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Komunální politika významně ovlivňuje životy a kvalitu bydlení více, než si Pražané
připouští. Připravili jsme proto totožný dotazník pro všechna politická
uskupení kandidující na radnici MČ Praha 8, abychom občanům Bohnic a Troje
přiblížili ucelený názorový přehled jednotlivých lídrů stran na stěžejní body z
této lokality, a měli tak snazší rozhodování, komu dát svůj hlas.

E-mail *
venimi@seznam.cz

20.09.2022 16:31

Předvolební dotazník iniciativy Proti-plotu.cz

2 z 25

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1u_PUq2dO-Kj8SwaspfMVN...

1/ Kde spatřujete priority radnice v rámci udržitelného rozvoje při zachování kvality
bydlení na sídlišti Bohnice pro rodiny s dětmi?

*

Zachování kvalitního bydlení nejen pro rodiny s dětmi na sídlišti Bohnice, ale pro všechny obyvatele
Prahy 8, je samo o sobě jednou z priorit našeho programu. Protože po úspěšné privatizaci bytového
fondu je dominantní formou bydlení vlastnické, budeme plně respektovat vlastnická práva majitelů
bytů, bez jakýchkoli zbytečných zásahů do nich. Vzhledem k složité ekonomické situaci jako následku
bezprecedentního nárůstu cen energií považujeme za povinnost podniknout některé mimořádné kroky.
Pokud se řídíme zdravým rozumem je jasné, že se musíme snažit lidem v této těžké situaci ulehčit.
Naše možnosti na úrovni městské části nejsou velké, navíc finanční situace Prahy 8 je po minulých
dvou volebních období katastrofální. Nedejme se mást tvrzením některých volebních subjektů, že
situaci údajně zlepšily. Realita je úplně jiná. I tak je však nezbytné dát najevo naši spoluúčast s našimi
občany. Například snížením daně z nemovitostí pro osmičkové obyvatele o alespoň 10-15 procent.
Stejně tak snížením místních poplatků o stejná procenta a nezaváděním nových. Občané musí vědět,
že nám tato situace není lhostejná, že my všichni cítíme problém stejně naléhavě.
Kvalitu bydlení samozřejmě ovlivňují stavební aktivity, zejména realizace nových bytových a
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komerčních projektů. Zdravý rozum říká, že je třeba nastavit jasná pravidla, která určí, kde stavět, a kde
ne. Která umožní zástavbu na desítkách tisíc metrů zanedbaných a nevyužívaných ploch, a zároveň
ochrání důležitá veřejná prostranství a neznehodnotí stávající zástavbu zejména tam, kde byla
budována koncepčně a nechaoticky. Základem rozumného rozvíjení města a městské části je v
každém konkrétním případě dohoda mezi vlastníkem pozemku, bezprostředními sousedy a městskou
částí. Ta by měla obsahovat naplnění práv vlastníka, ochranu oprávněných zájmů bezprostředních
sousedů a přiměřený veřejný zájem. Použijeme-li zdravý rozum, tak úkolem veřejné správy by mělo být
takovou dohodu zprostředkovat a najít vzájemnou shodu.
Pokud jde o sídliště Bohnice v současné době nevidíme žádnou nutnost nějaké překotné zástavby na
jeho území. Důvodem tlaku na zástavbu na bohnickém sídlišti je fakt, že administrativní překážky brání
ve výstavbě v místech, která jsou k tomu vhodná a nijak neohrožují stávající bydlení. Namísto toho se
cpou nové domy na místa, o něž by ještě před pár lety nikdo neměl zájem a na místa, která výrazně
mění charakter života v tradičních lokalitách. Přímo učebnicovým příkladem je to, jak se většina stran
před volbami zaklíná tzv. nezahušťováním sídlišť, aby v následujících letech na tyto sliby potichu
zapomněla. O zmatku, který panuje kolem zastaralého územního plánu města a nekonečného procesu
vytváření nového, honosně nazvaného Metropolitního plánu, škoda mluvit. Ten je třeba dokončit tak,
aby sloužil jako základní vodítko a nemusel být nahrazován nekonečnými studiemi, které jsou spíše
sebeprezentací konkrétního architekta, bez ohledu na práva a záměry vlastníků příslušných pozemků.
Vrcholem jsou tzv. kontribuce, kdy si developer může potřebnou změnu územního plánu vlastně koupit,
a samozřejmě je následně promítnout do ceny bytu pro nového vlastníka.
Nejsme apriorně proti nové výstavbě. Praha nové byty potřebuje, podle odhadů kolem 8 tis. ročně, staví
se sotva polovina. To samozřejmě vyhání ceny bytů do astronomických výšek. Ale Praha jako
velkoměsto má dostatek lokalit vhodných pro novou výstavbu, stávající sídliště, včetně bohnického,
jimi ale nejsou.
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2/ Praha 8 a HMP má v oblasti připravenou celou řadu rozvojových projektů v různé fázi
rozpracování. Zaškrtněte všechny záměry, které z důvodu kumulace negativních vlivů na
zdraví obyvatel, životního prostředí, nepřiměřeného zvýšení intenzity dopravy, zahuštění
sídliště nebo nevhodného umístění rozhodně NEPODPORUJETE.

