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O Kauze 3
Kauza 3 je především internetový zpravodaj
sledující dění na Praze 3. Od roku 2007 přináší zprávy z místní komunální politiky, informace o lokálních
událostech a o historii Prahy 3.
V ruce držíte v pořadí páté tištěné vydání Kauzy 3, sestavené z nejdůležitějších článků z internetové
verze. Připravila jej redakční rada ve složení: Jiří Ptáček, Michal Konvička, Mirek Trejtnar, Šimon Trlifaj
a Michal Vronský.

Kauza 3 je financovaná z grantů od několika
nadací, prodeje inzerce a z příspěvků od občanů. Redaktoři pracují bez honorářů.
Pokud máte zájem o inzerci, tip na článek nebo
byste chtěli finančně či jinak přispět k našemu fungování, neváhejte nás kontaktovat na adrese posta@
kauza3.cz.
Registrováno na MK pod č.: MK ČR E 19737
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Kauza 3 pod tlakem
Občanské sdružení Kauza 3 a jeho jednotliví
členové čelí již od roku 2009 různým žalobám.
Žaloby byly podány na základě článků uveřejněných v našem zpravodaji, které zevrubně popisovaly a kritizovaly způsoby, jakými zástupci
ODS Prahy 3 a především jejich bývalý šéf Pavel
Hurda realizovali správu věcí veřejných na
žižkovské radnici. Ozvala se i společnost úzce
napojená na Palác Akropolis, která byla častým
příjemcem štědrých radničních grantů.

Škoda Paláci Akropolis

V lednu tohoto roku Městský soud v Praze
ukončil svým rozsudkem kauzu mezi Palácem Akropolis a žalovaným členem o. s. Kauza3.cz Michalem
Konvičkou. V tomto procesu se žalobce, potažmo
majitel Paláce Akropolis Pavel Hurda domáhal uhrazení částky 313 165 Kč s příslušenstvím. Škodu v této
výši měl autor údajně způsobit uveřejněním článku
„Svět podle Hurdy“ v našem zpravodaji, ve kterém
jsem shrnul činy a politickou kariéru tohoto bývalého
oblastního šéfa ODS Prahy 3. Škoda měla vzniknout
odstoupením společnosti NEV-DAMA od smlouvy
s Palácem Akropolis, jejímž obsahem byla jakási reklamní kampaň v prostoru Akropole. Soud žalobu jak
v prvém, tak i druhém stupni zamítl a uložil žalobci
uhradit soudní náklady ve výši 104 724 korun.

Zrušený koncert

Další zajímavou běžící kauzou, kde žalobcem je
společnost Rachot Production, sídlící v Paláci Akro-
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polis, a žalovanými o. s. Kauza3.cz spolu s Martinem
Valentou, v té době zastupitelem za Stranu zelených.
Žalobce se v tomto případě dožaduje úhradu částky
38 482 Kč spolu s úrokem z prodlení a úhrady nákladů
řízení ve výši 18 880 Kč. Meritem žaloby je zveřejnění
kritického článku z pera občany řádně zvoleného zastupitele. A co v článku kritizoval? Rozdělování obecních peněz na granty, které směřovaly do společností
spojených s předsedou ODS Praha 3 Pavlem Hurdou
nebo přímo vlastněných. Podle žaloby si česky psaný
článek v dalekém Bruselu přečetl osm měsíců po jeho
zveřejnění manažer romské kapely z Rumunska a rozhodl se na jeho základě zrušit nasmlouvaný koncert
v Paláci Akropolis, čímž měla vzniknout společnosti
Rachot Production výše uvedená škoda.

Poškozená osoba

A třetím zajícem z klobouku je žaloba na ochranu osobnosti s odškodněním za nemajetkovou újmu
ve výši 100 tisíc korun od bývalého místostarosty za
ODS Zdeňka Lochmana. Žalovanými jsou Kauza3.cz
a současně občanské sdružení Žižkov (nejen) sobě.
Žalobu jsme si zasloužili za uveřejněné články týkající
se způsobu privatizace bytu pana Lochmana, což pan
místostarosta nazval mířenou kampaní proti své osobě. V důsledku této kampaně údajně trpí jeho výdělečné poměry, jelikož již nekandidoval v následujících
komunálních volbách. Přestože soud pro Prahu 3 přijal žalobu již 26. srpna 2010, zatím nemáme nových
zpráv o pokračování této kauzy.

