkušenosti, protože já bych asi teda úplně pro ně nebyla, a to vše technikálie, co se týče
využití těch hřišť proto vás já jsem bydlím v přímé souvislosti s dětským hřištěm a mohu vás
ujistit, že určitě tam bude alespoň v první době, kdy se to zprovozní nějaká taková podvečerní
činnost různých skupin to prostě to s sebou nese nicméně musím říci že, abych vás ubezpečila
Městská policie funguje velmi dobře, takže oni to brzy přestane bavit alespoň my s tím
zkušenosti máme pokud by k tomu došlo, což opravdu nemůže, ale nikdo vyloučit, protože nám
se to taky stalo ale my jsme se s tím nějak vypořádali poměrně dobře mě, jaké by bylo využití, ať
už tam nám jakýkoliv povrch, což se domnívám, že teda technicky bude zdůvodněno, protože to
samozřejmě jasné je tam ještě 1 věc, kterou musím říci taky, a to je, že většina těchto aktivit
pakliže tam opravdu nebydlí několik nadšenců pro řasy v Písnici, který je tak bohužel jejich
využití klesá s časem, takže uvidíme, jakým způsobem to, kdo bude využívat a bude-li to
postaveno, tak doufám že tedy dobře a že nakonec tam nebudou ty obavy naplněny, co se týče
těch to je naprosto chápu vaše obavy, ale musím říci, že ani u běžných dětských hřišť toto
vybavení není není požadováno hygienikem, takže tam jako jistě možnost nějakým způsobem to
řešit ale není to teda nutnosti ani vybavení těch hřišť, takže já jenom musím říci, že to co mě tam
scházelo bylo teda potom jakási oponentura toho vybavení, ale tu jsme opravdu neviděli nicméně
samozřejmě ty venkovní plochy jsou vždycky otevřené všem ale opravdu nevyhledávají moc lidí
zdaleka to se prostě nikde neukázalo tak já budu pokračovat a já bych tady reagovala na některé
dezinformace hlavně tedy pana Loukoty ten byl poslední pak pan starosta také zmiňoval, prosím
vás pokud zastupitelstvo něco schvaluje takto usnesení tisku zní schvaluje se záměr nebo se
neschvaluje tímto způsobem se hlasuje, jestliže zastupitelstvo bere na vědomí provedenou
rozpočtovou změnu v uplynulém rozpočtu není to schválení záměru a skutečně na vašem místě
nevím, proč se chlubíte tím, že rada zastupitelstvo o tom záměru informovala čekáte od nás
nějakou detektivní práci, abychom se vůbec to viděli toho, že se někde něco bude stavět a v
jakém rozsahu, v jaké podobě to se týká dalším příkladem je třeba dnešní projekt školky, kdy po
opakovaných urgencích ho tedy konečně dnes vidíme, když už je to věc hotová pokud panelu
proto mi ukážete, že jsme někde hlasovali, že schvalujeme tento záměr a vy jste nám ukázali tak
jako nám byl předveden dnes, tak se na to ráda podívám řeknu vám, že jsem, tedy zřejmě
hlasovala pro, bohužel si to nepamatuji pokud jde o smlouvu o dílo a vy jste tady mluvil o její
platnosti a účinností jistě víte, že od zveřejnění registru nasmlouvat teprve nabývá účinnosti,
dokud zveřejněna není ta smlouva není účinná ověřte si to, prosím, máte na to samozřejmě
bluetooth musíte dodržet ale účinná ta smlouva až teprve tu smlouvu zveřejníte, pokud to
neuděláte nemá se žádná práce zahajovat další věcí je tedy vyjádření Stavebního úřadu, které
pane starosto bych tady si dovolila doporučit kromě rozesílání mailů v elitním starostům možná
poslat stížnost na pana Ing. Skopala neexistuje, aby vydal sdělení usnesením toto sdělení nezrušil
a následně vydal další sdělení to první sdělení podle toho co tady máme zřejmě vydal na základě
ústního telefonátu s vámi bez dalších podkladů to si myslím, že skutečně na stížnost podle
správního řádu na neschopnost nekompetentnost úředníka má a děkuji kolegyni Lagové, která
velmi pregnantně shrnula výhrady pana kolegy Loukoty k některým výrazům na mém Facebooku
děkuji za takový dojemný zájem o to co píšu na mém Facebooku ale vypadá to zatím bez
informace tady řídit a šíříte vy toto zastupitelstvo nikdy nerozhodovalo o tom, jak ten projekt
bude vypadat ani o tom, že jsou peníze pro něj v tomto rozpočtu takže, prosím, toto občanům
neříkejte a skutečně, kdybyste věnovali takovou činnost jako. Věnujete obesílání jiných

městských částí, jak to tam vypadá tomu, abyste nás s tím předtím seznámili tak jsme si tuto
legraci mohli ušetřit mohli jsme to tady na zastupitelstvu v klidu probrat než ty stavební práce
zahájil ministr vůbec s tím záměrem přišli já musím říct, že s realizací fit parku na tomto místě
nesouhlasím je tou výraz úplného nedostatku citu pro místo v tomto krásném místě v tomto