A) Výstavba 30x vila domů s
novými silnicemi na trojské
svahu v místě zaniklých
zahrádek Šutka.

B) Výstavba 4x bytových domů
namísto moderního Tenis &
Padel klub Písečná.

C) Rozsáhlá zástavba
administrativních budov kolem
bazénu Šutka namísto
vybudování uceleného
sportovního areálu.

D) Výstavba 5x bytových domů v
oblasti třešňového sadu pod
Velkou Skálou s novou silnicí
vedenou přes přírodní park.
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E) Opakované snahy přeměnit ½
louky na Velké skále na stavební
pozemky.

F) Jakákoliv zástavba v oblasti
přírodního parku Drahaň-Troja.

G) BD Troja před okny ZŠ
Glowackého.

H) Záměr OD Kau�and Bohnice
s kapacitním dvoupodlažním
parkovištěm.

I) Nový vstupní areál Botanické
zahrady s kapacitním
dvoupodlažním parkovištěm.

J) Lanová dráha s parkovacím
domem.

K) Hasičská stanice Bohnice.

L) BD Troja Horizons vedle
polikliniky Mazurská.
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M) Zvažovaný prodej veřejného
parkoviště před nejvyšší
budovou sídliště SOL do
soukromých rukou.

N) Nahrazení nízkých
výměníkových stanic
teplárenské na sídlišti Bohnice
za vyšší bytovou zástavbu.

O) Směna cca 4.000 m² sídlištní
zeleně ZMK podél ulice
Krosenská pro vybudování
soukromé kavárny.

P) Nahrazení ½ OC Odra
bytovým domem s 72 byty,
namísto obnovy veřejné
infrastruktury sídliště.

Q) Vysoká zástavba v místě
bývalých jeslí Krynická, kde ÚP
povoluje podlažnost 2NP.

R) Dostavba vysokého bytového
domu na pozemcích vedle OC
Nisa.
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S) TRAM trať Kobylisy – Bohnice
vedená po okraji sídliště
(Mazurská - Lodžská - K
Pazderkám).

T) TRAM trať s novým
přemostěním Praha 6 – Praha 8.

U) Přiblížení leteckého koridoru
o 1.5 km blíže k Bohnicím s
dostavbou III. dráhy na letišti
Ruzyně (ČR).

W) Výstavba Central Group 18x
budov do 4NP v místě
brown�eldu skladových hal ve
Starých Bohnicích.

X) Zahuštění Starých Bohnic a
části sídliště o dalších 14x
budov dle studie MČ propojení
Starých/Nových Bohnic.

Y) Přestavba statku
Šilhaveckých na starobohnické
návsi na bytový záměr s vyšším
zahuštěním plochy v oblasti
vesnické památkové zóny.
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Z) Výstavba Ekospol 17x
bytových domů v oblasti Za
Nemocnicí s navrhovaným
převodem ÚP rozsáhlých polí v
okolí.

3/ Myslíte, že dosavadní radnice naslouchá svým obyvatelům, řeší jejich starosti a stojí
za nimi?

*

Ano, zcela určitě
Spíše ano
Ano, ale jen když se jedná o nepodstatné věci
Spíše ne, stěžejní věci a dohody s investory se řeší v zákulisí bez vědomí dotčených obyvatel.
Poslední roky nikoliv
Netuším, neseděl jsem na radnici
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4/ Jste pro další zahušťování koncepčně ucelených sídlišť MČ Prahy 8? Za jakých
podmínek?