Sporné názvy

Kromě soudních kauz je třeba zmínit také záležitost týkající se registrace našeho loga Kauza 3 na

rozhodnutí soudu z 23. dubna 2012, zdroj: autor

Úřadu pro průmyslové vlastnictví, kterou podalo 13.
srpna 2010 občanské sdružení Redemption, založené
synem Pavla Hurdy Robertem. Po reakci našeho advokáta u výše zmíněného úřadu Robert Hurda první
podání stáhl, aby vzápětí podal nový návrh na registraci názvu „KAUZA 3 Občanský zpravodaj Prahy 3“.
Úřad vydal dne 18. ledna 2012 rozhodnutí ve věci této
registrace a vyhověl tak naší námitce, když tento návrh
v plném rozsahu zamítl. V rozhodnutí byly zcela jasně
a srozumitelně popsány nedobré úmysly Roberta Hurdy, které ho vedly k podání žádosti o tuto registraci.
V současné době je již logo Kauza 3 zaregistrováno
naším sdružením. Na závěr jen dovětek, že Robert
Hurda zaregistroval na svoje sdružení Redemption
název „ŽIŽKOV nejen SOBĚ“, tedy jméno sdružení,
které kandidovalo v minulých komunálních volbách
proti ODS a v současnosti je členem radniční koalice.

Michal Konvička

www.facebook.com/kauza3.cz

Hodnocení situace? Opatrný optimismus
Po více než 2 letech držíte v ruce papírovou
verzi zpravodaje Kauza 3. V komunální politice Prahy 3 se za tu dobu udály důležité změny.
Hlavní novinkou je, že po více než 20 letech
byla ODS odstavena od vlády nad Prahou 3 a poslána do opozice. Na nové koalici složené z TOP 09,
koalice Žižkov nejen sobě a ČSSD je sice vidět, že
se učí za pochodu, ale přináší množství malých
i velkých změn, o kterých se nám ještě nedávno ani
nezdálo. Z kauz, které sledujeme: Radniční noviny
prošly radikální proměnou a přestaly být propagandou jedné, právě vládnoucí strany. Došlo a dochází
k zastavení některých penězovodů z obecní kasy do
soukromých kapes. Ruší se neprůhledná struktura
obecních akciovek. Na internetu lze najít zápisy
z jednání komisí a výborů včetně příloh.
Současná koalice rozhodně nepředstavuje
ideál. Zejména nízký ideologický soulad zapříčiňuje
spory osobního charakteru, které ve svém důsledku

Kdo vládne
žižkovské radnici?

brzdí jinak záslužnou a dobře mířenou práci celé koalice. Vytknout tedy můžeme pomalé tempo změn
a také jejich určitou omezenost. Zdá se však, že se
radnice snaží dělat kroky ve prospěch svých občanů.
To se dříve říci nedalo.
V druhé polovině roku 2014 nás čekají další
komunální volby, ve kterých zvolíme nové zastupitelstvo, z nějž vzejde nová koalice a nová rada.
Z pohledu občana zbývá do voleb ještě dost času,
optikou politických stran začínají přípravy letos.
ODS už vyměnila hlavního lídra a ve všech stranách
začínají být volby a personální obsazení kandidátek
důležitým tématem.
Sotva se tedy změnilo vedení radnice, začínají
se karty rozdávat znovu. Zatím ale můžeme opatrně
říci, že nové vedení vykročilo správným směrem.
OS Kauza 3 Vám přeje zajímavé čtení.

OS Kauza3

Na Žižkovské radnici vládne od voleb již druhá
koalice. O koho jde?

Aktuálně ze
Žižkova a Vinohrad
Přes Nákladové nádraží nepovede
nová „magistrála“

Ministryně kultury definitivně potvrdila
památkovou ochranu areálu Nákladového nádraží Žižkov. Odsouvají se tak plány na stavbu
čtyřproudé Jarovské spojky, prosazované zastupitelem Hurdou (ODS), která by přivedla 30 000
aut denně do srdce Žižkova. Historická budova
zůstane zachována. Na jejím místě chtěla Sekyra
Group postavit administrativní čtvrť. V části, kde
není budova, a kterou vlastní jiná firma, se kanceláře stavět budou.

Minimum heren

Od začátku roku funguje na Praze 3 polovina
z dřívějších145 heren a kasin. Radnice také dělá kroky pro snížení jejich počtu na 7 v roce 2015. Po nedávném rozsudku Ústavního soudu je navíc možné,
že se tohoto stavu podaří dosáhnout dříve.
Počet heren a kasin, 2008–15

Šimon Trlifaj

Článek o automatech na webu.

Cyklostojany

22 cyklostojanů na šesti stanovištích se podařilo do konce roku 2012 instalovat v Praze 3.
Připravuje se instalace na dalších 28 stanovištích.
Za posledních dvacet let to jsou první stojany pro
cyklisty.

Parkovací zóna na Jarově v nedohlednu

Praha 3 požádala hlavní město o rozšíření
zóny na Jarov už v roce 2008. Město dosud není
schopné připravit ani zadávací dokumentaci pro
výběr správce. „Vypadá to, že zóny budou připraveny k rozšíření až těsně před komunálními volbami
v roce 2014. Reálně pak hrozí, že městské části ztratí
před volbami odvahu k zavedení zón a potřebná regulace parkování se dále zpozdí,“ odhaduje Ondřej
Rut, místostarosta pro dopravu v Praze 3.

