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Jak vedení radnice podporuje bývalé 
estébáky, aneb dobrá rada nad zlato.

Vzpomenete-li si na velký předvolební leták 
útočící na prezidentského kandidáta Karla, 
vzpomenete si také na jeho zadavatele. Je 
jím bývalý kapitán první správy SNB (boj proti 
vnějšímu nepříteli) JUDr. Vladimír Zavadil. 
Podle vyjádření MF Dnes, člen politické 
strany SPOZ. A nejen to. Je dodavatelem 
právních služeb pro radnici Prahy 11. Ve 
fakturaci jsou velmi zajímavé faktury na 
ústní objednávku od starosty Mlejnského 
a okamžitě po obdržení účtárnou placené. 
Je také představitelem dalších společností (s 
majorem Stb Chyškou - specialistou na boj 

s vnitřním nepřítelem), které pro sebe velmi 
výhodně (soudruzi si to umí ošetřit), dodávají 
stavební služby nebo naopak velmi výhodně 
kupují pozemky od MČ Praha 11. A co Vás, 
obyvatele Prahy 11 tyto kvalitní služby stojí? 
Podle našeho názoru předraženou stavební 
opravu DPS v Blatenské cca o 6 mil. korun, 
cenovou ztrátu na prodaných pozemcích ve 
výši min. 6 mil. korun a za právní služby 1,5 
mil. korun. Detaily a dokumenty o těchto 13,5 
mil. jsme schopni předložit „na  počkání“. 
Z těchto faktů vyplývá mnoho otázek: je 
starosta Mlejnský vazalem těchto  struktur 
nebo je jejich společníkem a jejich nechvalně 
známé metody zavádí do komunální politiky 
a na Jižní Město? Proč to vůbec dělá? 

Je starosta Mlejnský dobrým starostou 
a hospodářem?

Když jsme tuto skutečnost chtěli 
projednávat na jednání zastupitelstva, nebylo 
nám to koalicí umožněno a z řad zastupitelů 
ODS jsme slyšeli: „umlčte toho židobolševika; 
rozbijem mu hubu; onanuje; umlčte ho“ na 
adresu p. Kosa a další sexistické urážky našich 
zastupitelek pí. Soukupové a pí. Zelenkové. 
Nakonec následovalo naše vyloučení bez 
udání důvodu ze všech výborů zastupitelstva. 
Vše uvedené můžete  zhlédnout na 
záznamech z jednání zastupitelstva na: 
www.hpp11.cz. Doporučujeme.
                       Zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 

Udusí kamiony 
Jižní Město? 
Koalice to 
nechce řešit!!!
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spolupracující občanská sdružení Jižního Města
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Jihoměstské noviny mají i letos své pokračování. I nadále se budeme 
snažit vás informovat o tom, co se opravdu děje na Jižním Městě: 
plánovaná zástavba zeleně, prodej pozemků a veřejných parkovišť, 
rozkrádání městského rozpočtu a další kauzy, které ovlivňují životy nás 
všech. Všechna předchozí vydání Jihoměstských novin (č.1-11) jsou 
k přečtení na www.hpp11.cz. 

KoMunální politiKa nebo organizovaný zločin?



Soudem daná naděje na zrušení 
Vestecké spojky

Vyškrtnutí tzv. Vestecké spojky z územního 
plánu představuje výhru v nesmírně důležité 
bitvě, válka proti JVK však vyhrána není. 
Příznivci a prosazovatelé dálničního exitu 
a rozsáhlé komerční výstavby v okolí D1 budou 
nyní o to víc usilovat o prosazení svých plánů.  
Společný postup nás všech je nyní důležitější 
než kdykoliv předtím. Je třeba zabránit 
výstavbě dálniční křižovatky a koridor pro 
JVK trvale zneprůchodnit, nejlépe zástavbou 
rodinných domů.

Stop záměrům Tesco 
Právě tak pozitivní zprávou je nedávné 

rozhodnutí pražského zastupitelstva ve 
věci komerční zóny Tesco. Zastupitelstvo 
odhlasovalo,  že proces pořizování změny 
územního plánu hl. m. Prahy ve prospěch 
Tesca na pozemcích podél dálnice D1 mezi 
Jižním Městem a Újezdem se zastavuje. 
Zmíněné plochy budou nadále určeny pro 
lesní a nelesní zeleň a rekreaci.

Radnice JM nechce řešit nebezpečné 
dopravní stavby

Na konci ledna a března se konalo 
jednání zastupitelstva Jižního Města. Do 
jejich programu jsme se problematiku 
nebezpečných dopravních staveb snažili 
prosadit za pomoci 40 % zastupitelských 
mandátů. Koalice složená ze zastupitelů 
prokorupční ODS, přisluhovačské ČSSD, 
nově vzniklé, ale personálně „staře“ 
obsazené SPOZ jedním přeběhlíkem (strany 
nově zvoleného prezidenta), jednostranně 
privatizačně zaměřených PZSP a vzadu vše 
jistící, též u krmelce stojící KSČ, však nějaké 
projednání vůbec nepřipustila. Taková je 
bolševizace Jižního Města v podání kmotříčka 
(a plagiátora diplomové práce) starosty 