krásném parku, kdy velká část parku vlastně bude znehodnocena, když se podíváte došlo k
pokácení vzrostlého stromu byla tam tráva a krát hlas prostě, kde lidi mohli pořádat pikniky déle
děti běhaly. Tam bude nějaká plastová plocha, kam si možná občas někdo přijde zacvičit pokud
říkáte, že tatínek by se tam hrát protáhnout tak tomu by stačilo pár protahovacích prvků, které
mohly být umístěny buď přímo na trávě nebo na nějakém písku bylinách ale né zalít část parku
umělou hmotou to se na mě nezlobte to opravdu nesvědčí o dobrém citu pro přírodní prostředí a
my jsme připravili tady s ostatními zastupiteli alternativu k usnesení a kterou tady jsme dostali
předloženou, protože v této podobě vlastně potvrzuje stativ od a vede k tomu, že ten fit park bude
realizován a s tím nesouhlasíme čili, než se bude hlasování, tak vám představíme variantu
usnesení tak, abychom stavbu City parku na tomto místě zastavili a aby se ta situace zase vedla k
tomu, aby ten pár byl hezký a nedošlo ke zničení toho přírodního prostředí bytová nebytová a jel
jste chtěla vyjádřit k některým bodům vlastně ta témata, o kterých bych tady chtěla mluvit tady
toto jsme zmiňovali vlastně na našem posledním setkání, kdy jste se ptal co nám vlastně na to
Baník pila všem měnám částečně vadí i to, že to bylo podle mého názoru všechno velmi horkou
jehlou já se otočím to dovedu si představit, je potřeba připravit rychle a je potřeba reagovat rychle
chopit příležitost uchopit příležitost za pačesy a na druhou stranu je ideální pro to využít již
připravené projektové záměry a Perry v této souvislosti prostě znovu apeluji na to, aby se
zamyslelo nad strategickým plánem, který dá nějaké směry nám vyplyne z nějaké podrobné
debaty s občany chybí nám tady si pak i pro tatínky, aby mohli odložit děti a nacvičit si dobře
budeme to respektovat a hned je nevhodná místa ale prostě během čtyř dnů, kdy se to museli
napsat měli jste patrně tedy už myšlenku, že to bude tady nemyslím si, že to je vhodný způsob,
jak k tomu přistupovat já jsem zase tak nesouhlasím s tím, jak to tam vypadá jsme o tom mluvili
preferovala bych třeba rozmístění a těch prvků více v tom obchodě to tak nebylo na té na té
umělé ploše, aby to bylo rozptýlení liší po celé délce toho parku a mnohem méně prvků a také
bych dala k úvaze nevím, jak to tedy plně koreluje s nimi vlastně závěry soudu bylo těch 10
problémů pístnice a jakou cílovou skupinu tam bylo přesně navázáno, protože si myslím, že
zrovna cílová skupina zatím nic není na vhodná příležitost to tady projednávat s tím, že tady jiná
cílová skupina, která nemá vůbec má minimální prostor pro vyžití, a to jsou třeba právě starší
děti, pro které nejsou ty malé houpačky, které tam jsou a i na ně by se dalo navázat nejenom třeba
pro základní školu a meteorologickou a poslední a tady věc co mám to bych si spíš chtěla zeptat
vy jste pane starosto říkal, že vlastně, když je teplo hosty parku v Písnici nebo jinde, než se tam
třeba i ze státních bytech vidí, jak jsou spokojeni měli celkově zajímalo, jestli jste si vydělali
nějakou neříkám přímo statistiku ale nějaký pohled na využitelnost těch parků, protože to tady
taky zaznívalo z více bodů už někde ty parky skutečně nejsou využívány také to tedy
1 000 000 Kč který, který se vloží do využívání Park City parku, jak tedy bude užíván jako živá a
Písnici ve chvílích těžších případech Makovský a potom to dilema kostýmy na novém, aby se
fialovou vrátit kino v některém vstupním třeba toho tady bylo řečeno, už poměrně dost, co se týče
dopadu na životní prostředí a myslím si, že by bylo zas tak zas tak výrazně to třeba 3 a půl
procenta celkového parku je to zase takový povrch zasaženi kořenům pro mě z pohledu člověka,
který se tímhletím poměrně intenzivně zabývala není zas tak strašně, aby ty stromy v okolí i
výraznou měrou utrpěli v případě, že bysme provedli stavební úpravy, které by vedly k porušeni
nasákavosti povrchu došlo docházelo by tam nějaký nepropustnosti a tím pádem i k nemožnosti
využívat vodu právě stromy mohli bysme se bavit o tom, že toto stromů udrží, takže tam byl

skácen 1 hovor je to smutný nicméně místo jednoho stromu se dá vysadit druhý gól musíme vzít
potaz pořád je to město a město se musí rozvíjet, byť v souladu s životním prostředím, a tak
