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Vážení spoluobčané,
Hnutí pro Prahu 11 již osm let hájí zájmy Vás, občanů Jižního Města. Nejprve jako zástupci občanů v občanských sdruženích, později
jako opoziční zastupitelé. Od komunálních voleb r. 2014, kdy jsme od Vás obdrželi 33 % hlasů, pak i z pozice starosty a třech radních.
Stabilizovali jsme městský rozpočet zdevastovaný osmi lety vlády předchozí garnitury, podařilo se nám zastavit některé megalomanské
developerské projekty, které by zásadním způsobem ohrozily kvalitu bydlení na Praze 11, zlepšila se péče o zeleň a dětská hřiště.
Bohužel tyto naše úspěchy a vytrvalé poukazování v Radě MČ na nepravosti v nakládání s veřejnými financemi, byly solí v očích našich
koaličních partnerů ANO a TOP 09, kteří se nakonec spojili s komunisty a partou kolem bývalého starosty Mlejnského z JMND, ODS
a ČSSD a odvoláním dvou našich úspěšných radních ukončili koalici.
Jedním z odvolaných byl i místostarosta Ing. Ladislav Kos. Právě on byl jedním z těch, kteří od roku 2009 aktivně poukazovali na
nevýhodné prodeje městského majetku. Ve funkci zástupce starosty pro finance se hned po svém nástupu v roce 2014 začal věnovat
prázdné pokladně, nevýhodným smlouvám a třeba i „trafikám“ pro zastupitele ANO a TOP 09 v městské akciovce.
Hnutí pro Prahu 11 zvolilo Ing. Ladislava Kosa jako svého kandidáta do Senátu, a to nejen pro výše uvedenou práci, ale i pro jeho morální
vlastnosti. K naší kandidatuře se následně připojila Strana zelených, Česká pirátská strana a KDU-ČSL. V těchto stranách prošel Ing. Kos
náročným procesem primárních voleb a nominačních konferencí. Spojením čtyř politických stran vznikla unikátní senátní koalice „KOS
do Senátu“, díky které má náš nominant – Ing. Ladislav Kos –
velkou šanci být úspěšný ve volbách, stát se senátorem a pokračovat tak v poctivé občanské práci na senátní úrovni.

PŘIJĎTE K SENÁTNÍM VOLBÁM
1. KOLO:
7. – 8. 10. 2016
2. KOLO: 14. – 15. 10. 2016

Za Hnutí pro Prahu 11
Ing. Jiří Štyler, předseda HPP 11
Ing. Jiří Krautwurm, předseda zastupitelského klubu HPP 11

Hnutí pro Prahu 11 – spolupracující občanská sdružení Jižního Města

NAZÝVÁM VĚCI PRAVÝMI JMÉNY
A JIŽ DESET LET HÁJÍM VAŠE ZÁJMY
Vážení spoluobčané,
na Jižním Městě bydlím od r.1991. Vybral jsem si toto místo pro
blízkost přírody a zároveň blízkost města. Na sever od domu je pět
minut do Milíčovského lesa, na jih dvě minuty do Hostivařského
lesoparku. Tohle je důvod mého počátečního zapojení do komunální politiky – nenechat si zničit okolí místa, kde bydlím. Spolu se
mnou sdílí tento názor velké množství občanů, kteří nemají čas se
politice věnovat, ale vyjadřují mi podporu a v klíčových momentech spolupracují. Nejsou mi ale úplně cizí ani další části senátního
obvodu. Na sídlišti Petrovice-Horní Měcholupy jsem bydlel do
r. 1991, v Uhříněvsi jsem několik let pracoval.
Již deset let dávám velkou část své energie a volného času do úsilí
o lepší Prahu 11. Byl jsem za to mnohokrát „oceněn“ – od několika hloubkových kontrol mého podnikání „na objednávku“, přes
sledování fy ABL, kdy mě několik týdnů sledovali dva agenti, až po
prořezání pneumatik mého auta. Jižní Město má prostě velikou
smůlu na politické vedení radnice.
Osmiletá vláda starosty D. Mlejnského (2006–2014) byla asi ta nejhorší, kterou Praha 11 zažila. V této době se velice levně rozprodaly pozemky a byty městské části a připravila se cesta pro mnoho
developerských projektů vesměs na posledních zelených plochách
Jižního Města. Finance městské části se ve velkém rozkutálely. Za
téměř miliardu byla nakoupena nevyužitelná chátrající paneláková
ubytovna Sandra a bytový komplex Zahrady Opatov. Za předražených 700 milionů! se postavil kapacitně nevyhovující bazén bez
možnosti venkovního koupání nebo slunění. Všem těmto nákupům jsem se snažil aktivně zabránit.
Před D. Mlejnským vládla Praze 11 starostka M. Šorfová (2002–
2006). „Zasloužila“ se o nově postavené sídliště Milíčov podél
Milíčovského lesa částečně v chráněném území, které původně
deklarovala jako bydlení pro mladé rodiny z Jižního Města. Výsledkem je luxusní bydlení, které si většina našich občanů nemůže
dovolit.
Z pohledu do minulosti vyplývá, že největšími problémy radnice
Jižního Města jsou plýtvání veřejnými prostředky a snaha o masivní zástavbu Jižního Města bytovou a administrativní zástavbou.
V komunálních volbách 2014 získalo naše Hnutí pro Prahu 11 33%
hlasů, stal jsem se místostarostou pro finance a přišla naděje, že
správa veřejných financí bude konečně odpovídat úsporným a hospodárným principům civilizované obce. K nástupu na radnici jsme
vytvořili koalici s ANO a TOP 09 a bohužel přistoupili na menšinu
v Radě MČ. Tyto strany se však měsíc po měsíci odkláněly od svých
volebních programů a sbližovaly se s „temnými postavami“ Mlejnského éry, až toto sblížení vyvrcholilo po roce a půl odvoláním
mým a kolegyně Zdeňkové z Rady MČ.

Přijďte na setkání s Ladislavem Kosem:
29. 9. metro Roztyly, Praha 11
3. 10. Veronské nám., Praha 15
7. 10. metro Háje, pochozí zona, Praha 11

15 –18 hod.
15 –19 hod.
15 –18 hod.