D.Mlejnského.
Neúnosné množství kamiónů na Jižním 

Městě
Také se zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 snažili 

do programu zařadit průjezdy kamionové 
dopravy po jižním okraji naší městské části. 
Jde o to, že mnozí řidiči tranzitní kamionové 
dopravy „našli“ zkratku mezi dálničním 
okruhem Prahy a dálnicí D1. Tato trasa vede 
přes sjezd u Vestce, pokračuje po Vídeňské 
na Kunratickou spojku k vysokoškolským 
kolejím a po „naší“ ulici Na Jelenách přes 
šeberovský most na D1. Na této trase řidiči 
ušetří celých 8km. A to jak na silničním mýtu, 
čase a pohonných hmotách. A my si „užíváme“ 
jejich rozjíždění a zastavování na třech 
křižovatkách. Navrhovali jsme projednání 
a osazení jmenovaných jihoměstských 
komunikací dopravním značením: zákaz 
vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 tuny 
s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze 
vjezd povolen. Tento, podle našeho názoru, 
důležitý bod jednání opět koalice ODS, ČSDD, 
PzP, SPOZ a KSČ vůbec nepřipustila. Proč asi? 
Čtenář si jistě domyslí.

Rozšíří se překladiště kontejnerů 
v Uhříněvsi?

A nyní podrobněji k překladišti kontejnerů 
firmy Metrans. Městská část Uhříněves pod 
vedením starosty p. Collera, z prokorupční 
ODS, podala na Magistrát hl. m. Prahy 
žádost o změnu územního plánu: zvětšení 
plochy překladiště cca o 1/3 stávající plochy. 
Vzhledem k tomu, že obsluhující kamiony 
jezdí  z jedné poloviny dopravní potřeby 
překladiště našimi ulicemi Mírového hnutí 
a Výstavní, navrhujeme následující: pokud 
stojí vedení Uhříněvsi o kamiony, ať tedy 
tato doprava jezdí přes jejich katastr a neničí 
zdraví obyvatel Jižního Města. Pro zajímavost 
uvádím, že dle odborných měření produkuje 

Ing. Jiří Štyler

HPP 11

exhalace:
jeden kamion =

padesát osobních   
automobilů =

pomalé udušení
a rakovina plic =

sMrt
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nenašli jste v zde informaci o vašem problému, občanském sdružení nebo aktivitě? napište nám, rádi váš příspěvek zařadíme do příštího čísla.
Jihoměstské noviny, informační alternativa pro Prahu 11. Vydává Jihoměstský osvětový spolek, IČO: 22821139. číslo registrace Ministerstva kultury ČR E 19408. 
Bezplatná distribuce pro obyvatele Prahy 11. Poskytnutím bezplatného příspěvku autor souhlasí s jeho rozmnožováním, rozšiřováním a sdělováním v kterémkoli 
tištěném nebo elektronickém titulu vydavatele. Autor souhlasí s úpravami a odpovídá za právní i faktickou bezvadnost příspěvku. Zveřejněné příspěvky vyjadřují 
názory jejich autorů, které nemusí být shodné s názory vydavatele.  Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Přetisk a jakékoliv šíření povoleno pouze se souhlasem 
vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Kontakt: jmnoviny@seznam.cz

vážení sousedé, odpůrci dopravních 
nesmyslností exit 4, vestecké spojky
a tranzitní kamionové dopravy
Dovolte mi, abych Vás informoval o důležitém úspěchu všech, kdo již téměř dvacet let 
bojují za životní prostředí pražského jihovýchodu. Krajský správní soud v těchto dnech 
vyhověl žalobě, kterou podala MČ Praha-Křeslice společně se šesti občany dotčené 
oblasti. Na příkaz soudu bude koridor pro tzv. Vesteckou spojku vymazán z územního 
plánu Středočeského kraje.

V kolonách, kdy 
průměrná rychlost klesla 

z desítek na jednotky 
km/h, se emise oxidu 
dusíku a prachových 

částic (PM) oproti běžné 
jízdě navýšily řádově 
desetinásobně a více 

oproti povoleným hod-
notám....



jeden kamion stejné množství škodlivin 
jako padesát osobních automobilů. Námi 
doporučovaná trasa je navržena v mapce. 
Tuto navrženou trasu budeme důsledně 
prosazovat.

Průjezd Jižním Městem je 
pro tranzitní nákladní dopravu 
regulován pomocí dopravního 
značení. Tento stav je funkční. 
Zastupitelé za Hnutí pro Prahu 11 se 
budou snažit o zamezení průjezdu 
pro tranzitní nákladní dopravu po 
výše uvedených silnicích našeho 
Jižního Města a tím dojít ke zlepšení 
životního prostředí (doufám alespoň 
k jeho stabilizaci).