abysme zbytečně nepoškozovali nicméně ten rozvoj, které musí být koneckonců kdybysme
neměli nějaký rozvoj, tak se do dneška asi mlátím, jaké má někde v jeskyních pardon, za ten
příměr ale trvat pořád na tom, že nikde se nic nebude rozvíjet nepřijde úplně úplně vhodný a k
samotný technický a realizaci nebo respektive k tomu návrhu a tady si dovolím zareagovat a na
návrh tý dospělosti prvků a co se týče využití prostoru asi to vypadá líp z pohledu člověka, který
z matematiky parky využívá, jak už tady bylo naznačený takého proto využití to není dobrý, když
musíte přebíhat z jednoho místa na druhé to si radši zajdete někam, kde to pohromadě, protože
přebíhat z jedné strany parku na druhé proto, aby se svými zacvičila nic moc, jinak opravdu
patřím mezi tatínky, který by mohla vyběhnout mají děti se na to taky hrajou nikdy se nic nestalo,
protože se na ně samozřejmě dávat pozor a naopak je to velmi baví a Terry se dostanou k tomu
povrchu a štěrk vos osobní zkušenosti nepovažuju za úplně optimální, ať již kvůli tomu jak, když
skočíte dopadnout a kameny není úplně příjemný, a když se vám to bývaly děti tak na to nestačí
celý rok pračky z tohohle pohledu určité polyuretanu považuju za daleko ochotnější koneckonců
ono je to tráva proto cvičence časem není úplně bezpečno vylisovat tam dolíky člověk vám
doskočí do nějakého dolíku, které zarostly trávou vrtne si kotník a není to tak úplně příjemná
příjemná situace toť asi vše co jsou v tuhle chvilku chtěl říct já se s chtěl bych reagovat některé
příspěvky již ne pane starosto vy jste říkal, že veškeré materiály týkající se DPP vizualizace, a tak
byly k dispozici nějak jsem se dozvěděla o tom čas se proto chystá tak jsem požádala městskou
část teď si nevzpomenu co to bylo za odbor a Anně na jméno toho člověka je stejně jsem hovořila
byl, řekněme, že málo vstřícní k tomu, aby mi materiál poskytlo, ale když viděl, že jsem
neodbytná, a tak jediné co mi poslal byla tato vizualizace nic jiného, takže jsem občan mám
právo na informace v tu chvíli jsem měla jsem, že jsem byla na svých právech krácena, co se týká
účinnosti platnosti smlouvy zůstala tady bylo hodně řečeno, asi všichni víme, že smlouva je
většinou platná opisem činná, která v tomto případě zveřejněním samozřejmě ne smlouvě
smlouva byla zveřejněna tak, že nebyl porušen zákon o registraci, protože tam jsou 3 měsíce nebo
do tří měsíců jsou jenom bych se možná zastavila na jejich konkrétní daty a eventuálně i hodně
nám, protože smlouva byla podepsána 13. května bezprostředně se začal stavět a účinná tzn. že
stavy jsem měl až po zveřejnění a činnost je Beran 26. 6. ve 22 38 a je to, prosím, neděle večer,
takže vy jste tady to omlouval tím, že vztah měl nějak nemocný tak ten kolektiv mě právě jako
docela zarazilo, že kvality nemocný, že práce a 22 008 z neděle na hondě nicméně zákonem však
bylo to řečeno, že pozemky na tom pásu zelené neubývají já vidím minimálně od dvou místech,
kde se dostavovaly rodinné domy ale vůbec na tom pozemku to nebyl stavební pozemek ale
rozšířila se zahrada na tento zelený pás najednou postaven plot, takže ubývají vos není pravda, že
bývají to jenom ano pak ještě ráda reagovala tak pan kolega, který tady zrovna teď není, že domů
je takovéhle zařízení 150 až v láhvi ruší a neumí nikdo z nás byl na tom místě podívá hned vedle
tohoto místa je 50 60 m od těch, takže se skutečně to velmi velmi blízká a vy tady hodně
diskutované těm to ale dál on je velký rozdíl, když tam chodí i mne rodiče s dětmi a pak ještě
velký rozdíl, když soud tomuto počtu přibyli další účel dospělé atd. já tak chápu, že žádný zákon
nenařizuje, aby této stavby byly nějaké toalety je to samozřejmě chápu a máte pravdu, že neznám
hřiště, kde by toalety byly poprvé to není nějaký velký areál ale tady se to nechci říci si
dvojnásobný ale minimálně ten po čase ohromně zvýší jejich já si dovolím zareagovat na to, že
jsme tu vizualizaci zveřejnili já jsem právě říká, že stejné zveřejnili, tak to se, omlouvám se od
pasivně bylo špatně rozumět to jsem právě připouštěl, že tohle byla jednoznačná naše chyba tak,
co se týče těch smluv a marnosti tak teď samozřejmě na úřadu za barel funguje prostě záskok,
takže to to se i pracovali dlouho do noci paní Francová týmy dostat letos to se běžně potkávám s

paní Vajnerovou běžně po večerech na úřadu já jsem tady včera v 10 večer ho zase to není nic
