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PotĜebuje Praha 8 výstavbu nové radnice?
Nové centrum pĜinese obþanĤm výhody
Radnice pod vedením ODS transparentnČ zprivatizovala nebo privatizuje domy témČĜ s pČti tisíci byty, a to
i pĜes zcela jasný odpor ýSSD a KSýM. Prodej domĤ nájemníkĤm mČla totiž v roce 2006 ve svém volebním
programu a voliþi ji dali nezpochybnitelný mandát. Získala více než polovinu kĜesel v zastupitelstvu.
jeden

ky úþelnČ investovat tak, aby v dalších letech

z mnoha dnes už splnČ-

Byl

to

jen

opČt pĜinášely nanþní prospČch. Navíc naše

ní bytovou výstavbou, která do Prahy 8 pĜivede

ných slibĤ. ODS Praha

mČstská þást musí Ĝešit problém, co dál s tak-

mnoho nových obyvatel, kteĜí budou disponovat

8 navíc bČhem celého

zvaným bílým domem a provizorními domky,

slušnou kupní silou, takže by centrum nemČlo

volebního období nepro-

kde dnes sídlí napĜíklad sociální a ekonomický

mít ani v nejmenším problémy s rentabilitou.

šla žádnou aférou, která

odbor. Spojení výstavby kulturnČ-obchodního

Oblast Palmovky, kde by mČl celý komplex

by naznaþovala, že je

centra a nové radnice, kde by všechny odbory

stát, si jistČ zaslouží zkulturnit a pozvednout.

radnice vedena špatnČ.

Vltavy se v budoucnu poþítá s pomČrnČ masiv-

byly na jednom místČ, má nČco do sebe. Moder-

UdČlejme proto z Palmovky nové centrum Prahy

ODS v Praze 8 také cítí velkou odpovČdnost za

ní „radniþní námČstí pod stĜechou” na Palmovce

8 místo kĜižovatky tramvají, kterou dnes bohužel

budoucnost naší mČstské þásti. A to i za nanþ-

by jistČ bylo pro obþany mnohem pĜíjemnČjší,

je. To Ĝíkám jako osmiþkový patriot, který se zde

ní budoucnost. Proto stojí pĜed velkou výzvou,

než dnešní situace, kdy jsou odbory rozstrkány

narodil a vyrĤstal.

jak naložit se získanými prostĜedky z privatiza-

po rĤzných, þasto pro 21. století nedostaþují-

Do volebního souboje jde ODS Praha 8 s hla-

ce. RozhodnČ nechce tyto prostĜedky rozpustit

cích objektech. V neposlední ĜadČ by kultur-

vou vztyþenou. Neodvedla rozhodnČ špatnou

v každodenní þinnosti, kterou radnice musí pro-

nČ-obchodní komplex byl pro obþany mnohem

práci, protože co obþanĤm slíbila, také splni-

vozovat. Oproti opozici, která by peníze bez roz-

dostupnČjší. Nové centrum by navíc pĜinášelo do

la. Opozice mĤže opČt nabídnout bohužel jen

myslu ráda utratila nehledČ na budoucnost.

obecního rozpoþtu nemalé pĜíjmy.

prázdné sliby.

Myslíme si, že nejlepší bude tyto prostĜed-

V oblasti Rohanského ostrova a kolem ramena

OndĜej Gros, pĜedseda klubu zastupitelĤ ODS

K výstavbČ se nevedla seriózní diskuze
Nová radnice, aneb téma pĜed komunálními volbami u souþasných vedení jednotlivých mČstských þástí velmi
populární. Je tomu skuteþnČ tak. KromČ ODS na Praze 8 i ODS na Praze 7 chce zahájit nevratné kroky na výstavbu nové radnice ještČ do komunálních voleb. Možná se plíží strach z možných výsledkĤ ve volbách. Tak se na to
pojćme podívat a pojćme si Ĝíci, proþ je ýSSD k tČmto návrhĤm velmi skeptická.
ÚĜad MČstské þásti Pra-