Občané nevolte již škodiče Jižního 
Města v barvách ODS, ČSSD, KSČM 

Když si vybavím, jak starosta D.Mlejnský 
brojí proti plánované výstavbě cca dvě stě 
padesáti rodinných domků v Křeslicích, 
doprava vyvolaná takovou zástavbou se jeví 
jako zanedbatelná. Pokud  by nové rodinné 
domky navýšily dopravu o pět set osobních 
aut denně, stále jde o ekvivalent pouhých 
deseti kamionů! Přes Jižní Město a Petrovice 
přitom v současnosti projíždí kamionů celé 
tři stovky denně! K rozšíření kamionového 
překladiště se petrovická starostka 
pí. Hromasová a p.Mlejnský vůbec nevyjádřili. 
A ptám se: Proč asi? Jsou v této kauze nějak 
zainteresováni? Dluží snad někomu něco 
nebo mají na věci osobní zájem?

Z vystupování přestavitelů radnice lze 
jen usuzovat, že ve prospěch městské 
části a jejich obyvatel rozhodně nejednají. 
Takové zastupitele si bohužel zvolily dvě 
třetiny jihoměstských voličů. Nezbývá než 
se pokusit tuto „demokracii“ ukončit při 
podzimních obecních volbách v příštím 
roce 2014. Vaše budoucnost je ve Vašich 
rukou. Současná zastupitelstva rozhodně 
nehájí Vaše oprávněné zájmy a požadavky. 
V současnosti slouží developerskému lobby 
a penězům. Vezměte svůj život do svých 
rukou, braňte zdraví Vašich dětí i vnuků. 
Nevěřte současnému vedení jihoměstské 
radnice.

Za Hnutí pro Prahu 11
Jiří Štyler
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Na úvod základní pojmy:   

koalice
ODS-ČSSD-PP-SPOZ za podpory KSČM                   

opozice
HPP11, TOP09

V době kdy mají čelní představitelé stran 
celého politického spektra zleva doprava 
doslova plnou hubu deklarací o otevřenosti 
a transparentnosti, Vám přinášíme zprávu 
o tom, jak jsou tyto základní demokratické 
atributy realizovány stranami zastoupenými 
ve vládnoucí koalici na Praze 11:

potom  media
KlíČ – kult osobnosti starosty Mlejnského 

zde má zelenou. Mlejnský zahajuje a ukončuje 
školní rok, navštěvuje školky a domovy 
důchodců, fotí se se sportovci, dětmi, Vlastou 
Korcem… Taky se zde dočtete, že zemřel 
opičák Tatu. Do Klíče mají názory a články 
opozice zakázaný vstup. Tzv.mediální komise 
(rozuměj cenzurní komise) vše ohlídá.

Web MČ P11 – nenabízí tak jako u jiných MČ 
výběrová řízení, nabídky prodeje městského 
majetku, záměry stavebních akcí… Vše je 
přísně tajné. Zato nabízí informaci o zájezdu 
důchodců do Kardašovy Řečice. Výpis z tisku 

uvádí pouze odkazy příznivé pro radnici. 
Vždyť na P11 nemáme žádné problémy a lidé 
jsou tu tak spokojeni

Přímé přenosy ze Zastupitelstva – byly 
zrušeny počátkem roku 2011, kdy opozice 
začala navrhovat řešení mnoha kauz z 
minulosti i má alternativy k rozvoji JM.

a co uplatňování demokratických principů
Výbory – mají být poradními a kontrolními 

orgány Zastupitelstva.  Jejich předsedovéz 
řad koalice (p.Rybníkář – ČSSD, Janeček – ODS 
a Hoffman – KSČM) však plní zadání dané 
zřejmě starostou – nic neprojednávat, utlumit 
činnost výborů k nule. a protože členové z 
Hnutí pro prahu 11 přinášejí na jednání výboru 
pro koalici nepříjemná témata, rozhodla se 
oDs a ČssD že je vyloučí ze všech výborů. 
stalo se 30.1.2013. Teď už by měla mít koalice 
ve výborech „KlID NA PRÁCI“

Komise – poradní orgány Rady MČ, které  
předjednávají materiály pro Radu MČ. Zde 
jsou zástupci opozice naprosto nežádoucí.  
Ve dvaceti komisích s cca 150 členy jsou pouze 
dva členové opozice.

o peníze jde především aneb ekonomika 
MČ praha 11

Na r. 2013 je koalicí schválen schodkový 
rozpočet. K  rozpočtu jsme dodali cca 150 
protinávrhů s úsporou asi 100mil.Kč. Ale 
koalice chtěla zachovat současné penězovody 
na vyvádění městských peněz spřízněným 
firmám a všechny protinávrhy zamítla. 
Staví se předražený (700mil.Kč) a funkčně 
nevyhovující bazén, je snaha do voleb rychle 
a nesmyslně utratit výnosy z privatizace 
1,5miliardy Kč.

Městské akciové společnosti – v šesti 
městských podnicích, jejich vedení, 
představenstvu a dozorčích radách není 
jediný člen z opozičních stran. Několik desítek 
členů ODS a ČSSD zde nalezlo dobře placené 
trafiky, aniž by byli jakýmkoli přínosem pro 
Jižní Město. Firmy slouží k neprůhlednému 
utrácení veřejných peněz mimo rozpočet MČ.  
K tomu devět uvolněných /rozuměj placených/ 
koaličních zastupitelů, další placení poradci, 
asistenti – prostě další a další koryta pro 
straníky. Rozpočet MČ krvácí…

koalice oDs-ČssD-pp-spoZ-(ksČM) škodí 
Jižnímu Městu.  pomozte nám svým zájmem 
o dění na Jižním Městě a účastí ve volbách 
2014 zachránit naši městskou část před 
devastací tímto spolčením.