není neobvyklý ho, že něco takového najdete, že se prostě vkládá a zejména teda teď, když máme
větší marodku a pracovníci za sebe zaskakují, co se týče toho zeleného pásu, který se zužuje ano
my jsme proti podotýká řešili jsme tady na minulém zasedání zastupitelstva, kdy ti majitelé, kteří
si oplotili a žádají o změnu územního plánu tak, aby de facto to oplocení toho parku bylo legální
my to odmítáme je to sice jejich pozemek ale my tvrdíme, že zasahují do územního rozhodnutí
pro vymezený park a městská část tím nesouhlasí a opakovaně jsme vlastně na to upozorňovali
Stavební úřad tzn. jenom jako není to s naším souhlasem, že si majitelé oplotili soukromý část
soukromého nebo oplotili svůj soukromý pozemek, který ovšem je územní rozhodnutí vymezen
jako park s tím nesouhlasíme tak pokud nevidím jako pan Loukota a potom ještě zpátky nebo
dávat přednost dámě prosí na to my tady mluvíme o těch dvou domech, že vlastně nebylo
dodrženo územní rozhodnutí ale tady taky na hotel úplně stejná situace jenom s tím rozdílem, že
tam městská část nesouhlasí a tady to preferuje, ale je úplně stejný základ zmíněná plán, no tak
ještě asi jenom reakci na Masters na unikátní vystupovala ta smlouva byla podepsána již
2. května a reakce na ano ano samozřejmě rozumném termínu platnost účinnost pan rot. Tůmová
tak jenom k tomu úplně domova na Facebooku psala, že bez vad platné smlouvy o dílo bezplatné
nebes a účinné, no a já jsem říkal, že jste hlasovala o tomto v parku jste byla pro já jsem pouze
říkal, že jste v hlasování o rozpočtovém opatření podpořila toto rozpočtové opatření tzn. že jste
musela vědět, že ty finance jdou na vybudování skateparku přitom bylo uvedeno vidím támhle 2
ruce dáme si dají přednost zájem mě hezký den, kdy já jsem reagovala s tím s tou svojí reakcí na
to co jste psal, ale na to, že tady na místě a bude to jistě záznamu jste řekl, že jsme schválili toto
slovo jste použil teď tady na místě, když jste hovořil o tom záměru, a to není správný termín jaksi
určitě uvědomujete paní Tůmová, kdyby chtěl říct, že stavební práce neměli začít před vložením
té smlouvy do registru smluv, a to se shodneme a začali se 14 dní předtím, takže tam ta reakce
byla na to, že v ten moment nebyla smlouva nikde k dispozici ani na nás ve smlouvách městský
části a není ani na registru smluv, takže stavební práce neměly probíhat do, tak ta smlouva nebyla
vložena do registru s a druhá zastupitelstvo nikdy neschválilo, aby tyto finance byly v rozpočtu
na tento rok my jsme schválili, že bereme Navy jsme psali na vědomí, že přišla dotace namočili
Bush fit párku značil Libuš do loňského rozpočtu, nikoliv do rozpočtu 2 19, no a ještě jsem chtěla
tedy představit to usnesení, které jsme tady rychle a formulovali chtěla bych moc poděkovat paní
Novotné za tu občanskou iniciativu, kterou zorganizovala a jasně obešla občany a díky tomu a
tady o tom. Mluvíme, protože dnes vlastně je tady podnět na projednání zastupitelstva, což
člověk očekával, že takovýto záměr o velikosti milionů korun a bude přirozeně a bodem jednání
zastupitelstva to tady ale není praxí tak my bychom rádi modifikovali tedy to navržené usnesení s
tím, že samozřejmě ty body bereme na vědomí a tom můžeme nechat si bereme na vědomí a
doručené žádosti a bod číslo 5 MB bychom a vypustili, že konstatujeme, že prostředky není
možné použít na jiný účel za otce bereme na vědomí první sdělení bereme na vědomí druhé
sdělení bereme na vědomí úřadů ale nechceme ten od EF, kdy žádáme Úřad městské části, aby
legalizoval stavbu City parku a v podstatě, aby se ve stavbě pokračoval, takže v duchu návrhu
paní Novotné jsme zformulovali k těmto bodům, které bychom v usnesení ponechali další 3 body
a v tomto znění zastupitelstvo městské části ukládá radě městské části uvést pozemek 401/5 v
katastrálním území Libuš do původního stavu před zahájením stavebních prací Kid parku za
druhé zastupitelstvo městské části ukládá radě městské části požádat hlavní město Prahu o změnu
účelu dotace dle rozhodnutí za mapy číslo 2/43 s cílem použít finanční prostředky na rozvoj
sportovního zázemí ZŠ meteorologická za třetí pokud změna účelu dotace nebude možná
zastupitelstvo ukládá radě městské části vybrat jiný pozemek pro umístění fit parků a předložit
záměr zastupitelstvo městské části ke schválení, a to před zahájením stavebních prací třeba byste