*

Administrativní překážky brání ve výstavbě v místech, která jsou k tomu vhodná a nijak neohrožují
stávající bydlení. Namísto toho se cpou nové domy na místa, o něž by ještě před pár lety nikdo neměl
zájem a na místa, která výrazně mění charakter života v tradičních lokalitách. Přímo učebnicovým
příkladem je to, jak se většina stran před volbami zaklíná tzv. nezahušťováním sídlišť, aby v
následujících letech na tyto sliby potichu zapomněla. J
e třeba nastavit jasná pravidla, která určí, kde stavět a kde ne. Která umožní zástavbu na desítkách
tisíc metrů zanedbaných a nevyužívaných ploch, a zároveň ochrání důležitá veřejná prostranství a
neznehodnotí stávající zástavbu zejména tam, kde byla budována koncepčně a nechaoticky (např.
cenná sídliště). Základem rozumného rozvíjení města a městské části je v každém konkrétním případě
dohoda mezi vlastníkem pozemku, bezprostředními sousedy a městskou částí. Ta by měla obsahovat
naplnění práv vlastníka, ochranu oprávněných zájmů bezprostředních sousedů a přiměřený veřejný
zájem. Použijeme-li zdravý rozum, tak úkolem veřejné správy by mělo být takovou dohodu
zprostředkovat a najít vzájemnou shodu.
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5/ Přes všechny deklarace nezahušťovat sídliště ovšem přibývají v Bohnicích stále nové *
bytové projekty. Stávající veřejná infrastruktura sídliště Bohnice i Starých
Bohnic však odpovídá 70. letům 20. století a naprojektovanému sídlišti pro 33 000
obyvatel. Jakým způsobem toto chcete v nadcházejícím volebním období řešit?
Nemyslím si, že stávající infastruktura odpovídá 70. letům 20. století. Bydlel jsem od roku 1984 do
roku 1998 v Čimicích, do Bohnic jezdil prakticky každý den. Situace s infrastrukturou je nesrovnatelná.
To se týká dopravní, technické, občanské vybavenosti i veřejných prostranství. To neznamená, že není,
co zlepšovat. Pokud jde o dopravu, nepovažujeme za reálné v současnosti prosazovat výstavbu metra,
i když v delším časovém horizontu je to kapitola, která by neměla být uzavřena. Modernizace technické
infrastruktury je nikdy nekončící úkol a je třeba v ní pokračovat mírně zvýšeným tempem než dosud. Za
základ občanské vybavenosti považujeme školská zařízení, kde je třeba pečlivě sledovat dostatek
kapacit ve školách a školkách, a v závislosti na demografickém vývoji dělat takové kroky, aby tyto
kapacity byly zajištěny i v budoucnu. Totéž platí pro sociální sužby a zdravotní služby.
Zvláštní kapitolou je problematika životního prostředí. Hlavní město Praha schválilo na návrh bývalého
- dnes trestně stíhaného náměstka primátora Hlubučka tzv. Klimatický plán do roku 2030, který má v
příštích 8 letech stát nás všechny v hlavním městě neuvěřitelných 230 miliard Kč. Tento nesmysl
chceme zrušit a prostředky ušetřené zrušením tzv. klimatického plánu hlavního města využijeme na
lokální programy v jednotlivých oblastech Prahy 8, samozřejmě včetně sídliště Bohnice. Těmi jsou
například zkvalitnění údržby zelených ploch, častější vyvážení popelnic a kontejnerů, pravidelný úklid
odpadků, snížení prašnosti komunikací a tím i množství nebezpečných prachových částic, vyčistění
zanedbaných pozemků (v krajním případě i na náklady vlastníků, kteří o ně nedbají), opatření ke snížení
energetické náročnosti veřejných budov. Náklady na tato opatření budou pouhým zlomkem toho, co
chce Praha v budoucnu vynaložit na svůj megalomanský Klimatický plán. Ale nepřinesou mamutí zisky
firmám, které se na nich budou podílet, proto lze očekávat tuhý boj a silné lobování za jeho zachování.
V této otázce však musíme být nekompromisní.
Takže hlavním infrastrukturním problémem je tzv. doprava v klidu, tedy parkování aut. To je
samozřejmě problém celé Prahy, nejen Bohnic. O tom už bylo mnoho napsáno, ale málo vykonáno.
Ostatně parkování trápí celou Prahu, některé části ale obzvlášť. Bohnice k nim rozhodně patří. Žádný
zázračný recept neexistuje. Lepší využívání stávajících možností parkování, jejich přiměřené a rozumné
rozšiřování, případně výstavba parkovacích domů.
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6/ Bylo by pro Vás akceptovatelné zahájit diskuzi o odkupu/směně soukromého pozemku *
v ulici Krynická? V těsném sousedství se nachází mateřská školka Krynická se zahradou a
hřištěm.
Předmětný pozemek bývalých jeslí je pro svou polohu ideální jako budoucí rezerva pro
navýšení kapacitně již nedostačující infrastruktury sídliště Bohnice (např. potřebné
rozšíření školky, zdravotnického střediska nebo výstavby nižšího domova seniorů se
zahradou).

V případě, že by z nezávislého odborného posouzení taková potřeba vyplynula, určitě bychom jednání s
vlastníkem zahájili. V takových případech se v minulosti osvědčilo, pokud městská část byla schopna
nabídnout vlastníkovi pozemku směnu za rovnocenný pozemek, např. vhodnější pro jeho účely. V
každém případě bychom však respektovali vlastníkova práva a vyhnuli se jakémukoli nátlaku.
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*

7/ Je podle Vás současná výše kontribuce ve formě hmotném/nehmotném plnění ze
strany developerů do pokladny radnice, odpovídající? Jedná se o cca 500 Kč/m² za
převedení v ÚP orné půdy či zeleně na lukrativní stavební pozemek, a dalších 500 Kč/m²
za zastavěnou plochu. Jak vyvrátíte tezi, že uzavřením smlouvy o kontribucích jde radnice
investorovi na ruku, a zájmy místních obyvatel jdou poněkud stranou?

Jsme proti kontribucím. Developer si může potřebnou změnu územního plánu vlastně koupit, a
samozřejmě ji následně promítnout do ceny bytu pro nového vlastníka. Je to nekoncepční způsob
změny územního plánu, v zásadě nemravný, na hraně zákona nebo spíše za ní. Je samozřejmě možné
při jednání s developery či stavebníky vymezit rozsah vzájemného plnění. K tomu existuje ve stavebním
zákoně institut plánovací smlouvy, který se ale málo využívá.