Ing. Ladislav Kos 
 zastupitel za HPP 11

„KoMunální 
politiKa nebo 

organizovaný 
zločin?“  

Koalice ODS-ČSSD-PP-SPOZ-/KSČM/ 
škodí Jižnímu Městu.  Pomozte nám 
svým zájmem o dění na Jižním Městě 
a účastí ve volbách 2014 zachránit naši 
městskou část před devastací tímto 
spolčením.

Demokracie, otevřenost a transparentnost
          – pro radnici prahy 11  neznámé pojmy
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Jižní Město tímto směrem
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hospodaření radnice prahy 11
je katastrofou
  Asi nemá cenu detailně pitvat jednotlivé příjmy a výdaje v rozpočtu MČ P11, na to je  příliš rozsáhlý.  Nastíním Vám 
pouze střípky z tohoto neveselého díla, střípky které ukazují marnotratný přístup současné koalice pod vedením starosty 
Mlejnského k hospodaření MČ.

1. Legální odklánění peněz aneb 
„krmelce“ pro spřízněné osoby

V rámci spletité pavučiny fungování MČ 
existuje mnoho výborů, komisí, akciových 
společností a dalších „pracovních míst“ 
navázaných na MČ. Vzniká tak přibližně 
padesát placených funkcí, které jsou 
obsazeny buď přímo členy ODS nebo ČSSD 
nebo lidmi „loajálními“ těmto stranám.  
Za tyto krmelce pro spřízněné platíme 
my všichni několik desítek milionů korun 
ročně, aniž by tito lidé pro JM cokoli 
významného předvedli. 

pro  představu uvádím jeden příklad:
Kontrolní výbor se schází cca 10krát 

ročně, zasedání trvá většinou hodinu. 
Kontrolní výbor má placeného předsedu 
JUDr. Hoffmana z KSČM (44 600 Kč/měs.), 
asistenta předsedy RSDr. Kafku (22 000 
Kč/měs.).  ksČM na praze 11 je věrným 
spojencem oDs.

2.  Bazén  
Náklady na bazén, vzhledem k tomu 

co bude postaveno, jsou plivnutím do 
očí všem občanům Prahy 11. Detailně 
o bazénu v článku „Slibovali Vodní svět, 
teď staví PlIVÁTKO“; na www.hpp11.cz. 

3. Studie
Velkým šlágrem v utrácení MČ jsou studie 

na cokoli a projektová dokumentace, 
rovněž na cokoli. Možná by byly úsměvná 
už témata, na která radnice nechala 
vypracovat studie, pokud by se ovšem za 
tyto nesmyslné studie neutratila mnoho 
milionů:

- Studie proveditelnosti provozování      
      neziskové lékárny

- Podnikatelský inkubátor
- Jižní Město – místo pro život
- Komunikační strategie zaměřené 

na podporu řešení parkování /v dosud 
nepostavených a občany odmítaných 
patrových garážích a modrých zonách/

Podobné je to s projektovou 
dokumentací, pouze řád utracených peněz 
je vyšší – desítky milionů. Většina akcí, na 
které byla dokumentace vypracována, 
totiž buď z důvodů nedostatku peněz nebo 
kvůli nesouhlasu občanů nemá naději na 
realizaci. Ale možná byl splněn úkol, byly 
utraceny peníze za dokumentaci

- Projektové studie a dokumentace na 
bazén – cca 60mil.

- Projektová dokumentace na Novou 
radnici  -  cca 15mil.

- Projektová dokumentace na 

cyklostezky  - miliony Kč
- Projektová dokumentace na divadlo 

Kotelna – miliony Kč
- Projektová dokumentace na patrové 

garáže – miliony Kč

Z opozičních lavic se snažíme tomuto 
rozhazování zabránit, ale naše názory 
nejsou brány v potaz, koalice má o jeden 
hlas více a nepřipustí jakýkoli jiný názor.

Těmito několika příklady jsem Vás chtěl 
seznámit s tím, jak radnice plýtvá, jak je 
štědrá zejména ke spřízněným osobám 
a firmám, jak ji občan Prahy 11 zajímá 
pouze při volbách. Mějte prosím tento 
fakt na paměti, až Vás bude před volbami 
korumpovat ODS, ČSSD, PP, SPOZ a KSČM 
sliby, pastelkami, žabkami, vstupným 
zdarma do nového, předraženého bazénu, 
novými nájemními byty a bůhví čí vším 
dalším. A to nejen na komunální, ale 
i na celostátní úrovni. Bohužel tyto strany 
dělají v reálné politice něco úplně jiného, 
než slibují. Praha 11 je nádhernou ukázkou 
toho, jak se tyto velké strany,  když jde 
o peníze, dokáží obejmout a vytvořit 
modro-oranžovo-rudou-(příp.zelenou) 
pevně semknutou koalici.