tak pĜenáší svou odpovČdnost na obce. Jedná se

na zastupitelstvu pĜedstavila projekt na stavbu

ha 8 dnes sídlí v nČkolika

tĜeba o obþanské prĤkazy þi cestovní pasy, ale

obchodního centra a také tzv. soutČžního dialo-

budovách v Praze 8, a to

i Ĝadu dalších þinností. Je jisté, že nová pravicová

gu, podle kterého chce radnice vybírat realizátora

nejen v Libni, ale i napĜíklad

vláda v tomto trendu bude výraznČ pokraþovat.

stavby. Cena se výraznČ vyhoupla, už byla kolem

nahoĜe v KD Krakov v Boh-

Je tedy možné, že poþet úĜedníkĤ bude stoupat

jedné miliardy.

nicích. ýSSD souhlasí s tím,

a my budeme stát pĜed nerudovskou otázkou:

že je mnohem úþelnČjší jak

Kam s nimi?

NČkteĜí zastupitelé poukazovali na to, že projekt
na stavbu je pĜedražený a obsahuje chyby, které

pro chod ÚĜadu MČstské þásti, tak i pro obþany,

Zatím tento text vypadá jako podpora výstavby

nebyly vysvČtleny. Dále nebylo odpovČzeno na

aby byli všichni úĜedníci pro obþany soustĜedČ-

nové radnice. Tak proþ ýSSD již nČkolikrát hla-

to, zda je stavba na vybraném místČ u Palmovky

ni na jednom místČ. VČtší þást budov zmínČných

sovala proti návrhu ODS, a to spoleþnČ se všemi

vĤbec stavebnČ a technicky realizovatelná. Nebylo

výše neodpovídá dnešním požadavkĤm. Jedná

ostatními stranami v zastupitelstvu?

reagováno ani na další podnČty zastupitelĤ ohlednČ

se pĜedevším o energetickou nároþnost a jistČ

ODS ví a mluví o výše popsaných problémech

podrobnČjších dat o využitelnosti obchodního cent-

v další míĜe o využitelnost tČchto prostor, které

minimálnČ dvČ volební období, po která v zastu-

ra ve tvrdé konkurenci okolních staveb. ODS schvá-

nČkdy nebyly pro kanceláĜské úþely ani zĜizovány.

pitelstvu pĤsobím. S návrhem na výstavbu rad-

lila oba materiály rovnými 23 hlasy, tedy minimem,

Problémem bezesporu je i to, že nČkteré budovy

nice pĜišel pan starosta poprvé veĜejnČ na schĤzi

což se panu starostovi stalo asi poprvé.

v Libni se nacházejí na místech, kudy povede tzv.

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

Vrcholem pak je jakási nová mantra ODS

vnitĜní okruh. ýSSD je logicky pro to, aby úĜedníci

dy Ĝekl, že chce kromČ nové radnice vybudovat

o tom, že musíme rychle využít peníze z prode-

mohli vykonávat svou práci v prostorách pro to

i obchodní centrum, které by radnici postupnČ do

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

vhodných a dále aby energetická nároþnost budo-

cca 12 let splatilo. Cenu odhadoval na 600 až 800

tak pĜedpokládá, že všechny další politické stra-

miliónĤ. Jako podnČt a nápad to bylo zajímavé

ny jsou nesolidní a jejich pĜedstavitelé se chtČjí

Proþ nová místa pro nové úĜedníky? Je potĜe-

a ýSSD pĜedpokládala, že se o této problematice

obohatit z veĜejných zdrojĤ. Jedinými svatými

ba nahlas Ĝíci, že stát pĜedává obcím þím dál

povede seriózní diskuse. Bohužel se stalo nČco

a spravedlivými jsou tudíž oni. Zajímavé, že?

více agendy, kterou musí obce vyĜizovat, a stát

jiného. ODS zaþala konat a na zaþátku kvČtna

vy, kde sídlí úĜad, byla co nejšetrnČjší.