to dali vy jste vlastně návrhový výbor, takže to máte před sebou padla chceme si to neuvědomil,
takže potom ještě před tím hlasováním, případně ještě jednou ale se snažil jenom v bodech si
poznamená, takže ještě než potom skončíme rozpravu nebo respektive skončíme rozpravu tak vás
ještě pak poprosím jednou o přečtení toho návrhu usnesení tak děkuji, kdo se dál hlásí do
rozpravy tak vidím tam zvednutou ruku a přesně Inků patří nuance už v tom trošku šel pan
Stehlík, prosím, dobrý den Martin Stehlík koncem roku já jsem člen komise pro životní prostředí
to dovolil jsem si teda členům a většině zastupitelů, na který jsem seznámil vlastně přeposlat
takovým moje stanovisko osobní tý realizaci zaprvý nejsem úplně proti výstavbě parku, ale jsem
proti vlastně ty tomu způsobu tý realizace nechápu, proč 5 radních městské části neprojednalo
záměr na zastupitelstvu a aspoň se staly zde činíme obyvatele aspoň formovat ankety, protože
formu a propadl, protože třeba formou ankety děláte pro nynější problém se ze všeho toho chtěl
jsem se zeptat, jestli jste měli nějaký nějaký je více návrhů pro ten projekt, protože co já jsem
našel také v tom požadavku bylo 200 m² seznam prvků, bohužel jsem našel jenom půdorys
stavby to co jste prezentoval ten výkres v klidu tak ten jsem na stránkách městských částí
nenašel, takže to pro mě novinka jenom k tomu snažíme se po nějakou ochranu zeleně
vysazujeme tady stromy u toho obrubníku odpovědnosti obrubníků je vámi vysazená lípa 6 let
stará bohužel, bohužel podle zásad zásad ochrany stromů na staveništi nemá minimálně 2 a půl
metru od toho obrubníku, takže samozřejmě nějaký nějaký kořeny se výstavbu těch obrubníků
poškodili asi nejvíc poškozený jsou kořeny vlastně u toho Dubu co tam je, protože tady je 1,3 m
od potu obrubníku samozřejmě ten dvanáctileté Anny ten dvanáctileté i javor červený tam mohli
za si myslím, že zakomponovaný do výstavby přijde mi to velmi velmi amatérský realizace od té
firmy jsme tady 3 měsíce od amatérský realizace tady rekonstrukce zdi po ČT 1 a.s. jde se
neustále to samý jako při přijde mi to trošku smutný minimální někdo z úřadu na to měl prostě
dohlídnout Jota váz 300 starty vegetace naprosto tristní další otázka je jistě jste fakt nezvažoval
jako jinou lokalitu, nebo jestli tam vůbec ta lokalita byla někde jako umístěná teda jo, protože
vlastně v územní plán je zeleně na tom poli se myslím, že by tam bylo vhodnost umístění, protože
to opět minimálně aspoň 25 m od těch dětských prvků pak Velké Hoštice 5 Písnice je 25 m od
dětských prvků ne není to průchozí místo jako jako tady ti řekl Jiří, protože dávat do rovnítka je
trošku trošku mimo si myslím jsou tam vzrostlý stromy je tam lidí je tam větší stín než tady
odstranili jste červený javor poškodili jste stromy za posledních 17 dní tady bylo DiS. 10× přes
32 °C na sluníčku to nemoc se s omamně měření z naší stanice Nova na baráku co jste ve stínu
doufám, že někdo z úřadů, včetně vás radních má nějakou první pomoc již znáte až to nikdo až
tam někdo schytá úžeh úpal z vápenné přeju myslím, že se to dalo realizovat, jinak je to škoda
teda, že ta reakce realizace proběhla, tak jak proběhla, protože jí to poškození nebo nemuselo k
tomu dojít v tom materiálu co sama posílala členům zastupitelům jsou i možnosti, že to teda
může být jinak, než se s omezením obrubníků a takhle nevím co k tomu říct no je to je to prostě
škoda, protože jsme myslím, že takhle jo, ještě ještě věc samozřejmě si na tom plácku hráli děti
byl tam byl tam možnost pikniku kasa si ve školce holkám, která je nedaleko děti si tam chodili
hrát myslím, že to současné umístění naprosto nešťastný a myslím, že minimálně bod mohla
proběhnout debata, kde jsem mohl najít nějaký kompromis nebo lepší řešení pro tu realizaci test
prvního dne vystoupí všechny děkuji já se rozpravy hlásí, prosím, paní Novotná já jim rád
některé teda zavádějící informace nepravdy, které padly, jak je to s účinností a platností v nohou
už bylo naštěstí několikrát vyjasněno platná smlouva byla účinná je vedením bylo v registru
zpochybňovala jsem transparentnost projednání zastupitelstvem na tom se musím trvat, protože já
tady bylo řečeno, zastupitelstvo vzalo, ale pro rozpočet musí být schválen zaštítí zaštiťujete se
stanovisky nebo ostatních starostů jiných městských částí, kde byly ty parky budou já jsem se