Ing. ladislav Kos

Když bylo před volbami v r. 2010 Jižní 
Město zaplaveno plátkem „Blueworld“, 
řízeným předsedou ODS Janečkem, ve 
kterém sděloval občanům, že předseda 
HPP11 Štyler byl zmlácen, protože dluží 
svým ukrajinským pracovníkům nebo 
že občanská sdružení jsou placena 
developery, domnívali jsme se, že je 
to jakýsi předvolební „folklor“, i když 
naprosto nechutný.

Netušili jsme však, že se tento „folklor“ 
stane pravidlem. Po dvou letech vládnutí 
staronové koalice ODS-ČSSD-PP-KSČM, 
kdy této docházejí argumenty proti činům 
opozice, na jejíž sílu nebyli připraveni, 
se začíná lež stávat téměř jedinou reakcí 
představitelů radnice. Pár příkladů, 
tentokrát z dílny ODS:

starosta Mlejnský (ODS) na prosincovém 
zastupitelstvu prohlásil, že z titulu svého 
členství v dozorčí radě Dopravního podniku 

zjistil, že zastupitel za HPP11 Ing. Kos je 
spojen s kauzami DP a že spoluvlastní účty 
na Kajmanských ostrovech. Je to zjevná 
pitomost. Na žádost o vysvětlení nebo 
o omluvu starosta Mlejnský mlčí. Takového 
má Praha 11 starostu – starostu, který lže.

Místostarostka pro oblast finanční 
politiky ing. Štampachová (ODS) zase 
argumentovala v diskuzi o nevýhodných 
prodejích městského majetku, že „městská 
část Praha 11 neprodala žádný pozemek“.  
Protože se o tuto oblast zajímám, věřte 
že MČ P11 prodala v letech 2007 – 2012 
pozemky v cca čtyřiceti lokalitách, většinou 
za velice nevýhodné ceny. Příjem z těchto 
prodejů byl celkem 154 mil. Kč. Sdělení 
Ing.Štampachové byla lež.

Místostarostové Meixner (ODS) 
a kárský  (ČSSD) neustále ujišťují občany, 
že se patrové garáže a sociální byty 
nebudou stavět pokud s těmito záměry 

nebudou souhlasit občané. Občané 
nesouhlasí, přesto v rozpočtu na r. 2013 
jsou uvolněny další finanční prostředky 
na projektovou dokumentaci, pokračuje 
i posuzování vlivů na životní prostředí 
a úpravy územního plánu. Příprava stavby 
tedy dál pokračuje, pánové Meixner 
a Kárský nemluvili pravdu.

Berte proto prosím veškeré informace 
přicházející z radnice (Klíč, web) s velkou 
rezervou, ověřujte si informace z více 
zdrojů. Partičce vládnoucí na radnici 
dochází dech, a tak se neštítí takových 
„prasáren“, jako jsou pomluvy a lži. 
Doufejme, že se alespoň nedočkáme 
událostí z r. 2010 – fyzického násilí a ničení 
majetku občanů či zastupitelů s jinými než 
radničními názory.

Ing. ladislav Kos

pomluvy a lži – základní pracovní prostředek představitelů radnice 
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Ing. Jiří Krautwurm, Ph.D.

člen zastupitelstva MČ Praha 11, 
zvolen za HPP11

likvidace kontroly – aneb neobolševická demokratůra.
Politické strany - jako do sebe zahleděné skupiny osob, kterým leží na srdci především jejich vlastní hmotný či karierní 
zájem, formální zachovávání zákonů, předpisů a řádů, protože mocní si přece vždy vyhoví.

Takto by bylo možno charakterizovat 
systém nazývaný jedním slovem 
„demokratůra“, před kterým varoval 
na počátku devadesátých let písničkář, 
básník, vizionář, rebel a jedna z mála 
českých osobností, která stačila „zemřít 
nebo nechat se zabít dříve, než stačila 
odvolat.“ Karel Kryl.

Pro takový systém je charakteristická 
vysoká míra korupce a jeho součástí jsou 
i zkorumpovaná média, píšící či publikující 
pro toho, kdo dobře zaplatí, nebo dokonce 
pouze podle vůle svého majitele.

V takovém systému je nežádoucí, aby 
se občané brali za svoje práva a obyčejné 
lidské hodnoty. V takovém systému je 
třeba kontrolní mechanismy rozrušit, 
podřídit vlastnímu mocenskému řízení 
a z věcného hlediska zcela paralyzovat.

Bohužel všeho toho jsme svědky 
v celém státě, jeden konkrétní případ 
pak jako ukázku můžeme popsat 
z osobní zkušenosti bývalých členů výborů 
zastupitelstva Jižního Města.

Ačkoliv výstupy z kontrolního výboru 
neměly ve skutečnosti žádný dopad na 
změnu chování radniční koalice, neustálé 
poukazování na podivné hospodaření 
a nepodložené smlouvy přece jen jednu 
akci vyprovokovalo. Zastupitelstvo 
odvolalo většinou svých koaličních hlasů, 
za asistence zástupce komunistů, všechny 

zastupitele Hnutí pro prahu 11 (Hpp11) 
ze všech výborů. Asi za trest. Informovali 
jsme o tom v tiskové zprávě, kterou můžete 
nalézt třeba na serveru Britské listy pod 
titulkem “Bolševická čistka” ve výborech 
zastupitelstva. Nutno dodat, že podle 
volebních výsledků reprezentuje HPP11 
více než 20% voličů. 