Roman Petrus, zastupitel Mý Praha 8 za ýSSD
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Zelení: Obecní hypermarket nepotĜebujeme
Souþasné vedení radnice, které je ovládáno ODS, zahájilo na jaĜe tohoto roku pĜípravu výstavby obecního
hypermarketu s administrativním centrem a radnicí za miliardu (!) korun. Zastupitelé ze Strany zelených od
samého poþátku s tímto projektem zásadnČ nesouhlasí. Tvrdíme, že souþasná rada by mČla projekt zastavit
a nechat rozhodnutí na novém zastupitelstvu, které zvolí obþané Prahy 8 v Ĝíjnu tohoto roku.
Zastupitelé

za

Stra-

nu zelených uznávají, že

kĜížení ulic Zenklova a Sokolovská na Palmovce

dí a více otevĜenosti k obþanĤm. Zastupitelé

je pro tento úþel nevhodné.

a radní za Stranu zelených jsou pĜipraveni se

Praha 8 potĜebuje novou

V naší þásti Prahy je administrativních budov

budovu radnice. Množství

více, než je tĜeba. ZajdČte se podívat do kom-

úĜedníkĤ roste, protože

plexĤ jako Futurama na InvalidovnČ nebo Vyso-

Stranu zelených ve volebním období 2006–

stát pĜedal Ĝadu svých

þanská brána na Balabence. Oba tyto objekty

2010 na radnici Prahy 8 reprezentovali zastupi-

podílet na celkové obnovČ Prahy a spolupracovat se stranami, které se pĜipojí k této vizi.

povinností obcím. Odbory

jsou dlouhodobČ poloprázdné. Pokud dojde

telé Petr Vilgus (obvod Karlín, LibeĖ), Jaroslav

úĜadu dnes sídlí neekonomicky na více místech

k zástavbČ Rohanského ostrova, jeho nemalá

Korf a Hana Francová (Troja, Bohnice, ýimice)

a Bílý dĤm dosluhuje. NČkolik úĜedních budov

þást bude využita pro kanceláĜe. V okolí Pal-

a Radek Stejskal (Ćáblice, StĜížkov). Tak jako

bude zboĜeno, pokud bude realizován šílený

movky je hypermarket Kauand ve VoctáĜovČ

v pĜípadČ každých voleb, i letos se na zelených

projekt šestiproudé dálnice protínající LibeĖ od

ulici, dvČ zastávky metrem je Fenix ve Vysoþa-

kandidátkách kromČ zastupitelĤ objeví Ĝada

mostu BarikádníkĤ po Balabenku.

nech a vedle O2 Areny vyrĤstá další podobné

þlenĤ obþanských sdružení, která hájí zájmy

Zelení však jsou proti tomu, aby Praha 8 mČla

centrum. Hrozí, že my všichni budeme doplácet

obyvatel Prahy 8. Máte-li námČt pro náš volební

svĤj obecní hypermarket. PodezĜení vyvolává

miliony roþnČ na provoz ztrátového obecního

program, napište na adresu petr.vilgus@zeleni.

fakt, že tento velmi drahý zámČr se objevil bez

velkoobchodu.

cz. Chcete-li informace, pĜipojte se k faceboo-

jakékoliv diskuze s obþany a opoziþními politiky

15. a 16. Ĝíjna se konají komunální volby.

pĤl roku pĜed volbami, které radikálnČ zmČní

PrávČ vaše hlasy pĜinesou zmČnu jak na celo-

a „Petr Vilgus”. A hlavnČ – pĜijćte v Ĝíjnu k vol-

složení zastupitelstva. Nechápeme, proþ daĖo-

pražské radnici, tak v zastupitelstvu Prahy

bám a hlasujte pro zelenou zmČnu.