8/ V případě že budete zvolen(a), budete prosazovat projednávání veškerých změn
*
územního plánu, studií rozvoje, a stavebních záměrů s občany? Pokud ano, jakou formou?
Většinou ano, snad s výjimkou těch drobných, které nemají na své okolí žádný vliv. Na druhou stranu
při těchto projednáváních je třeba rozlišovat, zda jde o občany, kteří budou projednávanou věcí
skutečně dotčeni nebo o profesionální aktivisty, kteří nemají s danou lokalitou nic společného.
Základem rozumného rozvíjení města a městské části je v každém konkrétním případě dohoda mezi
vlastníkem pozemku, bezprostředními sousedy a městskou částí. Ta by měla obsahovat naplnění práv
vlastníka, ochranu oprávněných zájmů bezprostředních sousedů a přiměřený veřejný zájem.
Použijeme-li zdravý rozum, tak úkolem veřejné správy by mělo být takovou dohodu zprostředkovat a
najít vzájemnou shodu. Pokud k takové shodě nedojde, je naší povinnosti chránit práva stávajících
obyvatel. K tomu nás ostatně zavazuje i slib zastupitele.
Jenom je třeba pro ujasnění uvést něco podstatného, co mnoho lidí obtížně chápe. Rozhodování o
stavebních záměrech je věcí tzv. přenesené působnosti, tedy výkonu státní správy. Ta musí rozhodovat
pouze na základě zákona a v jeho mezích. Městská část jako samospráva ve věci tzv. povolování
staveb žádnou rozhodovací pravomoc nemá. Je pouze jednou z mnoha, která se k danému záměru
vyjadřuje. Tedy její nesouhlas neznamená, že stavební úřad nemůže stavbu povolit. A pokud neshledá
žádné zákonné důvody pro zamítnutí záměru, dokonce stavbu povolit musí. Do kompetence
stavebního úřadu nesmí městská část nijak zasahovat. To se netýká územního plánování, které je
naopak samostatnou působností města či městské části.

9/

Čeho si podle Vás na svém bydlišti nejvíce cení obyvatelé Bohnic? *

Pokud o tom mluvím s našimi kandidáty z Bohnic tak je to klid, dostatečný rozsah zeleně, možnosti
nakupování.
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*

10/ Podpoříte, aby obdobně jako je tomu v MČ Praha 6 (Šestka), byla i v městském
časopise Osmička vždy jedna strana A4 určená výhradně spolkům a občanským
iniciativám Prahy 8? Takové texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně podepsané
spolky a iniciativy. Uveďte i důvody svého rozhodnutí.
Ano, jenom doufám, že redaktoři Osmičky nebudou před uzávěrkou zoufale prosit, aby spolky a
inciativy dodaly materiály. Jako bývalý novinář s tím mám své zkušenosti.

*

11/ U severního vchodu do Botanické zahrady se připravují 3 projekty: vstupní areál
Botanické s dvoupodlažní nadzemní kapacitní parkovištěm, OD Kaufland s kapacitním
parkovištěm, TRAM trať Kobylisy – Bohnice. Na druhé straně tohoto malého území
dokonce 4 projekty: Stanice lanové dráhy, parkovací dům, hasičská stanice a BD Troja
Horizons. Jakou máte představu vy o této lokalitě? Co zde budete konkrétně prosazovat?

Využiji této odpovědi k osvětlení zamítavého stanoviska ke všem uvedeným projektům, včetně dalších
v otázce č.2. Bez odborného posouzení a bez následného projednání s investory nemohu pro uvedené
projekty vyjádřit podporu. Nevylučuji, že některý z projektů je po těchto krocích možné podpořit, to vše
ale za předpokladu úspěšného projednání s veřejností, zejména s tou, která bude projektem přímo
ovlivněna. To jsou, jak již výše uvedeno, především bezprostřední sousedé, ale i širší okruh obyvatel,
který pocítí dopady realizace a následného provozu takové investice.
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12/ Výše zmíněný příklad ovšem i ukazuje, jak (ne)funguje stávající územní plánování
*
rozvoje, kde různé projekty jsou navzájem v kolizi. Obyvatelé se rovněž oprávněně obávají
z kumulace negativních vlivů tolika rušných projektů v jednom místě na kvalitu
každodenního života a životního prostředí. Jakým způsobem chcete toto koncepčně řešit?

Územní plánování v Praze trpí tím, že na úrovni hlavního města nebyli politici schopni vytvořit funkční
územní plán od roku 1999. Dělají se pouze nekoncepční změny. Na druhou stranu za to může nesmírně
složitá procedura jeho přijímaní podle stavebního zákona. Za jedno volební období je prakticky
nemožné územní plán schválit. I na tom současném, honosně nazývaném "Metropolitní" se pracuje už
řadu let a jeho schválení je stále v nedohlednu. Ten je třeba dokončit tak, aby sloužil jako základní
vodítko a nemusel být nahrazován nekonečnými studiemi, které jsou spíše sebeprezentací konkrétního
architekta, bez ohledu na práva a záměry vlastníků příslušných pozemků. Je třeba nastavit jasná
pravidla, která určí, kde stavět a kde ne. Která umožní zástavbu na desítkách tisíc metrů zanedbaných
a nevyužívaných ploch, a zároveň ochrání důležitá veřejná prostranství a neznehodnotí stávající
zástavbu zejména tam, kde byla budována koncepčně a nechaoticky.