V čem spatřuji připomínku onoho 
neblahého označení? Především: většina se 
dohodla předem, mimo standardní jednání 
zastupitelstva, pravděpodobně ústy pouze 
svých vedoucích představitelů, tedy něco 
jako kdysi v bývalém politbyru, a tuto vůli 
politbyra pak ostatní běžní členové koalice 
jen poslušně naplnili, dále pak na jednání 
zastupitelstva se o vylučování členů HPP11 
vůbec nediskutovalo, a co horšího, ani se 
nikdo nenamáhal to jakkoliv zdůvodnit. 
Pan Gabriel (čelný reprezentant ODS) 
pouze prohodil, že „normálně s nimi nelze 
pracovat“. Je proto otázkou, co je pro 
koho normální a co naopak ne. 

Podle praxe, která na Praze 11 panuje, 
je zcela normální, když zástupci koalice 
mají placená místa nejen v radě městské 
části, ale i v komisích rady, či výborech 
zastupitelstva. Ani tomu však není 
dosti, a proto jsou další odměňovaná místa 
i v akciových společnostech, městskou 
částí podnikatelsky zřízených. Aby to 
z humorného hlediska dostalo tu správnou 

politickou korunu, tak ti tolik mediálně 
obávaní komunisté dostali místo placeného 
předsedy kontrolního výboru (ještě navíc 
s vlastním několikamilionovým rozpočtem 
na krytí platu asistentů a zadávání auditů 
pokud možno stále té stejné prověřené 
auditorské firmě) a stali se tak koaliční 
asistenční službou. Co kdyby někdo chtěl 
něco přece jen zkontrolovat.

Opravdu je tato demokratůra to 
nejlepší, co může být? Není někde přece 
jen něco trochu špatně, když zástupci 
obyčejných občanů jsou vylučováni 
z orgánů zastupitelstva? Zástupci občanů, 
kteří si vytvořili sousedskou stranu bez 
formalizovaného zázemí stranického 
sekretariátu jen z toho důvodu, že jinak 
do veřejné správy, natož pak politiky, 
mluvit nelze? Chceme to opravdu takhle 
nechat? Jsem přesvědčen, že většina by 
uvítala zase nějakou tu změnu.

Vážení radní,

lokalitou Plickova / Nešporova cloumá 
neklid. Ačkoliv měsíce plynou, nebylo dosud 
zrušeno zadání eIA > http://portal.cenia.
cz/eiasea/detail/eIA_PHA823 – a lidem je 
jasné, že radnice od záměru výstavby HG 
neupustila. Naopak chystá další kroky 
k jejich realizaci, přijaté petice odhodila do 
krbu (což lze pochopit, neboť jak říká pan 
starosta v Klíči: lidé v nich byli podepsáni 
proti své vůli) a znovu bude zkoušet, zda 
znechucení - unavení občané konečně 
nerezignovali. Ale občané si tendenci 
radnice plně uvědomují a nenechávají si 
dojmy jen pro sebe.

 
Parkovací  megadomy Nešporova, projekt 

za čtvrt miliardy + stovky tisíc vyhozeny 
za studie – a radnice se neobtěžuje 
V PŘeDSTIHU občany “postižené” lokace 
informovat! Odhaduji, že za tyto peníze 
by se v celé lokaci opravily chodníky, po 

kterých tu klopýtáme. Nejsem sám, kdo 
se ptá: jak obrovský projekt by radnice 
musela chtít realizovat, aby nás o tom 
laskavě informovala ještě předtím, než 
peníze utratí? Neboť HG - soc. byty (zrušení 
parkovací plochy v Plickově) Nešporově jsou 
pro ni evidentně jen “malá developerská 
akcička”? Pan Kárský (ČSSD) nepíše v Klíči 
pravdu, jeho slova jsou pravým opakem 
toho, jak se radnice k lidem chová. A divím 
se neskonale, že si toto neuvědomuje on, 
ba nikdo z jeho kolegů. Proč nemám věřit 
někomu, kdo mi říká, že radnice lidem lže, 
když to sám opakovaně pociťuji na vlastní 
kůži nejen z jednostranného sdělení 
z Klíče?

 
Pan Janeček (ODS) nabízí byty rodinám 

s dětmi, který z těch malých bytečků (za 
miliony) u hlučné a špinavé silnice měl 
na mysli? Benkovu? Hviezdoslavovu? 
Podjavorinskou, Prašnou...? Už to mám: 
myslel Výstavní! Tam se vejde 500 rodin 

a spousta dětí. V plynových maskách 
a s traktoristickými sluchátky na hlavičkách 
si mohou hrát podél autostrády, odděleny 
od asfaltu skleněnou barikádou. Mohou 
počítat kamiony, co se k nim (díky 
uhříněveskému Metransu) budou valit 
z novopetrovické, mohou si tak hrát celý 
den, měsíc, rok. (Vhodné vyfotit tu pana 
starostu, kterak dětem starostlivě rozdává 
respirátory - hle, obálka nového Klíče je 
hotova) 

 
Omlouvám se, trochu jsem odbočil, zpět 

k otázce: proč nebyla zastavena studie eIA 
na HG Nešporova?