ví poplatníci mají nancovat právČ výstavbu

8. Naše mČsto potĜebuje novou energii, nové

Petr Vilgus,

kanceláĜí s hypermarketem. A jsme si jisti, že

nápady a nový smČr. MénČ kmotrĤ v poza-

zastupitel Mý Praha 8 za Stranu zelených

kovému prolu „Strana zelených – Praha 8”

Zlepšit podmínky pro práci je možné i jinak
MČstská þást Praha 8 patĜí poþtem obyvatel mezi þeská velkomČsta. PĜitom úĜad Mý slouží jako úĜad státní správy i pro nČkolik dalších samostatných mČstských þástí, aþkoliv zástupci z nich o jednání orgánĤ Prahy 8 nijak
nerozhodují a na úhradČ nákladĤ se nepodílejí.
Je tĜeba skonþit s prak-

Naopak – vČtší otevĜenosti bude tĜeba pĜi

tikami, kdy musí obþan

veĜejném projednávání nabídek ve veĜejných

souþasné umístČní radnice za témČĜ ideální. AĢ

pĜedkládat výpisy z veĜej-

výbČrových Ĝízeních. Jde o to, aby zcela odpad-

už jde o dostupnost, polohu ve stĜedu mČstské

ného

þásti, tak i o symbolické propojení historického

mohlo závidČt leckteré mČsto – považuji proto

(napĜ.

ly fámy nebo i jen pocit nČkterých obþanĤ, že

z obchodního nebo trest-

vše je dČláno pod pokliþkou. Potvrzuji rád, že

zámeþku a nové výstavby. To ostatnČ odpovídá

ního rejstĜíku þi z kata-

všechna taková jednání, kterých jsem se jako

i celé Praze 8, kam patĜí klasická zástavba Kar-

registru

stru nemovitostí), když

þlen ZMý zúþastnil, probíhala korektnČ. Nako-

lína a LibnČ i moderní a pro plnohodnotný život

podává nČjakou žádost jinému úĜedníkovi. Ten

nec to musela v jednom pĜípadČ potvrdit i poli-

plnČ vybavená sídlištČ na severu Prahy.

se totiž mĤže vždy sám pĜímo nahlédnutím do

cie, když se na ni neúspČšný uchazeþ obrátil

jemu zdarma pĜístupného registru pĜesvČdþit,

s podnČtem pro zahájení šetĜení.

Pokud bych mČl tedy rozhodovat, jak využít
nanþní prostĜedky naší Mý, pak bych podpoĜil,

zda v dobČ pĜedání žádosti, a nikoliv tĜeba tĜi

Na úpravu souþasných prostor radnice, aby

kromČ již zmínČných úprav stávajících praco-

mČsíce pĜedem, kdy byl poĜízen „platný” výpis,

vyhovovaly výše uvedeným požadavkĤm, by mi

višĢ, zásadní pĜestavbu a oživení zadního traktu

uvádČné údaje odpovídají skuteþnosti.

nebylo líto prostĜedkĤ. PĜestože nČkdy hoĜeku-

Zámeþku, ale hlavnČ pĜípravu infrastruktury

Není nutné, aby obþan vyĜídil vše z domova

jeme, že úĜedníci sedí na mnoha místech, což

v území vhodném pro výstavbu nových bytĤ.

po internetu nebo mailem. Mnoho lidí takovou

je pravda, pak je tĜeba také pĜipomenout, že

S takovým programem se hodláme ucházet

možnost ani gramotnost nemá, ani nebude mít.

až na archiv þi detašovaná informaþní centra,

i o hlasy voliþĤ, tedy také úĜedníkĤ z radnice,

PĜedstavuji si ale, že obþan vyĜídí vše pĜi jedi-

což je pro obþany pĜínosné, jsou radniþní kan-

v letošních komunálních volbách.

né návštČvČ na úĜadČ a pĜi jednání s jediným

celáĜe soustĜedČny okolo LibeĖského zámeþku

František Beneš,

úĜedníkem.

a tzv. Bílého domu. Takovou dislokaci by nám

zastupitel Mý Praha 8 za KSýM