*

13/ Podporujete výstavbu lanové dráhy Podbaba - Troja - Bohnice s parkovacím
domem? Považujete ji za prioritu v době ekonomické a energetické krize? Pokud ano,
vysvětlete stručně, jaká pozitiva a negativa lanovka přinese do této lokality s cca 1 000
byty rezidenčního bydlení.
Výstavba lanové dráhy je spíše takovou perličkou. Nejsme ani pro, ani zásadně proti. Prioritou určitě
není. Bylo by třeba odborně zhodnotit její přínosy a náklady, potřebnost, proveditelnost ve smyslu
technickém finančním.
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14/ Jak se stavíte ke způsobu projednávání Metropolitního územního plánu v roce 2022? *
Překvapilo Vás, že oproti jiným městským částem neproběhla veřejná diskuze ani sběr
připomínek od místních obyvatel z Bohnic a Troje ze strany radnice Prahy 8. Co v této věci
plánujete zlepšit?

K územnímu plánu jsem se už vyjadřoval v minulých odpovědích. Pravdou je, že městská část v
posledním kole připomínek pracovala dost chaoticky. Ale asi to bylo dáno krátkou lhůtou, kterou na
jejich zpracování dostala z hlavního města. Dost to vypadalo, že pánové na hlavním městě po 3 letech
mlčení potřebovali ukázat před volbami nějakou činnost. My bychom hlavně chtěli, aby nový územní
plán už konečně spatřil světlo světa. Samozřejmě ani ten nedokáže všechny lokality uspokojivě vyřešit,
změny se budou dělat permanentně. Ale aspoň by vnesl do problematiky územních řízení nějaká
jasnější pravidla.
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*

15/ Jak se stavíte k projektu OD Kaufland Bohnice a jaký máte názor na rozhodnutí na
Odboru životního prostředí MHMP ze dne 24.6.2022? Rozhodnutí (ZDE)

Jedná se o rozhodnutí o tom, že není potřeba tzv. EIA. Jde o rozhodnutí v tzv. přenesené působnosti
města. Laicky bych řekl, že výstavba bude mít na okolí poměrně značný vliv, ale zřejmě z pohledu
správního úřadu, který musí zkoumat podmínky stanovené v příslušných zákonech, tomu tak není.
Nutno dodat, že toto rozhodnutí zdaleka neznamená, že se bude stavět.
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16/ V bezprostředním okolí zamýšlené stavby OD Kaufland již existují velká nákupní
*
střediska OC Krakov, Billa, 2x Penny, 2x Albert, 1-2x Lidl a desítky dalších obchodů, které
dostatečně saturují nákupní potřeby místních obyvatel.
Místní obyvatelé však nemají žádný prostor pro sousedská setkávání a komunitní život,
což přispívá k velké anonymitě života na sídlišti. Jste ochotni zahájit jednání
s developerem o odkupu tohoto území, případně o směně za jiný pozemek? A vytvořit zde
občanům prostor pro rozvoj vztahů a místní komunity?

Nechci posuzovat obchodní záměr případného provozovatele Kauflandu. Jsou to zkušení obchodníci,
takže se domnívám, že vědí, co dělají, a proč o výstavbu usilují. Pokud vím, nějaké pokusy o jednání s
developerem už byly, jeho požadavky byly jsou však nesplnitelné. Otázka komunitního života a prostoru
pro sousedské vztahy je úplně jinou věcí. Takový požadavek musí přijít od vás, od občanů. V dnešní
uspěchané a atomizované době obecně není o takové aktivity příliš velký zájem. Ale pokud by byl
zřetelně artikulován, určitě bychom dokázali najít způsob, jak jej uspokojit.
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17/ Jak zajistíte pořádek u otevřeného dvora OC Krakov, který je nevhodně umístěn v
*
centru sídliště Bohnice, a zásobování v noci a časně z rána ruší místní obyvatele hlukem?
(stížnosti ze strany obyvatel zůstávají dlouhodobě nevyslyšeny)

Ano, to je opravdu problém, k němuž nemělo vůbec dojít. Dvůr pro zásobování OC Krakov měl být
uzavřený s protihlukovými opatřeními. Pokusíme se situaci řešit, ale pokud vím, příliš ochoty na úrovni
městské části k tomu dosud nebylo, (zřejmě kvůli dobrým vztahům s managementem OC). Je
nezbytná součinnost správních orgánů a zejména ochota s tím něco dělat. My ji určitě máme.
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18/ Čím si vysvětlujete, že přes všechny deklarace politiků o důležitosti městské zeleně *
v metropoli a potřeby jí důsledně chránit, radnice Praze 8 prosazuje dosud největší
množství změn návrhů převodů v ÚP z nezastavitelných rozsáhlých přírodní ploch na
stavební soukromé parcely? A to i navzdory klimatické změně a přehřívání sídlišť. Jak v
této pro občany citlivé a stále aktuálnější otázce budete postupovat?