Za všechny zvědavé předem děkuji za 
tu jednu větu, která nám k odpovědi stačí 
a vám nezabere déle než minutu času.

Martin Farmačka
občan z ul. Plickova, který tu ničemu 

nerozumí
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projekt bytové domy
                         – hazard s občany a veřejnými penězi. 

Každý zodpovědný investor si předem zjistí 
všechny podklady k tomu, aby nevydával 
peníze zbytečně. Radnice Prahy 11 postupuje 
opačně, realizace projektu je stejně špatná 
jako projekt sám. Nejprve Rada rozhodne, 
ihned se investují miliony do definitivních 
projektů /nikoliv rámcových studií, kde jsou 
výdaje řádově nižší/ a pak se dodatečně 
informují občané o „zamýšleném projektu“ 
za jejich vlastní peníze. Mezitím se schválí 
na projekt další desítky milionů a současně 
starosta občanům sdělí, že rozhodnuto ještě 
není a teprve budou provedena zákonem 
nařízená šetření. Tato mohou v případě 
negativního výsledku celý projekt zrušit 
a peníze budou vyhozeny oknem. Proto 
požadujeme okamžité zastavení projektu a 
zrušení všech investic minimálně do skončení 
a zveřejnění výsledků všech šetření.

Podle zásady „rozděl a panuj“ se 
snaží Radnice neustálým zdůrazňováním 
pořadníku žadatelů o byt postavit dvě 
skupiny občanů proti sobě. Je to nesmysl. 
Žadatelé o byt nejsou naši nepřátelé. Právě 
naopak. Tím, že bojujeme o zrušení projektu 
v této podobě, pomáháme i jim. Je přece 

přirozené, že matky si přejí vychovávat děti 
v prostředí klidném, čistém a bezpečném. To 
určitě není projektovaný dům Benkova mezi 
parkovištěm a krajnicí silnice I. třídy. Tam 
lze dočasně umístit snad jen maringotku 
pro stavební dělníky. Dům pro rodiny s 
malými dětmi pouze v nějakém hororu nebo 
představách současné koalice Prahy 11. 

Takovým způsobem není možné řešit 
potřebu bytů. Musí existovat jiné řešení. 
Pokud nejsou koaliční zastupitelé schopni 
toto nalézt, jsou nekompetentní a je 
třeba je vyměnit. Občané by na to měli 
pamatovat, protože volby se blíží.

                    
MUDr. Bořivoj Krause

Klub vozíčkářů petýrkova v roce 2013 
Je za námi rok 2012 a rádi bychom vás 

informovali o tom, co se událo v naší 
organizaci. V loňském roce jsme měli 
20. výroční založení naší organizace, 
ke kterému se 3. listopadu uskutečnilo 
přátelské setkání v KC Zahrada na 
Jižním Městě. Při této příležitosti nám 
bylo velkým potěšením přivítat všechny 
současné i bývalé členy, zaměstnance, 
pracovníky civilní služby, uživatele 
osobní asistence či další příznivce naší 
organizace. Účast všech těchto lidí 
svědčila o tom, že se Klub vozíčkářů 
Petýrkova stal součástí jejich všedního 
života. V loňském roce jsme formou 
grantu na sociální služby získali od Prahy 
11 bohužel „opět jen“ 50 000 Kč. I pro 

letošní rok jsme řádně podali žádost, tak 
jsme v očekávání, jaký bude výsledek. 
Především, zda si Městská část Prahy 
11 uvědomí naše jedinečné postavení 
v rámci komunity Jižního Města, včetně 
zcela specifického pojetí poskytování 
pomoci lidem se zdravotním postižením 
formou delimitované osobní asistence 
na principu pohotovostní tísňové péče. 
Milým bonusem a překvapením během 
roku 2012 byly přísliby některých 
zastupitelů na poskytnutí finanční 
podpory také jinou, než grantovou 
formou. Ty však zatím zůstaly přísliby, 
a kdo ví, zda se zcela nerozplynuly…       

    
    Alžběta Šafránková a Tomáš Drábek

vážení sousedé,
hpp 11 pro vás připravila přímý přenos jednání zastupitelstva a také záznam z tohoto jednání.                        
       Doporučujeme sledovat webové stránky hpp11.cz! !

pokud byste rádi urychlili 
a podpořili vydání dalšího 
čísla Jihoměstských novin 
coby alternativního 
zpravodaje na praze 11, 
můžete svoje finanční dary 
posílat vydavateli.

Jihoměstský osvětový 
spolek, číslo účtu: 
236071569/0300.

Za příspěvky předem 
děkujeme.

Obyvatelka Benkovy ul. P. Ullmannová při svém vystoupení



Sledujte web Hnutí pro Prahu 11 www.hpp11.cz

Komunistické paneláky nedosáhnou 
mrakodrapům ani po kotníky

Věže P.e.T. mají měřit 139 m a 128 m 
a zaměstnávat zhruba 5000 osob. 32 
a 29 nadzemních podlaží je doplněno 
pěti podzemními podlažími s mohutnými 
garážemi. Mrakodrapy mají stát v severní 
části Horních Roztyl, rozsáhlém obytném 
území, kde dosud máme max. 6-patrové 
budovy. Navíc, celé Jižní Město trápí 
nedostatek parkovacích míst a hustá 
doprava na D1, patří sem tedy další tisíce 
zaměstanců a aut?