Jak se můžete dočíst v kapitole „Co jsem dokázal“, hájím Vaše
zájmy již deset let. Nejprve jako aktivní občan, posléze jako zastupitel, rok a půl jako místostarosta a radní pro finance a nyní opět
jako zastupitel.
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Svoji kandidaturu do Senátu chápu jako velkou příležitost pro Prahu 11. Jako senátor pro Vás totiž mohu
udělat mnohem více než jako zastupitel. Bez ohledu
na to, kdo zrovna udělal puč na radnici a bude mne
chtít odvolat, když mu začnu „bourat jeho klientelistické bábovičky“. Na zastupitelstvech městské části i
Magistrátu má senátor přednostní právo vystupování
a věřte, že ho budu s radostí využívat.
Moje kandidatura kromě nominujícího Hnutí pro Prahu 11 nalezla
podporu i u ostatních stran, které znají moji práci a oceňují ji. Přímou spolupráci jsem navázal se Stranou zelených při tvorbě Pražských stavebních předpisů či úpravách územního plánu na Praze
11. Piráti ocenili moji snahu o ozdravění financí Prahy 11 a navrhli
mne do finančního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy. U členů KDUČSL jsem obstál v náročných primárních volbách. Mou kandidaturu tak podporuje silná koalice čtyř stran s programovými prioritami v oblasti transparentnosti, boji proti korupci a vymahatelnosti
práva. Sám se těmito atributy řídím. Jako jediný kandidát v obvodu č. 19 mám transparentní účet.
Moje nominace je samozřejmě výsledkem práce členů a příznivců
Hnutí pro Prahu 11. O naší osmileté práci pro Jižní Město si můžete více přečíst na www.hpp11.cz nebo na FB. Za případnou podporu předem děkuji.
Ing. Ladislav Kos
zastupitel MČ Praha 11
kandidát do Senátu ČR za koalici Hnutí pro Prahu 11,
KDU-ČSL, Piráti, Strana zelených

JIHOMĚSTSKÉ NOVINY – Informační alternativa Prahy 11

CO JSEM DOKÁZAL
ANEB POCTIVOU KOMUNÁLNÍ PRÁCI DO SENÁTNÍ ÚROVNĚ
Zatímco ostatní kandidáti do Senátu slibují, co všechno pro Vás udělají, já bych rád Upozornil jsem na nevýhodné prodeje
nejprve stručně představil, co jsem pro občany Jižního Města za 10 let svého půso- pozemků minulého vedení
bení v komunální politice již udělal.
• Od r. 2009 prodávala MČ pozemky spřízněným osobám pod tržní cenou. Jednalo
provedené aukce přinesly MČ cca 20 mil.
Prosazuji hospodárné a efektivní
se zejména o pozemky na Litochlebském
Kč oproti předchozímu způsobu prodeje.
využití veřejných financí
náměstí, v ul. Ke Stáčírně a Ryšavého. Kdo
• Měl jsem připraven tzv. rozklikávací rozz Vás by nekoupil stavební parcelu za
počet, který by transparentně informoval
• Rozpočtu MČ Praha 11 se věnuji od r.
1 800 Kč/m2?
občany za co utrácí MČ. Byl rovněž při2009. Za ta léta jsem podal desítky návrpraven tzv. participativní rozpočet – mož- • Kvůli prodejům pozemků je obviněno 40
hů na jeho úpravu vedoucí zejména k jeho
zastupitelů Prahy 11, kteří prodej schválili
nost zapojení občanů do samotné tvorby
efektivitě a hospodárnosti
v Zastupitelstvu, včetně bývalého starosty
rozpočtu.
• Jako radní pro finance (11/2014 – 3/2016)
Mlejnského. Celá kauza by měla v nejbližší
jsem stabilizoval městský rozpočet, zdedobě doputovat k soudu.
vastovaný osmi lety vládnutí starosty Bráním zelené plochy
Mlejnského. Rozpočet připravený na r. před developerskou zástavbou
Spolupodílím se na řešení dopravní
2015 zajistil zdroje na dostavbu MŠ Janouchova, rozpočet na r. 2016 umožní • Aktivně se účastním, spolu s kolegy z Hnutí situace v regionu
pro Prahu 11, projednávání záměrů, ktevelkou rekonstrukci školy Schulhoffova a
ré by zásadně zhoršily kvalitu bydlení i ži- • Spolupracoval jsem v devadesátých letech
další investiční akce.
s občanským sdružením OPTIM-EKO, ktevota na Jižním Městě. Jedná se o stovky
• Zpracoval jsem několik analýz efektivity
ré prosadilo vedení dálničního obchvatu
hodin práce. Vyjmenuji pouze ty největší
městského využití majetku Prahy 11. BoPrahy mimo sídliště Petrovice-Měcholupy
– mrakodrapy na Litochlebském náměstí
hužel většinu z nich nedovedli radní zoda kolem Milíčovského lesa (trasa JVD mísa Porto Háje, zástavba okolí metra Roztypovědní za majetek (z hnutí ANO) využít.
to původní JVK).
ly kancelářskou čtvrtí, masivní patrové
Naopak snaha o efektivitu vedla na jaře
garáže na veřejných parkovištích, admi- • Trvale kriticky připomínkuji záměr kapa2016 k mému odvolání z funkce.
citní křižovatky na 4. km dálnice D1, ktenistrativní čtvrť Nový Opatov aj.
• Prosadil jsem několik výpovědí pro městskou
rá myšlenku komunikace v trase JVK ko• Protože bydlím na Hájích, můj zájem se
část nevýhodných smluv.
lem Milíčovského lesa bohužel oživuje i
zaměřil především na ochranu této lokali• Prosadil jsem úspory běžných výdajů (enerdnes.
ty. Okolí Hostivařské přehrady je cenným
gie, údržba zeleně, doprava). V r. 2015
místem, přírodním parkem. Přesto nebo • Prosazuji dokončení úseku 511 obchvatu
činily úspory běžných výdajů 53 mil. Kč.
Prahy, které bude v souladu s platnou leprávě proto si ji developeři oblíbili. Tři pat• Kritizoval jsem vysoké odměny pro členy
gislativou, a dokončení celého pražského
náctipatrové obytné domy (Obytný soupředstavenstev a dozorčích rad městských
silničního okruhu.
bor Výstavní) a desetipatrový hotel obkloakciovek, které slouží jako „trafiky“ zepený pětipatrovými budovami (tzv. • Budu podporovat výstavbu obchvatu Uhjména pro zastupitele TOP 09 a ANO.
říněvsi.
sportovní areál Nad Přehradou) měly „oži• Usiloval jsem o omezení působnosti městvit“ tento klidný kout. Zatím ale neoživí,
ských akciových společností, neboť jejich
protože naše argumenty proti výstavbě Mnoho z uvedených událostí je zachyceno
fungování je netržní a pro Prahu 11 jedna videích, která jsou umístěna na mých
úřady akceptovaly.
noznačně ekonomicky nevýhodné.
• Navrhl a prosadil jsem prodej městského • Usiloval jsem (bohužel neúspěšně) o odkou- webových stránkách www.kosdosenatu.cz
pení travnatého fotbalového hřiště TJ Háje nebo na www.hpp11.cz
majetku tím nejtransparentnějším způsoIng. Ladislav Kos
městskou částí od developera ODDITY, a.s.
bem – elektronickými aukcemi. Doposud