Jak již jsem uvedl v minulých odpovědích, k nové zástavbě je třeba využít především zanedbaných
ploch (tzv. brownfieldů), kterých je na území Prahy velké množství. Převod přírodních ploch na
zastavitelné pozemky jde proti základní myšlence nového územního plánu, kterou je zabránit dalšímu
rozšiřování zástavby směrem od centra. To znamená tlak právě na změny pozemků z přírodních ploch
na zastavitelné, soustavně rostoucí nároky na dopravu, a celou infrastrukturu. S touto základní ideou
územního plánu souhlasíme, proto nebudeme podporovat změny, které jsou s ní v zásadním rozporu.
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19/ Jak se stavíte k zajištění vyšší ochrany městské zeleně Trojské kotliny a přírodního *
parku Drahaň-Troja (např. formou příměstského parku)? Celá lokalita s roční návštěvností
přes 2.000 000 návštěvníků je oblíbeným rekreačním místem pro naučné, volnočasové a
sportovní aktivity občanů, vč. obyvatel hustě obydleného sídliště Bohnice.
Vleklá epidemie Covid-19 nebo letošní extrémní vedra s dlouhodobou teplotou v bytech
27-30 °C ukázala, že stín stromů je pro kvalitu života Pražanů prvořadý a penězi
nevyčíslitelný. Jaké jsou Vaše postoje a plánované kroky v tomto ohledu?

Toto území mám osobně velice rád a chodím tam pravidelně již 38 let. Byl bych rád, kdyby zůstalo ve
stejném stavu, v jakém je dnes. Nevím jestli by nějaké administrativní opatření přispělo k jeho vyšší
ochraně, pokud ano, tak proč ne. Na druhou stranu nevím o tom, že by se někdo vážně pokoušel toto
území nějak narušit, i když se to samozřejmě do budoucna nedá vyloučit. Naše stanovisko je ale jasné,
ruce pryč od něj.
Na druhou stranu ale i v otázce ochrany životního prostředí se musíme vyhnout megalomanským
plánům. Ty mají za účel oslnit voliče předváděním neochvějné zelenosti, ovšem bez toho že by se bral
zřetel na reálné finanční i technické možnosti. Takovým dokumentem je tzv. Klimatický plán Prahy,
který má v příštích 8 letech stát nás všechny v hlavním městě neuvěřitelných 230 miliard Kč. Nechal
jej vypracovat a schválit v současnost trestně stíhaný bývalý náměstek primátora Hlubuček. Podle něj
se jedná o „ambiciózní strategický dokument, který se má stát vlajkovou lodí úsilí o uhlíkově neutrální
metropoli v roce 2050.“ Dokument mj. počítá s osazením 23 tisíc budov solárními a kogeneračními
zdroji energie. S výstavbou 10 tisíc dobíjecích stanic pro elektromobily a se zavedením mýta pro auta
se spalovacími motory. S modernizací a automatizací trasy C metra, tramvajových a autobusových
linek. S výstavbou velké bioplynové stanice. S vysazením 1,5 milionů stromů, výměnou nepropustných
betonových a asfaltových ploch. Podle Hlubučka si v době příznivé ekonomické situace můžeme
dovolit i nákladné ekologické projekty. Jenomže příznivá ekonomická situace je pryč (pokud se
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podíváme na zadlužení veřejných financí, tak ani nenastala) a pryč, donedávna ve vazbě, je i Hlubuček.
Spíše to vypadá, že Hlubuček připravil další skvělý projekt pro to, jak Redlem vedená zlodějská
organizovaná skupina mohla přijít k dalším stovkám milionů až miliardám. Zdravý rozum nám říká, že
prostředky ušetřené zrušením tzv. klimatického plánu hlavního města využijeme na lokální programy v
jednotlivých oblastech Prahy 8. Těmi jsou například zkvalitnění údržby zelených ploch, častější
vyvážení popelnic a kontejnerů, pravidelný úklid odpadků, snížení prašnosti komunikací a tím i
množství nebezpečných prachových částic, vyčistění zanedbaných pozemků (v krajním případě i na
náklady vlastníků, kteří o ně nedbají), opatření ke snížení energetické náročnosti veřejných budov.
Náklady na tato opatření budou pouhým zlomkem toho, co chce Praha v budoucnu vynaložit na svůj
megalomanský Klimatický plán. Ale nepřinesou mamutí zisky firmám, které se na nich budou podílet,
proto lze očekávat tuhý boj a silné lobování za jeho zachování. V této otázce však musíme být
nekompromisní. A to rozhodně budeme.

20/ Jste zastáncem/odpůrcem zavedení modrých zón do oblasti Bohnic? Doplňte prosím *
i z jakého důvodu.