Za námi jsou miliardy 
„Za námi je 110 miliard korun, co s tím 

vaším protestem asi naděláte !?“ sdělil nám 
jinými slovy vyslanec investora PPF (informační 
schůzky se za JM zúčastnili zástupci Hnutí pro 
Prahu 11, o.s. Chodov, o.s. Zelené Roztyly, 
za investora PPF prostředník p. Zeman dne 
13.3.2013). 

Ježkovy pražské “voči” a územní plán 
jako cár papíru!

Podívejte se na fakta, jež pochybná 
úřední povolení postupně v případě 
P.e.T. překonávají: a) Nesoulad umístění 
záměru s platným územním plánem. 
b) Dosud max. 6 -ti podlažní okolní 
zástavba, c) Možnost stavět pouze na 
povolení tzv. „výjimečně přípustné 
stavby“ pro čistě administrativní využití, 
d) Na sousedním pozemku stavby se 
nachází vodojem užívaný velkou části 
Jižního Města. e) Zhodnocení vlivu 
záměru na životní prostředí (eIA) 
nebylo objektivní, dokonce by se dalo 
označit za zmanipulované. 

Komu slouží úřady a jak vedle 
mrakodrapů žít? 

V blízkosti plánované stavby jsou dvě 
mateřské školy, dům s pečovatelskou 
službou Blatenská, zdravotnické zařízení 

MediCentrum, malá hřiště, trocha zeleně. 
Kolem toho všeho již nyní sídlištní ulicí 
Kloknerova jezdí kamióny, které tady nemají 
co dělat. Mrakodrapy Prague eye Towers 
mají být čistě administrativního charakteru 
a mají stát v místě, jež nebylo a není 
žádnou všeobecně uvažovanou plochou 
pro mrakodrapové centrum, jako je tomu 
v jiných velkoměstech evropy. V případě 
P.e.T. jsme hluboko v hustě obydleném 
Jižním Městě. Není to všechno - na metru 
trasy C se plánují další administrativně-
obchodní komplexy (Nový Opatov apod.) 
s podobně devastačními následky. 

Četli jste o Prague Eye Towers 
v Klíči?

Ptáme se, byli jste obyvatelé Horních 
Roztyl s projektem P.e.T. investorem nebo 
svou radnicí seznámeni? Četli jste někdo 
v Klíči, že se můžeme těšit na dva nejvyšší 
mrakodrapy v ČR? Od čeho máme orgány 
samosprávy a státní správy (odbory ochrany 
přírody, ochrany ovzduší, územního rozvoje, 
hygieny a stavební úřad), jež mají podobné 
libovůle v dikci zákona usměrňovat? 

Bez úředních razítek by to nešlo. 
Učebnicovým příkladem bezohledného 
stylu „za námi jsou miliardy“ budiž 
mrakodrapy Prague Eye Towers. Komu 
tedy pánové a dámy na radnici Prahy 
11 / MHMP sloužíte? Miliardám nebo 
obyvatelům JM? A starosta D.Mlejnský 
se už jistě těší na slavnostní fotku 
v Klíči, jak klepe s panem Kellnerem 
na základní mega-kámen mrakodrapů 
P.E.T. A my ostatní to můžeme sledovat 
přímo z okna obýváku.

Podívejte se na video mrakodrapů
Prague eye Towers od PPF na:
http://1url.cz/6wH3 

o.s. Zelené Roztyly

Mrakodrapy na chodově 
    – radnice jde zatím Kellnerově ppF na ruku
Mrakodrapy Prague Eye Towers (P.E.T.) na našem sídlišti
Málokdo z ulic Kloknerova, Babákova, Blatenská, kdo chodí ráno na metro Chodov přes lávku kolem modré budovy České 
pojišťovny, to ví – místo Čp se opravdu plánuje stavět. A ne jen tak ledajaký domeček – hned dva nejvyšší mrakodrapy v ČR. 
U sídliště, mrakodrapy?! To není možné. Ale je. Bohužel, stavba to má být tak veliká, že zasáhne do života nejen obyvatel 
Horních Roztyl a JM, ale i tak vysoká, že, s trochou nadsázky, z mrakodrapů bude vidět do ložnic na druhém konci Prahy.

z horních roztyl: Obytný soubor Na Výhledu - ul. Blatenská/Hrdličkova
V listopadu 2012 zaslala 3 občanská sdružení a 53 občanů připomínky do zjišťovacího řízení eIA k záměru Obytný soubor Na Výhledu (PHA836). 

I díky tomuto počtu připomínek bude projekt posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., tj. podrobněji vč. odborného nezávislého posudku.  Je to 
vzkaz fy SeleQUNe, s. r. o., že realizace stavby, kterou si obyvatelé v dotčeném území vůbec nepřejí, nebude tak jednoduchá. o.s. ochrana roztyl 
děkuje všem občanům, kteří svým vyjádřením pomohli.                                       Zuzana Malá, Ochrana Roztyl, o. s., www.ochranaroztyl.estranky.cz