ŽIVOTOPIS
Ing. Ladislav Kos
Narozený 31. 5.1958 v Praze, ženatý, dvě děti 30 a 28 let
Bydliště: Od r.1991 dosud Praha 11-Háje, do r.1991 Praha-Petrovice
Vzdělání:
• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
• Střední průmyslová škola chemická v Praze
Profesní zkušenosti:
• Od r. 1992 OSVČ, spolupráce na technických, chemických a environmentálních projektech
• Do r. 1992 technické a manažerské pozice v chemickém průmyslu
(Pragochema, Safina)
Členství v politických stranách:
• 2009 – do současnosti Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11), spoluzakladatel
• Strana zelených 2007/8. Členství jsem ukončil z důvodu založení HPP 11
Zkušenosti z komunální politiky:
• 2014 až 2016, místostarosta Prahy 11, radní pro finance. Připravil
jsem dva rozpočty MČ Praha 11. V březnu 2016 jsem byl odvolán
při puči zastupitelů ANO a TOP 09.
• 2016 – zvolen do finančního výboru zastupitelstva hl. m. Prahy.

Sledujte web Hnutí pro Prahu 11 – www.hpp11.cz

• 2010 až 2014 – opoziční zastupitel Prahy
11. Věnoval jsem se především ekonomické oblasti – nevýhodným zakázkám a prodejům pozemků. Spolu s kolegy jsme podali v této oblasti několik trestních
oznámení na předchozí politickou garnituru. Bylo obviněno celkem 40 zastupitelů,
kauza je stále řešena.
• 2008 – zakladatel občanského sdružení Za
hezké Háje – ochrana zelených ploch nad
Hostivařskou přehradou a na hranici Prahy 11 a Prahy 15 před
megalomanskými stavbami Central Groupu a fy ODDITY. Za svou
činnost jsem byl sledován Bártovou fy ABL.
• 90. léta – hnutí OPTIM-EKO, prosazení okruhu JVD – vzdálenějšího vedení pražského okruhu od Prahy 11, 15 a 22.
Ostatní zájmy, koníčky:
• Silniční cyklistika, běžky, plavání.
• Dřívější dlouholetý předseda oddílu orientačního běhu, vztah i
k tradičnímu běhu (Velká Kunratická a Běchovice – více než 20
účastí).
• Spoluorganizátor pochodu Praha–Prčice.
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KOS DO SENÁTU – VOLEBNÍ PROGRAM
„Nazývám věci pravými jmény“
„Již deset let hájím vaše zájmy“
Priority:
• Prosazuji hospodárné a efektivní využití veřejných financí
• Bráním zelené plochy před developerskou zástavbou
• Podporuji dokončení pražského silničního okruhu
• Poctivou komunální práci přenesu do senátní úrovně
Celostátní témata senátního programu
• Podporuji zákony vedoucí k přímé demokracii, zejména zákon
o místním i celostátním referendu s příznivými podmínkami
pro realizaci (počet podpisů pro uskutečnění, termíny, témata,
výše minimální volební účasti).
• Jsem pro přijetí protikorupčních zákonů z dílny „Rekonstrukce
státu“.
• Zastávám otevřenost a transparentnost na všech úrovních státní
správy a samosprávy.
• Jsem pro maximální zachování svobody projevu, a to jak na
veřejnosti, tak i v elektronických mediích.
• Prosazuji dostupnost a vymahatelnost práva, zpřehlednění právního řádu. Viník má nyní větší práva než poškozený.
• Podporuji ochranu přírody a krajiny, preferuji místní zemědělské produkty.
• Požaduji veškerou hospodářskou činnost posuzovat z hlediska
trvale udržitelného rozvoje. V dopravě např. podporovat náhradu nákladní automobilové přepravy železnicí.
• Prosazuji hospodárné a efektivní využití veřejných financí
• Budu všemožně usilovat o zrušení daňových rájů coby možnosti daňového úniku a legalizace peněz z trestné činnosti.
• Pro jednání o Transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP) nebo jiných mezinárodních smlouvách požaduji

transparentní projednání a zachování současných evropských
standardů v oblasti ochrany spotřebitele a životního prostředí.
• Požaduji ochranu schengenských hranic a přísnější unijní imigrační politiku, při zachování otevřenosti vůči osobám pronásledovaným za podporu demokracie a náboženské svobody.
• Budu vždy pro maximální podporu rodiny, ať už formou daňových úlev, slev na sociálním pojištění nebo přímé finanční pomoci. Chci, aby veškeré zákony byly posuzovány z hlediska
dopadu na rodinu.
Komunální témata, kterým se věnuji a z pozice senátora
chci přispět k jejich uskutečnění:
• Podporuji omezení rozsáhlého zastavování zelených ploch bytovou či administrativní zástavbou.
• Navrhuji zásadní přesun rozhodovacích pravomocí veřejné správy na co nejnižší možnou úroveň, tj. ve větší míře než dosud i
na městské části Prahy.
• Budu nadále prosazovat zvýšení dotací městským částem z rozpočtu hl. m. Prahy.
• Usiluji o zlepšení dopravní situace v regionu podporou dokončení pražského okruhu a obchvatu Uhříněvsi, tím dojde k zamezení průjezdu kamionů naším regionem.
• Odmítám výstavbu dálniční kapacitní křižovatky na 4. km D1 –
Exit 4 s hrozbou výstavby kapacitní komunikace po okraji Milíčovského lesa.
• Budu usilovat o zlepšení práce městské policie při ochraně veřejného pořádku.
Ing. Ladislav Kos a Koalice KOS do Senátu