Pokud by na základě odborného posouzení mohly k řešení parkování přispět, tak by se o nich mělo
uvažovat.
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*

21/ Jak chcete zajistit strategické hospodaření radnice MČ Praha 8, které bude sledovat
dlouhodobé cíle přesahující jedno volební období?
Konkrétní příklad: Předchozí radnice v roce 2018 zakoupila čistící stroje za 9 000 000 Kč.
Vedení stávající radnice je však v roce 2022 nabídlo tyto nevyužité a zánovní stroje k
prodeji za pouhých 3 900 000 Kč vč. DPH, a to z důvodu, že do nich nedokáže sehnat
řidiče. Jakými opatřeními budete takovýmto ztrátám předcházet?

Myslím, že k takovým přehmatům moc často nedochází. Předchozí Rada městské části utratila za
poslední rok své činnosti (2018) obrovské peníze za nesmyslné nákupy, zbytečné studie apod. Byla to
rezerva na dostavbu radnice na Palmovce. Městskou část tím dostala do těžké finanční krize, s níž se
potýká dodnes.
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Zde můžete uvést cokoliv, na co jste nenašli v otázkách prostor.

Abych řekl pravdu, nejsem zrovna velkým přítelem podobných dotazníků, volebních kalkulaček apod.
Problémem je, že se soustřeďují povětšinou pouze na jednotlivosti, z velké části navíc spíše
technického rázu. Tím se upozaďuje program příslušného volebního subjektu jako celek. V něm se vám
odhalují východiska, myšlenkový základ způsobu uvažování, politický přístup. To z takových dotazníků
nelze vysledovat. Otázky v tomto dotazníku jsou dosti návodné, je vcelku zřejmé, co tazatelé chtějí
slyšet. Obávám se, že většina oslovených subjektů to pochopí, a ve svých odpovědích tomu vyjde
vstříc. Otázkou je, jestli bude opravdu upřímná. Moc bych na to nesázel.
Přesto tyto výhrady jsem se rozhodl odpovědět a ve svých odpovědích právě doplnit onen ucelenější
pohled, myšlenková východiska a postupy. Mám tudíž tu výhodu, že si za svými názory můžu stát a
neměnit je. V mých odpovědích se objevuje termín "zdravý rozum". Tak jsem nazval i své oslovení
voličům v těchto volbách a dovoluji si uvést jeho začátek i konec v následujících řádcích.
JUDr. Václav Musílek
Vážení spoluobčané, vážení přátelé, sousedé, kamarádi, známí a neznámí. Jako lídr kandidátky „SDP a
Trikolora pro Osmičku“ vám předkládám základní teze naší nabídky voličů po volby do Zastupitelstva
Městské části Praha 8, která nás čekají ve dne 23. a 24. září 2022
Úvod
Tyto volby se poprvé ve jejich historii konají ve zcela mimořádné situaci. Ta je plná hrozeb pro běžného
člověka. Téměř dvacetiprocentní inflace znamená výrazné zdražování všeho. Od energií, přes bydlení,
až k základním potravinám. Mezi lidmi se šíří strach z buducnosti a existenční nejistota. Vláda je
svázána do této doby nebývalým zadlužením státu, které hrozí přerůst v naprostý rozpad veřejných
financí. Pro zlepšení situace nedělá nic, nedobrý stav svými kroky spíše dále zhoršuje. Už dost
vyděšené občany covidovými lockdowny vláda dále straší nezodpovědnými výkřiky o tom, že jsme ve
válce a také se tak chová. Z Evropské unie se na nás valí genderový fanatismus, zpochybňující rodinu,
a dokonce pohlavní identitu člověka. Evropský „Zelený úděl“ chce ve jménu údajné záchrany planety
zlikvidovat náš způsob života a vrátit naši životní úroveň někam o sto let zpátky. Tzv. „Velký reset“
vlivné skupiny zbohatlíků a jejich mediálních nohsledů je už neskrývanou snahou ovládat celý svět z
jednoho centra. Oponenti těchto zničujících snah už jsou zase umlčováni a zastrašováni.
Bohužel i v naší zemi jsou tyto hrozby stále reálnější a hrozivější. I v naší zemí našly spoustu
přisluhovačů a podporovatelů. Částečně kvůli jejich osobním zájmům, částečně z hlouposti a touhy být
tzv. „in“. Rekrutují se dnes především z politiků vládní pětikoalice, ale také z jisté části občanských
aktivistů a uskupení jimi tvořenými. SPD a Trikolora jsou dvě politická uskupení, která se na příčinách
současné hrozící katastrofy nijak nepodílely. SPD je jedinou parlamentní stranou, která je důsledně v
opozici vůči současné vládní politice ve všech podstatných směrech. Stačí připomenout požadavek na
prodej vyrobené elektřiny přímo našim občanům bez jejich mnohonásobného zdražení kvůli
nesmyslnými emisním povolenkám a spekulantům na energetické burze. Nebo fakt, že pouze poslanci
SPD odmítli tleskat ukrajinskému prezidentovi po projevu v našem parlamentu, protože „válce se
netleská“. Trikolora k tomu přidává poněkud více ideově vyhraněný pohled na svět, v němž jsou
základními stavebními kameny občan, rodina, obec a stát. A dodejme, že v tomto pořadí důležitosti.