dívala na jejich stránky a tam všechno a usnesení zastupitelstva zastupitel byly transparentní

zaznělo v nich schvaluje se výstavba by pár na pozemku p. č. 100 v katastrálním území v korun
tak tomu já jako u obce, rozumí transparentní schválen její investičního záměru hoštické ulici
ráno už to tady padlo je tam vzít pár, ale ty poměry v tom území jsou naprosto odlišné nejsou v
parku je u jedné z listí prvky dětské hrací prvky pro děti jsou opravdu mini na 20 m vzdálené od
o vás teda tou částí určenou pro posilování dospělí a je to tam ještě odděleno vrstvou a stromů to
tady opravdu, že to je se přihlásil do diskuse bych zareagoval na jednu věc všechna ta městská
část, o které jsem reagoval takto jsou tzv. Tiny číslo 2 než číslované tedy menších, které nemají
Stavební úřad a až na malou výjimku nebo výjimky asi 2 nebo 3 nemají ani radu, tudíž potom
mají zasedání zastupitelstva pravidelně, protože všechny tyto záležitosti jsou v kompetenci
zastupitelstva, kdežto my máme radu a pak už rozdělení to, co je v kompetenci rady tucet
kompetenci zastupitelstva tím nerozporuje to, že někdo, říká mělo to být zastupitelstvu/říkám, že
to oporu v zákoně má, že prostě tohle to je přesně ta věc, kterou může rozhodnout rada
tím/vysvětlují ty ostatní Kunratice nepochybně to museli mít v zastupitelstvu protože, ať jsou
skoro stejně velké jako my tak mají ještě stále pod 10 000 obyvatel nemají ze zákona zřízenou
radu už máme přes 10 000 obyvatel a ze zákona musíme mít pravdu tím/jako by vysvětluji ten
vztah, který tam i vůči vlastně těm ostatním tak kdo další se hlásí do diskuse, prosím o třetí
příspěvek budu reagovat, jestli dovolíte, na to co jste čekal mě jenom jaksi zaráží nebo evokuje
mě, abych přemýšlela o tom, kolik náhod se tady u tohohle toho jednání o této jedné stavby stalo
náhodně nebyl nikde zveřejněny informace náhodně nebyla snů a v registru smluv pak, když se
zveřejnila takto náhodně bylo v neděli ve 22 38 atd. je, když se náhodou zavolala na městskou
část tak jsem jaksi velmi neochotně dostala jakoukoliv informaci a znovu opakuji jedinou
informaci, kterou jsem dostala byla ta vizualizace, která nikdy nebyla zveřejněna máme radu ano
výborně, ale i když máme radu tak jsme tady ale zaznělo to nejenom příspěvku jsme přesvědčeni
že jestliže se dělá takováhle věc, která se dotýká občanů a tyto investice za 1 000 000 Kč téměř,
tak si myslíme, že prostě ta rada je málo a že zastupitelstvo to opravdu měli schválit, takže když
si vezmete všechny tyto náhody a všechny ty okolnosti tak nějak občana to evokuje k tomu, že
prostě tady při této akci není něco pořád děkuje jenom si dovolím si na to zareagovat asi třetím
posledním vystoupením svým, a to že tohle nikde nebylo zveřejněno to není prostě pravda, jako
usnesení rady se zveřejňují tzn. že to rada přijala muselo býti zveřejněno zveřejnili jsme výzvu
pro zhotovitele, a to visela na úřední desce, jestli se dobře dívám od 26. března do 12. dubna a
teprve potom následně 15. dubna rada vybrala ze čtyř z těch došlých nabídek vybrala zase tohleto
usnesení musel být zveřejněno jenom jako na vysvětlenou prostě to není jako nebyla to utajená
akce prostě těch úředních deskách visel i tohleto tam jako nikdo to také to nikdo nezpochybňuje
ten proces jenom vysvětluji, že tady máme jiné poměry než soud v Kunraticích, kde to muselo jít
všechno přes zastupitelstvo u nás jsou některé úkony vyhrazeny radě městské části tak další do
rozpravy se hlásí pan Melichar, protože tady poměrně těžko lze shrnout tak jsem chtěl požádat,
jestli byste neuvažoval o přestávce třeba by se tady dalo a upřímně já si myslím, že asi diskuse
cítím, že se blíží ke konci, že se možná trochu opakujeme tzn. dovol, abych tak jakoby návrh, že
bychom udělali přestávku po skončení tohoto bodu pokud teda někdo výslovně na omdlení vánek
požadují z těch aktérů to bych pokud by bylo tak bych samozřejmě vyhověl, ale pokud je, tak
myslím si, že už se i argumenty začínají opakovat, takže už asi vše podstatné bylo řečeno,
případně bude ještě do do řečeno, ještě jednou nebo něco dalšího pan Kadlec dobrý večer Kadlec
a potom jsem tady vyslechnu diskusi sekci zeptat co, tedy ve finále vedlo k výběru tohoto
konkrétního místa myslím, že v rámci tom ho parků a, jaké jsou reálné možnosti na případné