PODPORUJÍ MĚ
Mgr. Libor Michálek, MPA, senátor, zvolený
za koalici KDU-ČSL, Strany zelených a Pirátů.
Podílel se na protikorupčních projektech.
„Senát potřebuje více osobností, které nejsou
svázány se stranickou politikou. Senát potřebuje osobnosti, jejichž životní příběh svědčí o celospolečenské odpovědnosti a poctivosti. Proto
vítám kandidaturu pana Kose do Senátu v obvodu Praha 11. Velmi oceňuji, že pan Kos se v komunální politice zasazuje o efektivní
a hospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Věřím, že se pan
Kos připojí v Senátu ke skupině senátorek a senátorů, kteří podporují přijímání protikorupční legislativy.“
Mgr. Václav Láska, senátor, zvolený za koalici KDU-ČSL, Strany zelených a Pirátů. Bývalý
policejní vyšetřovatel, předseda správní rady
Transparency International. Na půdě Senátu
prosazuje transparentní politiku a spravedlivé
zákony.
„Ladislav Kos je politik, který vyrostl zdola. Jako
občanský aktivista. Těm ostatní politici často
vyčítají, že nemají do veřejných věci co mluvit. Že nemají žádný
mandát. Že je nikdo nevolil. A tak zarputilejší z nich se kousnou a
do té „špinavé“ politiky jdou. S čistou hlavou a čistým svědomím.
Jdou s kůží na trh. A to je i případ Ladislava Kose. Velmi si přeju,
aby právě on rozšířil v Senátu řady nás občanských aktivistů, kteří
jsme překročili Rubikon. A proto má moji podporu.“
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Doc. JUDr. Petr Pithart dr.h.c., bývalý předseda
vlády a předseda Senátu – o významu Senátu:
„Senát je také zařízení proti „překocení lodi“ –
což se ocení, až když jsou velké vlny. V našem
stále neklidnějším a nepřehlednějším světě je
třeba být velmi obezřelý a počítat s bouřemi.
Když náhle rozčilená společnost prudce otočí
doprava nebo doleva, vymění se ve volbách celá Sněmovna a má
chuť z gruntu přepsat ústavu a rychle předělat nejdůležitější zákony. Ale i v této chvíli se Senát může změnit jen z jedné třetiny:
Senát je uklidňující, stabilizující prvek politického systému.“
Pirátství je v politice potřeba, Láďa Kos ho
má v sobě!
„V celopražských volbách 2014 se čtveřice Pirátů probila do pražského zastupitelstva. Od té
doby je v Praze opozice, na kterou matadoři
z ODS a ČSSD nebyli zvyklí. Naší zbraní jsou žádosti o informace, které dokážeme díky moderním technologiím podávat velice efektivně, a
potom hlavně nezávislost. Nemáme škraloupy
z minulosti, nejsme nikomu zavázaní a můžeme si říkat, co chceme.
Díky tomu můžeme odhalovat tajnosti z magistrátní kuchyňky, kritizovat trafiky v městských firmách, které zbytek opozice většinou
přechází mlčením, protože má máslo na hlavě z minulosti, a prosazovat úspory v provozu pražského IT. Třeba SMS jízdenky jsou předražené minimálně o 50 %. I Láďa Kos bude v senátu člověk zvenčí, který tam jen tak nezapadne, ale právě proto je tam potřeba.“
Mikuláš Ferjenčík, zastupitel za Piráty v Praze
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„KDO JE KDO“ V ZASTUPITELSTVU NA PRAZE 11
Stejně jako v přechozích vydáních Jihoměstských novin bychom Vám rádi představili, „kdo je kdo“ v Zastupitelstvu Prahy 11 po komunálních volbách z listopadu 2014. Níže uvedené informace jsou souhrnem našich víceletých zkušeností
s ostatními stranami a jejich představiteli. Jižní Město má prostě na slušné politiky smůlu a není bohužel v Praze samo.
Uvedený přehled Vám předkládáme pro vysvětlení, proč s některými stranami a jednotlivci HPP11 nemůže setrvávat ve vedení Prahy 11. A proč i při jasném vítězství HPP11 ve
volbách je dnes jeho pozice na radnici nejistá.
BÝVALÍ KOALIČNÍ PARTNEŘI
ANO 2011 (9 mandátů, z toho 1 členství
ukončil)
Buňka ANO na Praze 11 vznikla v roce 2012
a vede ji současný místopředseda pražského ANO Jan Říčař. Do čela kandidátky ANO
byl instalován bývalý starosta P.Jirava, který si bohužel brzy vzpomněl na staré dobré
odéesácké praktiky a společně s jihoměstským dinosaurem S.Urbánkem (TOP 09) a
J.Říčařem začali brzy po ustanovení nové
radnice připravovat rozbití koalice s HPP 11
a sblížení se s Mlejnského opozicí. Prvním
varováním pro nás bylo brzké odstoupení
O.Prokopa z funkce radního pro majetek,
když se místo práce na radnici začal věnovat politikaření v pražském ANO. Místo nich
byl do funkce radního pro majetek instalován O.Balík, radní který se proslavil rozesíláním absolutně nepochopitelných emailů. Základní problémy kolem majetku JM
jako Sandra, Zahrady Opatov, Jihoměstská
majetková a.s. atp., zůstávají pod jeho vedením neřešeny. Velkým zklamáním je i
T.Kováč. Dříve velký bojovník proti zástavbě Trojmezí poté, co dostal „trafiku“ v podobě náměstka v JMM a.s., na své předchozí aktivity pozapomněl a vystupuje i
proti svému kolegovi z Trojmezí – zastupiteli za HPP 11.