Tyto volby se proto víc než „běžných komunálních“ témat budou mnohem více týkat nejbližší
budoucnosti každého z nás. Nedejme se zmást tím, že nadcházející volby jsou jen o místních
problémech a lokálních sporech. To se nám snaží namluvit ty strany a uskupení, které podporují
současnou vládní politiku, která vede naši zemi do katastrofy. Ty se zásadním tématům raději vyhýbají,
protože cítí, že veřejné mínění se obrací proti nim. Tyto volby jsou hlavně referendem o vládě. Tyto
volby spoluurčí naši budoucnost. Pokud v těchto volbách jasně vyjádříme své obavy a svůj odpor vůči
zhoubné politice vlády, můžeme ji zastavit. Nebo se můžeme podvolit a rezignovat.
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Zdravý rozum
Nevěřte tomu, že váš hlas nic nezmůže, že je zbytečný, stejně jako celé volby. V roce 1776 napsal
Thomas Paine pamflet, který se jmenoval „Zdravý rozum“. Apeloval v něm na to nejcennější, co je
pevně usazeno v každém člověku. Na zdravý rozum každého Američana. Tehdy ohledně toho, zda chce
zůstat britským poddaným nebo se stát svobodným a suverénním. Američané jeho volání vyslyšeli,
vzali zdravý rozum do hrsti, svrhli utlačovatele a založili na svou dobu nejsvobodnější a nejvíce
prosperující stát a společnost. (Že jim to nevydrželo, to je jiná věc).
Je na nás všech, abychom se i my v kritických chvílích spolehli na svůj zdravý rozum. Je to apel na
neomylné, intuitivní a sdílené znalosti běžných lidí. Zdravý rozum se zrodil zkušeností a interakcí
obyčejných lidí a jeho charakteristickým znakem jsou samozřejmé pravdy. Nabízí lepší vodítko a
alternativu pro rozhodování než elitářství nebo omezená odbornost. Je druhem sociálního pojítka,
spojuje komunitu dohromady. Je sjednoceným myšlením lidu, obdařeného nevyvratitelnou a
konsensuální moudrostí zrozenou z jeho kolektivní zkušenosti. Přitom přikládá váhu úsudku každého
člověka. I toho vašeho.
To vše v sobě všichni máme, tím vším si pomáháme při našem rozhodování. A vůbec to není otázka
vzdělání, majetku či společenského postavení. Je to naše privilegium jako lidských bytostí obdařených
na rozdíl od všech ostatních touto mimořádnou schopností. Rozdíl je pouze v tom, zda se chceme
spolehnout na zdravý rozum nebo jej v sobě potlačit, jak to činí ti, kteří dnes s takovou vervou
bezostyšně obracejí náš život naruby. Ve většině případů musejí dobře vědět, co dělají. Proto se jim
musíme postavit, jinak zničí vše, v čem celý dosavadní život žijeme a čemu věříme. Jednou z možností
jsou tyto volby. Zkusme ji nepromeškat, mnoho dalších už vůbec nemusíme mít.
Závěr – nestydíme se, dělat politiku
Program, který vám nyní představujeme, je zcela jistě dost odlišný od toho, s čím vás osoví jiné
poltické strany a hnutí. Ty vás zaplaví spoustou více méně technických řešení ať už skutečných
problémů nebo pseudoproblémů Prahy 8. Když se ale podíváte zpětně na jejich program pro volby před
4, 8 nebo 12 lety, zjistíte, že vám nabízejí stále totéž. Otázkou založenou na zdravém rozumu je tedy
proč, když tu možnost měly, programové návrhy nezrealizovaly a opakují je stále dokola? Důvodem je
buď to, že byly tak pitomé, že se k nim raději po volbách už nehlásily nebo že byly tak drahé, že na to v
rozpočtu městské nikdy nebyly peníze, což samozřejmě dopředu věděly. Ale jak se říká, slibem
nezarmoutíš.
Nás přístup je úplně jiný. Snažíme se vám ukázat východiska, z jakého způsobu uvažování chceme v
příštích letech vycházet, jaký politický přístup volíme. Ano, nestydíme se dělat politiku. Naší politickou
kvalifikací je životní zkušenost, všeobecný rozhled, ideje, a hlavně onen stále citovaný zdravý rozum.
Netváříme se, že jsme na všechno odborníci a všemu rozumíme. To určitě nejsme, i když každý z nás
jistou odborností disponuje. Co však jako politici musíme umět a zvládat, je se na základě odborných
podkladů umět správně rozhodovat. S ohledem na přítomnost i na budoucnost nás současníků a i
těch, co nás budou následovat. Je to těžký úkol, ale jsme na něj připraveni.
JUDr. Václav Musílek
SPD a Trikolora pro Osmičku
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Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. V plném znění bude zveřejněn pro obyvatele
Bohnic a Troje na stránce www.proti-plotu.cz, aby si mohli sami udělat názor, kterou

*

politickou stranu v letošních zářijových volbách 2022 zvolit s očekáváním, že dojde
k naplnění předvolebních slibů.
JUDr. Václav Musílek, lídr kandidátky SPD a Trikolora pro Osmičku
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