zhotovení to hřiště v jiném místě, jestli je reálná varianta, že by se třeba posunul na úkor toho
dnešního pole, kde vlastně jsem zřejmě čeká nebo plánuje, že ten park bude jednou pokračovat je
tam taková možnost reálná na přímou otázku zareaguje co nás vedlo k výběru tohoto místa tak

znali už máme 2 parkové plochy u zahrádkářské kolonie a parky zídku třetí variantu, kterou jsme
teda taky ale nesmí zavrhli, tak to bylo to volné prostranství, které u kruhového objezdu
Novodvorská meteorologická to jenom, že tam ještě jakoby ta volná plocha je, ale to prostě od té
silnice tam je asi těžko někdo cvičila aby, aby si roztahoval cévy a dýchal ještě větší zplodiny
toho jinou plochu nemáme a takže z těchto dvou míst jsem přesně poukázal na to, že vlastně v
loňském roce Praha 12 nedaleko parku u zahrádkářské kolonie postavila svůj vlastní pár, tudíž
nám to zbylo jsme záměrně ještě na ten si pár jsme teda rozmýšleli k tak jsme záměrně umístili
do té zadní části, která patří nám bysme ještě měli možnost pokračovat dál to bychom od masy
natáhli dál prostě dali jsme do toho v zásadě nejposlednějšího místa, kde kdysi vyšel nechtěli
jsme ho i s ohledem na to, že asi ne každému je prostě příjemný cvičit, jako když kolem vás
chodí jako prostě 50 lidí je to přece jenom nějaká aktivita, která asi jako ten, kdo se chce
ukazovat chodí sporům tím asi do posilovny, abyste viděli v zrcadle čte jako přirovnám to nic
tady není tohle to je prostě pro rekreační cvičení, takže jsme ho záměrně dali do takový prostě
jakoby chladnější části s tímto odpovídám na vaši otázku, jak jsme dospěli k tomuto místu tak
takhle jsme o tom uvažovat tak čtvrté vystoupení maséra o tzv. Hájek, jestli si rozumíme té žluté
budovy na rozhraní Obrataň úzký a do hornické, no tak ten je plný stromů a u frekventované
silnice do porodnic k to jako opravdu není podle mě vůbec vhodné místo strana do vedení
sportoviště, řekl bych stejně stejně špatně špatně shodné, jako je prostě Ortenovu dvorské tam
navíc ještě jsou stromy, tak tam bych chtěl vidět, jak se nám vyjdou ty prvky tak, aby nemusel
padnout některý z těch vzrostlých stromů relativně a ty jsou ty jsou tam opravdu vzrostla, že se
obávám se, že ani nasytili těch kluků prostě jako není není proto vhodná tak nevidím nikoho
dalšího pan Stehlík, prosím, kdo měl na starosti ty zásady jíst zase těch ochranu ochrany stromu
při výstavbě toho měl na starosti, protože jako, když tam někdo by se nemohli snížit nástroj SA
metr čtverečních by tam bylo minimálně 2 a půl metru ten obrubník oproti tomu, aby nebyli
poškozeni zakomponovat ten červenej javor do toho parku byste nad tím vůbec ne dnes už ne ne
za uvažovali jste prostě se rozhodli 200 m² bez bez vlastně znalosti toho místa, jak soupis
potenciální stromy prostě vzdálený od toho od těch obrubníků a prostě nechali se po zralé za
firmu tak toto zrealizovat, tak jak to zrealizovala jako říkám je tam je tam vyloženě a i jeden z
pěti stromů, který je prostě stále pod 2 a půl metru je lípa, kterou jste kdysi vysazoval před šesti
rokama, takže já si myslím, že prostě taky poškozená, takže jako samozřejmě jet hodně stromů v
tom parku na týhletý části se prostě nezajímá je to pokousání trpěj půjde to jako zase tam budeme
sázet prostě jednoletý je jednolitý sazenice dvouletý, který prostě ne nenahradili šestiletý
desetiletý patnáctiletí stromy je to prostě škoda jeho, jako kdyby se nad tím trošku vyslalo nebo
kdyby se prostě při tý realizaci by data dozor, kterej prostě při při takhle stavba má být jeho jako
tý zeleně není moc si já neříkám, že nesouhlasí s budovami v parku, ale ta realizace velice
nešťastná tak do dalších není tomu tak můžu poprosit o přečtení ještě jednou u toho toho
alternativního návrhu usnesení a potom případně, jestli teda paní Novotná se s tím ztotožnil s
paní domu a prosím máte slovo předpokládám, že občanovi odpovíte písemně na břiše a nebylo
odpovězeno tak zastupitelstvo městské části Praha Libuš a bere na vědomí doručené žádosti
celkem 34 od 71 občanů městské části Praha Libuš a okolí na řádné projednání investičního
záměru vybudování skateparku na pozemku p. č. 401/5 v katastrálním území Libuš, za které
konstatuje, že finanční prostředky na výstavbu Office parku jsou účelově vázané k rozhodnutí
MŽP číslo 2/43 ze dne 13. 12. 2018 na výstavbu fit parku zbytek věty vypouštíme AC bere na