Pozn. redakce: Ing.O.Balík je mimořádně
nekompetentním radním pro majetek
(ANO 2011)

Exkurz do současného ANO zakončíme v minulosti, a to u vládnutí P. Jiravy (1994–2002),
býv. ODS (kandidoval také za VPM, SNKED). Jeho projekt „Bulvár“ měl zastavět území kolem Opatovské, Chilské a Hviezdoslavovy a stál MČ miliony korun. Vzpomeneme
rovněž prodej městských pozemků. Zejména prodej některých budov mateřských škol
nemůže P.Jiravovi zapomenout většina obyvatel Jižního Města. Přínosy dvou let práce
radního P.Jiravy v sociální oblasti hledáme jen
obtížně, zato jsme zaregistrovali pronájem
části ZŠ Pošepného jeho manželce pro soukromou školu na 10 let za jednotkovou cenu
(m2) nižší než je nájemné v sociálních bytech.
Z důvodu odklonění od základní myšlenky
hnutí a upřednostňování stranické loajality
před odborností vystoupil koncem roku 2015
z ANO na Praze 11 její místopředseda
M.Murčo. Další zastupitel opustil zastupitelský klub ANO teď v září 2016.
TOP 09 (5 mandátů)
TOP 09 vede S.Urbánek (býv. ODS), který si
po volbách 2014 prosadil pozici neuvolněného radního bez kompetence. O jeho pracovní náplni svědčí výrok na Zastupitelstvu,
kdy při prezentaci činnosti jednotlivých radních bezostyšně prohlásil: „Nedělám tam
(v Radě) vůbec nic“. O to víc času věnuje politikaření a sbližování TOP 09 s komunisty a
s opozicí. Otevřenou spolupráci s Mlejnského JM-ND zahájil S.Urbánek na letošním březnovém zastupitelstvu společným schválením
nadstandardní výše osobních finančních náhrad, pokračoval odvoláváním radních za HPP
11, s ČSSD inicioval podporu neprůhledného financování sportu, zahájil cenzuru v Klíči a neštítí se ani dehonestace EU při posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
K obrazu svému vychovává S.Urbánek svého nástupce J.Lepše. J.Lepš je možná dobrý
politolog a dobrý cenzor radničního Klíče, ale
je mimořádně nekompetentním radním pro
sport, kulturu a vzdělání. Proslavená je jeho
tzv. „Koncepce sportu Na Praze 11“ – deset
stran obecného slohového cvičení úrovně základní školy. Také TOP 09 má svého „trafikanta“, zastupitele, kterému bylo vytvořeno
pracovní místo v městské akciovce. J.Stárek
se stará o pronájem dvou sportovních hal a
hřiště za plat vysoko převyšující průměrný plat
v ČR.
V posledních měsících se TOP 09 proslavila
stejně jako ANO 2011 iniciativou rozbití koalice, odvoláváním radních HPP 11 za pomoci
hlasů opozice.

Sledujte web Hnutí pro Prahu 11 – www.hpp11.cz

Společné pro ANO i TOP 09 se postupně
stalo nereflektování demokratických i ekonomických zásad, přičemž jediným zájmem
zůstalo uchopení moci a obsazení placených
postů svými lidmi. Ke splnění tohoto cíle se
neváhají spojit i s těmi, vůči kterým se před
volbami ostře vymezovali, tedy s partou
Mlejnského a komunisty.
Následuje krátké představení dosavadní
opozice, která se však spojením s ANO a
TOP 09 může stát po senátních volbách součástí vlády nad Prahou 11.
OPOZICE
V Zastupitelstvu MČ P11 je několik dalších
stran, které však mají společný jmenovatel a
společný cíl. Tvoří je osoby, které usilují
o návrat k poměrům na P11 před r. 2014, tedy
těch, které panovaly za starosty Mlejnského.
ODS (3 mandáty)
Buňka ODS byla v r. 2014 rozpuštěna pro
její aktivity v čele s D. Mlejnským. On sám
ze strany včas utekl a založil před volbami
2014 uskupení JM-ND. Za ODS stihli ještě
v roce 2014 kandidovat a získat mandát 3
zastupitelé – P.Dittrich, J.Gabriel, L.Zítka
– všichni pochopitelně Mlejnského lidé.
Jižní Město – náš domov (JM-ND)
(3 mandáty)
Účelově založené hnutí v čele s D. Mlejnským a jeho věrnými. Osobu exstarosty
Mlejnského a jeho kauzy již netřeba připomínat. Dalšími dvěma zastupiteli jsou bývalý ředitel městské akciovky R.Korbel a představitel Mlejnským protěžované Dukly JM
P.Sýkora, aktuálně kandidát do Senátu.
ČSSD (4 mandáty)
ČSSD je na Praze 11 stranou silně spjatou
s Mlejnského JM-ND a komunisty. Spojuje
je osm let předchozí vlády na radnici i současná jednota v opozici. Výraznou osobou
je pouze P.Hrabal, který se zodpovídá z podivného (ne)použití 5 mil. dotace TJ Chodov. TJ v současnosti řeší insolvenci prodejem fotbalového hřiště Volkovova.
Předvolební sliby ČSSD P11 a P.Hrabala
o podpoře sportu ukazují svou pravou tvář.
KSČM (3 mandáty)
KSČM byla a je nedílnou součástí spolupráce s D. Mlejnským. Mezi třemi zastupiteli
KSČM vyniká F.Hoffman, do r. 2014 uvolněný člen kontrolního výboru, který utratil
mnoho milionů za posudky, jejichž hlavním
cílem bylo konstatování, že vše co koná
Mlejnského vedení radnice je v pořádku. Jak
ale ukázalo obvinění 40 zastupitelů MČ, vše
v pořádku nebylo.
Teď už víte „kdo je kdo“
v Zastupitelstvu Prahy 11.
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DVA ROKY HNUTÍ PRO PRAHU 11 NA RADNICI
Hnutí pro Prahu 11 (HPP 11) vyhrálo v listopadu 2014 komunální volby a získalo 18 zastupitelských mandátů z celkových 45. Po
volbách ustanovená koalice s ANO 2011 a TOP 09 a poměr složení Rady MČ 4:3:2 (HPP:ANO:TOP) se brzy ukázala jako nefunkční.
Od ledna 2016 docházelo ze strany ANO a
TOP 09 k porušování koaliční smlouvy, Programového prohlášení Rady a zejména usnesení
Zastupitelstva o veřejném zájmu. Vše vyvrcholilo účelovým odvoláním dvou radních za HPP
11 z Rady MČ, a tím došlo k definitivnímu spojení TOP 09 a ANO s opozicí D. Mlejnského.
Proti HPP 11 se v Zastupitelstvu spojily všechny strany bez ohledu na předvolební sliby.
ANO a TOP 09 spojuje s Mlejnského JM-ND,
ODS, ČSSD a KSČM zájem o placené posty,
zastavování Jižního Města a nezájem o občany. Spojení jim umožnilo získat převahu
v Radě 5 : 2, která naprosto neodpovídá výsledku voleb. Koalice na Praze 11 tak v březnu 2016 skončila.

Rada MČ Praha 11 k 1. 9. 2016
9 členů, z toho 2 odvoláni
• HPP 11 → Starosta + 1 radní (2 byli odvoláni)
Ing. Jiří Štyler (starosta), Ing. Ladislav Kos (1. místostostarosta pro finance), odvolán 17. 3. 2016,
PhDr. Šárka Zdeňková (radní pro životní prostředí
a dopravu), odvolána 19. 5. 2016, Petr Lukeš (radní pro audit a hospodaření)
• ANO 2011 → 3 radní
Ing. Petr Jirava (2. místostarosta pro oblast sociální a zdravotní), Ing. Oldřich Balík (radní pro majetek), Jan Říčař, MBA (radní bez kompetence)
• TOP 09 → 2 radní
Mgr. Jakub Lepš (3. místostarosta pro školství, kulturu a sport), Ing. Stanislav Urbánek (radní bez
kompetence)
• Konec koalice → 17. 3. 2016

CO JSME UDĚLALI PRO JIŽNÍ MĚSTO
Radní a zastupitelé HPP 11 udělali za dva roky svého působení na radnici mnoho
práce. Přinášíme stručný výčet některých aktivit, na další straně pak současný
stav těch nejkonfliktnějších stavebních záměrů. Z našich aktivit můžete vyčíst, že
HPP 11 plní svůj volební program.
Ing. Štyler, starosta MČ
• Okamžitě po volbách 2014 jsme začali
řešit nevýhodné smlouvy, trafiky a trafičky, personální potíže, dlouhá léta zavedené úřední praktiky a léta neřešené problémy.
• Pracujeme na Metropolitním plánu Prahy
tak, aby kolem stanic metra nedošlo
k navrhované výškové zástavbě a dalšímu
zabetonování Prahy 11.
• Podařilo se mi zařídit zbudování chodníků podél ul. U Kunratického lesa podle
přání vozíčkářů z Petýrkovy ulice.
• Začínáme práce na rekonstrukcích vnitrobloků, např. u Modré školy, Ke Kateřinkám, přípravné práce na rekonstrukci
hliněných komunikací U nové dálnice a
Demoliční.
• Byla rekonstruována MŠ Janouchova, která v září 2016 přivítala 240 dětí, připravujeme rekonstrukci budoucí ZŠ Schulhoffova, dostavbu ZŠ Chodov.
• Podařilo se systémově navýšit rozpočet
z MHMP o 21 mil. Kč.
• Pokračují po volbách zahájená pravidelná veřejná setkání občanů a vedení MČ,
která se konají každý měsíc v jedné ze
základních škol na Jižním Městě.
• Zaměstnává mě velmi těžká a nekončící
snaha o narovnání pokřivené morálky radních za TOP 09 a ANO 2011.
• …a mnoho dalšího
Ing. Kos, do března 2016 místostarosta a radní pro finance
• Viz senátní část Jihoměstských novin, str. 3
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PhDr. Zdeňková, do května 2016
radní pro životní prostředí a dopravu
• Po nástupu na radnici nás zaplavily stavební záměry připravované po celém JM
proti vůli obyvatel. Revokovali jsme žádosti o změny územního plánu podané
v minulosti na MHMP.
• V oblasti životního prostředí se konečně
začalo dbát na jeho ochranu, začala potřebná péče o dětská hřiště, doplnění a
opravy městského mobiliáře.
• Oddělení dopravy potřebovalo kompletní
rekonstrukci, proces není stále ukončen.
• Po zrušené zakázce na údržbu zeleně a
komplikacích s novým dodavatelem se situace od května 2016 stabilizovala převedením služeb na městskou akciovku.
• Byla zahájena intenzivní práce v tématice
bezpečnosti provozu a veřejné dopravy.
Od nuly se začala řešit problematika parkování, které se dlouhá léta předchozí
radnice nevěnovala.
M. Farmačka, zastupitel MČ
• V březnu 2015 jsme pro vás připravili do
Klíče č. 3 mapu stavebních záměrů, aby
informační bariéra mezi radnicí a občany
skončila. Všechny mapy stavebních záměrů na JM najdete na www.hpp11.cz.
A. Šafránková, zastupitelka MČ,
členka představenstva Jihoměstské
sociální, a.s.
• Během roku 2015 JMS a. s. prošla mnohými změnami dle platné legislativy v oblasti organizačního uspořádání, personál-