vědomí sdělení odboru výstavby atd. tento podpis beze změny zády je od beze změny v zákoně
od beze změny But of vypouštíme místo budu EF bude následující znění zastupitelskou městské
části a ukládá radě městské části uvést pozemek p. č. 401/5 v katastrálním území Libuš do
původního stavu před zahájením stavebních prací fit párku bod 2 požádat hlavní město Prahu o

změnu účelu dotace dle rozhodnutí za mapa číslo 2/43 s cílem použít finanční prostředky na
rozvoj sportovního zázemí ZŠ meteorologická Buddha a pokud změna účelu dotace nebude
možná zastupitelstvo městské části ukládá radě městské části vybrat jiný pozemek pro umístění 5
párků a předložit záměr zastupitelstvo městské části ke schválení před zahájení stavebních prací
tak rozuměli jste všichni je všem jasné je to protinávrh o čem bychom hlasovali, no potom bych
poprosil smete návrh usnesení dostali písemně, když máme zaznamenaný Alberta se o něco
snazší a děkujeme a myslím si, že ta Astra srozumitelný, takže nejprve bude hlasovat o tomto
protinávrhu projde-li platí neprojde-li budeme hlasovat o původním návrhu, protože nikdo
nevznesl žádné další návrhy projednaly platí tam ten původní projížděli neplatí vůbec nic to, že
všem srozumitelný následující postup nerozporuje někdo dobře, takže já dávám hlasovat, kdo je
pro ten protinávrh tak, jaký přednesla paní Dr. Tůmová a kdo je pro, kdo je proti a zdržel se,
takže protinávrh nebyl přijat dávám hlasovat o tom původním znění v tom předloženém v té
původní variantě, že dávám hlasovat, kdo je pro, kdo je proti poprosím jenom, abysme počkali by
si mohli zapsat a zdržel se tak návrh byl přijat já sám nemám úplně v tom jako pro vás pro
občany jen mapy na závěr to jako není, že jsme tady jako někdo někoho převálcovali by byl
nerad, aby to takto bylo vnímáno v jejich situaci teď je to stále jakoby v situaci, že to má rada
rada má tu odpovědnost já jsem přesvědčen, že rada prostě tu odpovědnost Mánes od toho prostě
tu radu máme a od toho prostě starosta i ten, který prostě rozhodne a udělají kroky, které se
prostě nemusí, bohužel někomu líbit, tak to je a pak si za to taky nesedl si tu politickou
odpovědnost, myslím si že to usnesení nebylo ani tak navrženo, že prostě jako něco tvrdí, že
prostě budeme prosazujeme budeme teď prostě vyjednávací stavebním úřadem a nebudu
rozčilovat žalovat Stavební úřad změní nějak názory podobně ta diskuse byla pro mě velmi velmi
podnětná asi určitě se z ní poučíme a jsem teď v tuto chvíli jakoby nakloněn tomu, aby rada
pokračovala v tom projektu to vám říkám otevřeně nebudu se k ničemu vyhýbat ale ale ještě
určitě budeme na radě o této věci znovu diskutovat a jestli dovolíte, já vám potom dám vědět, kdy
by to rozhodnutí bylo takové, že jsme se trvali na tom našem původním rozhodnutí více asi teď
nemůžu v rámci jakési otevřenosti k tomu dodat každopádně děkuji za vaši angažovanost já si
toho já se toho vážím a asi je to i podnět prostě pro nás čest takovýmhle záměry prostě pracovat
mnohem jakoby více ve vztahu k veřejnosti to je pro mě jakoby velké poučení z této situace
děkuje všem, kteří jste se zapojil do diskuse a vyhlašuje si přestávku a jestli dovolíte, přestávku
viděl bych to 20 30 až 20 45, a protože bude následovat po střední odborné učiliště a Písnice tak
já jsem si sem jsem se dozvěděl, že se semka chystají zástupci Středního odborného učiliště tak
jsem připravil nějaký materiál narychlo dneska ještě, který bych si vám zatím roztát, takže proto
se nebude to čerstvou, a tak budete mít možnost do ní nakouknout je to ten tisk, který půjde ve
čtvrtek na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, ale nikoliv z celého nepoměrně objevný,
protože tam jsou zřizovací listiny a a každá vidlička, v uvozovkách která je zapsána v té zřizovací
listině tak, že tam je návrh usnesení je tam důvodová zpráva a případně i sem, i když jsem si četl
tu diskusi a sociálních sítích a prosince ohradit proti těm nepravdám, které tam dali taky,
případně návrh usnesení, který bych navrhl, že by zastupitelstvo mohlo přímo dostanou to všichni
zastupitelé samozřejmě zástupci Středního odborného učiliště věc podstatné části jste s tím
materiálem seznámeni vás může zajímat maximálně tak, jestli stránka a případně ještě další byste
se s tím chtěli seznámit, takže hned vám to. Rozdám 15 minut přestávka děkuji