ními změnami vedoucích pracovníků, ke
zlepšení organizace práce v oblasti pečovatelských služeb i na ošetřovatelském
středisku v ulici Janouchova. Rovněž došlo k personálním změnám a zkvalitnění
služeb ve stravovacím středisku. V oblasti ekonomické byly přehodnoceny smluvní
vztahy s dodavateli, bylo kontrolováno
účelné hospodaření společnosti.
Ing. J. Krautwurm, zastupitel MČ,
předseda kontrolního výboru,
předseda zastupitelského klubu HPP 11
• Kontrolní výbor pod mým vedením definoval jasnou politickou odpovědnost
předchozí radnice za smlouvy placených
poradců bez vykazování činnosti, přidělování bytů z veřejného zájmu bez řádného odůvodnění či řetězení podlimitních
zakázek s pochybnostmi o jejich účelnosti
a hospodárnosti.
• V otázce využívání sportovních areálů a
činnosti akciových společností zřízených
městskou částí je situace daleko obtížnější, tyto problematické aktivity byly organizovány s ohledem na jejich právní průchodnost. Stávající většina Rady MČ má
navíc zájem pokračovat jak v komercializaci sportu dětí, tak v zachování rozsahu
a charakteru činnosti akciových firem.
J. Dohnal, zastupitel MČ, předseda
kulturní komise
• Podařilo se umístit ve veřejném prostoru
pianino, rozvíjíme kulturní nabídku, promítání dokumentárních filmů. V rámci
činnosti kulturní komise podporujeme
projekty zaměřené na rozvoj kulturních
akcí v naší městské části.
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STAVEBNÍ ZÁMĚRY, KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ
… A MY JE STÁLE SLEDUJEME
Stavební záměry připravované dlouhá léta předchozím vedením radnice jsou bohužel stále aktuální. Většina z nich začala
prodejem městských pozemků (pod cenou) a pokračovala blízkou spoluprací radnice s developery, vč. smluvních závazků.
Jako obyvatelé a občanská sdružení jsme vynaložili mnoho úsilí a stovky hodin práce, abychom naše životní prostředí před
nadlimitní výstavbou ochránili. Některé záměry se podařilo zastavit, další skončily v soudních řízeních.
Představujeme aktuální informace o šesti záměrech z celkových
cca 85, více čtěte „Mapa stavebních záměrů na Jižním Městě“,
www.hpp11.cz.
Prague Eye Towers, Chodov
Dva nejvyšší mrakodrapy v ČR, plánované od října 2011, mají stát v ul.
Kaplanova místo současné budovy
České pojišťovny na Chodově, v blízkosti obytného území s max. 6 NP zástavbou. Věže mají být vysoké
138,8 m a 127,8 m (33 a 30 NP), sloužit výlučně pro administrativní účely
a zaměstnat 5000 osob. Celková hrubá podlažní plocha záměru má být
110 000 m2. V pěti PP má parkovat
903 aut. Záměr není v souladu
s územním plánem, ohrožuje panorama Prahy a je umísťován do
dopravně i nadlimitně zatíženého území. Stavební práce na kolosech by trvaly 5 let. Tento projekt spolu s Litochlebským mrakodrapem má otevřít boom výstavby výškových budov na Praze 11.
Podle E15 projekt na výstavbu dvojice mrakodrapů koupil na jaře
2016 od skupiny PPF její bývalý manažer a obchodník s pohledávkami K.Pražák a začlenil do své investiční skupiny Kaprain.
Litochlebský park (mrakodrap
Tweelingen, a.s.), Chodov
Na pozemcích parčíku poblíž pomníku padlým se investor snaží od roku
2010 prosadit výstavbu téměř 100 m
výškové administ. budovy „ozdobené“ neveřejným heliportem na střeše, doplněné 6 PP garážemi a porušující snad všechny výjimky ze
stavebních předpisů. V minulosti Praha 11 podpořila a magistrát odsouhlasil nezákonnou úpravu ÚP (podstatné navýšení zastavitelnosti). Díky žalobě HPP 11 k Nejvyššímu
správnímu soudu byla tato úprava ÚP zrušena. Předmětné pozemky prodala MČ v minulosti Tweelingen, a.s., firmě s nejasnou majetkovou strukturou, bez řádné adresy a bez kontaktů, založené
krátce před výběrovým řízením.

Obytný soubor Výstavní, Háje
Projekt firma Central Group a.s. zahajuje v roce 2009. Uvažuje tři
obytné trakty (až 17 NP), obehnané vlastní obslužnou komunikací,
Sledujte web Hnutí pro Prahu 11 – www.hpp11.cz

s 279 bytovými a 216 nebytovými jednotkami (zasaženými nadlimitním hlukem, emisemi, nevyhovující z hlediska oslunění) a s parkovací kapacitou 503 míst (z toho 55 na povrchu). V 07/2014 došlo na pozemku ke správnímu řízení na kácení zeleně před změnou
ÚP. Investor si je vědom neprůchodnosti svého záměru a proto již
podruhé požádal o odklad územního řízení, tentokrát do 1. 7. 2017.
Bytový Park Roztyly
alias rezidence Letokruhy při ul.
Ryšavého u metra Roztyly. Pozemek prošel od prodeje masivní
likvidací zeleně. V rámci dvou
etap se má postavit 9 bytových
domů o výšce 6 NP s celkem 197
byty a 216 parkovacími stáními.
Investor chystá třetí etapu záměru skrz změnu ÚP č. Z2867/00.
Celkem má v území stát 22 bytových domů! Ukázkový příklad
salámové metody. Lukrativní pozemky v blízkosti metra prodala
Praha 11 vedena exstarostou Mlejnským v roce 2008 za symbolickou cenu 2450 Kč/m2 firmě Alborg Development a.s. Poté MČ
umožnila Alborgu nezákonnou úpravu ÚP navýšení zastavitelnosti
pozemků. Se záměrem souvisí výstavba masivní protihlukové zdi
podél ulice Ryšavého, nahrazující stávající kvalitní izolační zeleň.
Prodej pozemků je aktuálně v řešení podnětu na podání trestního
oznámení. Stavba etapy č. I je aktuálně zastavena soudem.

Nový Opatov
Studie polyfunkčního centra vzniká v roce 2011, investorem je Starochodovská a.s., spolek majitelů pozemků Opatova. Příprava šesti objektů (obj. č. 4 vysoký až 74 m / 17 NP + 3155 park. míst) se
166 580 m2 hrubých podlažních ploch (tzv. varianta 165) si vyžádala úpravu ÚP (U0968/2013) a drasticky navyšuje koeficienty zastavitelnosti území z E až na I. Díky aktivitám členů Chodovského
spolku byla na jaře 2016 soudem tato úprava zrušena jako protiprávní. Komplex pojme více než 10 tisíc zaměstnanců. Ač je projekt plánován na místo s již překračovanými limity imisí a hluku
z dopravy (ul. Chilská), investor tvrdí, že se tyto limity již „zásadně
nezhorší“. Též se uvažuje o zavedení tramvaj. linek ze Spořilova.
Z iniciativy HPP 11 bude v místě vypracován regulační plán, který
stanoví limity zátěže území.
Vysvětlivky:

NP = nadzemní podlaží
PP = podzemní podlaží

ÚP = územní plán
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ŘÍKAJÍ TO VŠICHNI: CHCEME, ABY SE URYCHLENĚ DOKONČIL
SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY (SOKP)
…, protože tranzitní doprava včetně kamionů jezdí přes Jižní Město. Od politiků, bývalých nebo současných členů ODS,
TOP 09 a ČSSD, které v posledních deseti letech řídily Prahu, to v předvolební době nezní příliš věrohodně. Když měli vliv
a možnosti, dokončení okruhu je zjevně tolik nepálilo. Pro nedostavěnou část okruhu dokonce chybí územní rozhodnutí.
Dnes končí okruh na dálnici u Modletic. Na obrázku vidíme, že
jeho pokračování se území Prahy 11 přímo týkat nebude, ať bude
vybrána varianta nejvzdálenější, regionální nebo nejčastěji skloňovaná „trasa 511“. Proto máme jediný zájem – aby se příprava stavby
konečně rozběhla i mimo volební kampaně.
Nejstarší trasa SOKP (na obrázku označena modře) je v současné
podobě na světě už 23 let. Vznikla v roce 1993 spolu s úsekem
„512“ Vestec-D1, po kterém už jezdíme. Říkali jsme jí Jihovýchodní dlouhá (JVD). Magistrát a „odborníci“ preferovali silové protlačení kratší JVK (červeně), která vznikla v době, kdy Praha končila
na Spořilově. Měl jsem tu čest účastnit se spolupráce samospráv
z okolí Jižního Města a dodnes ji pokládám za mimořádný projev
demokracie a konsensu. Městské části a obce se složily na vyhledávací studii a shodly se na nejméně špatném řešení. Díky podpoře veřejnosti – ve sdružení OPTIM-EKO se například angažoval náš
dnešní kandidát do Senátu Ing. Ladislav Kos – se ukázalo, že JVD
nejlépe odpovídá současným potřebám a část, podstatná pro Prahu 11 a okolí, už stojí. Je ale provizorně ukončena na dálnici. Za
dálnicí se JVD vrací na původní historickou stopu; na východě Prahy v té době chyběla síla, která by dokázala navrhnout jiné řešení.
Po 23 letech se Praha dál rozrostla. O oddálení okruhu na východě
a severu Prahy usiluje iniciativa „Za rozumný okruh kolem Prahy“,
která navrhuje tzv. Regionální variantu (zeleně). SOKP bude v každé poloze ekologickou zátěží. Dál od centra Prahy ale zároveň nabízí
možnost ekonomického oživení, navíc stavba je v řidší zástavbě
jednodušší a celkově vychází levněji. Středočeský kraj proto před
několika lety navrhl ještě vzdálenější trasu (žlutě).
U všech variant okruhu chybí aktuální posudek vlivů na životní
prostředí (EIA). Je třeba ho urychleně zpracovat. Z vlastní zkušenosti víme, že okruh proti vůli místních nemá šanci na rychlé dokončení – tím méně, pokud nebyl podle práva řádně projednán.
Politici, napojení na staré garnitury, se přesto snaží silou a výjimkami ze zákona jednu z variant protlačit. Nabízí se otázka, jaké jsou
skutečné důvody takového jednání.
Zastupitelé Prahy 11 z HPP 11, KDU-ČSL, České pirátské strany a
bezpartijní se odmítají připojit k podivným snahám o politické ře-

KRÁTKÁ ZPRÁVA ZE ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé za ANO, TOP 09, ČSSD, JM-ND, ODS a KSČM na
Praze 11 na jednání Zastupitelstva Prahy 11 dne 8. 9. 2016 nepodpořili memorandum vlády České republiky o dostavbě silničního okruhu kolem Prahy! Z přítomných kandidátů do Senátu
hlasoval PRO pouze Ladislav Kos (HPP 11).
Jakub Lepš (TOP 09) a Petr Sýkora (JM-ND) návrh nepodpořili.

šení odborných otázek. Jsme přesvědčeni, že snaha stavět okruh
v rozporu s platnými zákony a normami České republiky je nejen
porušením zastupitelského slibu, ale i cestou, jak stavbu zablokovat. Stavbou dotčení obyvatelé by právem s úspěchem využili všech
opravných prostředků, které jim civilizovaná společnost poskytuje.
Proto předem neodmítáme jakoukoliv variantu SOKP. Ve shodě se
stanoviskem Evropské komise žádáme, aby bylo neprodleně provedeno řádné vyhodnocení vlivů na životní prostředí a další kroky,
které povedou k nezpochybnitelnému návrhu a jeho realizaci.
Více k tématu se dočtete na www.hpp11.cz.
Ing. Václav Šmrha, KDU-ČSL,
člen zastupitelstva MČ Praha 11 za HPP 11
autor byl v roce 1993 zástupcem starosty
pro územní plán, dopravu a životní prostředí
Pokud Vám někteří kandidáti do Senátu slibují, že „Vyženou kamióny z Prahy“, jde o čirý populismus a zviditelnění
za každou cenu. Pražský okruh, resp. jeho úsek 511, dnes již
intenzivně řeší vláda ČR, Ministerstvo životního prostředí a
ŘSD. Brzy bude zahájeno řízení o vlivu stavby na životní
prostředí. Petice a předvolební sliby jsou naprosto zbytečné. Pouze dodržování platné české i evropské legislativy
může pražský okruh dovést k úspěšné realizaci.

TĚSNĚ PŘED UZÁVĚRKOU SE DOZVÍDÁME:

KANDIDÁT DO SENÁTU PETR SÝKORA JE UVEDEN JAKO DLUŽNÍK V INSOLVENČNÍM REJSTŘÍKU!
„Do insolvenčního řízení se přihlásilo devět věřitelů s pohledávkami za 1 847 000 Kč. Soud povolil oddlužení plněním splátkového
kalendáře do r. 2020, s předpokladem uhrazení 32% dlužné částky.“ (www.justice.cz). P.Sýkora je zároveň zastupitel za Mlejnského JM-ND.

PTÁME SE:
• Kdo financuje P.Sýkorovi nákladnou senátní kampaň?
• Proč nemá P. Sýkora transparentní účet, jako má kandidát HPP11?
• Má P.Sýkora morální právo kandidovat do Senátu?

Jihoměstské noviny, informační alternativa pro Prahu 11. Vydává Jihoměstský osvětový spolek, IČO: 228 21 139. číslo registrace Ministerstva kultury ČR E 19408.
Bezplatná
distribuce pro obyvatele Prahy 11. Přetisk a jakékoliv šíření povoleno pouze seJIHOMĚSTSKÉ
souhlasem vydavatele.
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