Nový přechod před školkou Panda
dokončen

Stavba v ulici Fibichova zahrnovala zcela
nový zvýšený přechod, úpravy chodníků, vozovky
a vodorovného značení. Finance na přechod se
našly na podzim 2012 v rozpočtu BESIP z magistrátu. Zřízení přechodu patřilo mezi požadavky
vzešlé z ankety „Bezpečná cesta do školky“, kterou
pořádala Kauza 3 s rodiči a členy SZ.

Billboardy nebudou

Obří billboardy na Jarově a na Olšanské ulici
prosazované minulým vedením radnice zřejmě nedostanou stavební povolení. Policie ČR se postavila
proti. Nápad vzbudil aktivní odpor u mnoha obyvatel. K projektu má negativní stanovisko i současné
vedení radnice bez ODS. Nicméně kdysi započaté
schvalovací řízení běželo i přes změnu vedení radnice stále dál v soukolích byrokratické mašinérie
obecního úřadu.

Mirek Trejtnar, Šimon Trlifaj

www.kauza3.cz
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Podzemní
kontejnery

Jak se stát občanem
s velkým „O“?
foto: autor

V třetí městské části stojí více než polovina
všech podzemních kontejnerů v Praze. Vypadají
hezky, ale podle ohlasů jsou nepraktické a staví
se podle nevýhodné smlouvy. Na kolik výstavba
jednoho přijde? Budou se stavět další?
Abychom pochopili, jak se to má s kontejnery
na tříděný odpad, musíme se na chvíli vrátit o dva
a půl roku zpátky. 10. listopadu 2010, něco málo měsíc po obecních volbách, podepsala dosluhující starostka Milena Kozumplíková za Prahu 3 smlouvu se
společností Pražské služby. ODS, za kterou starostka
Praze 3 vládla, sice volby prohrála a o další měsíc později už Kozumplíková v čele městské části skončila,
smlouva je ale platná. Zavazuje Prahu 3 do čtyř let
postavit na svém území 50 podzemních kontejnerů;
cena jedné sady papír-plast-sklo je stanovena na 2,9
milionu korun (s DPH).
V rámci Prahy jde přitom o raritu. Podle informací magistrátu je v celém hlavním městě 52 podzemních kontejnerů, z toho 28 na Praze 3. Pokud připočteme dalších 22, které by se tu měly do roku a půl
postavit, vychází z toho jasné prvenství. Současný
místostarosta Ondřej Rut (Žižkov [nejen] sobě), který má problematiku dnes na starosti, k tomu podává
vysvětlení. Zatímco jiné městské část staví kontejnery
na jednotlivých, předem vybraných místech, Praha 3
se před třemi lety rozhodla uskutečnit rozsáhlý plán
jejich výstavby, aniž by věděla, kam je chce postavit.
„Celá smlouva byla pro potřeby městské části strašně
předimenzovaná,“ kritizuje postup minulého vedení
Rut. Pikantní pak je, že Pražské služby se subdodavatelem OSK Praha, s. r. o., byly ve výběrovém řízení
jediným uchazečem.

Hezké, ale nepraktické

Podzemní kontejnery se mohou zdát jako dobrý
nápad. Zabírají méně prostoru, jsou nižší a v kovovém
provedení vypadají na ulici přívětivěji, než křiklavý
plast. Dobrý dojem se ale rychle kazí, když dojde
k praktickému použití. „Nevyhovují nám svými malými
otvory. Nejen, že se člověk umaže, trvá poměrně dlouho, než vyprázdníme celý koš s odpadky,“ shrnuje na
Facebooku nejčastější stížnost jedna ze čtenářek Kauzy 3. Malé navíc nejsou jen otvory, ale i ústí kontejnerů,
takže se v nich větší balíky často zasekávají. Kontejnery
pak vypadají plně a vzniká kolem nich nepořádek.
Další problémy vychází najevo při bližším
zkoumání. Stalo se vám, že v poslední době zmizel

Wifi zdarma končí
Praha 3 koketovala s dotovaným Wifi internetem od roku 2008. Tehdy se jednalo o pilotní
projekt, který následně přešel do ostrého provozu
a byl hrazen z obecní pokladny. Nové vedení radnice se však rozhodlo službu ukončit. Proč?
Trend budování obcí hrazených Wifi sítí je
na ústupu a není to jen specifikum Prahy 3. Provoz
podobných projektů byl hojně kritizován především vzhledem k faktu, že za obecní prostředky je
zvýhodněna pouze část obyvatel a současně pouze
jeden poskytovatel. Druhým hřebíčkem do rakve je
skutečnost, že vzájemná konkurence mezi telefonními operátory dostala ceny komerčního internetového připojení na relativně únosnou cenu. Řada lidí
si zvykla na běžný datový paušál ve svém mobilním
telefonu.
Vraťme se však k Praze 3. Místní síť provozuje
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z vašeho okolí tříděný odpad a musíte chodit dál,
abyste mohli třídit? Není to náhoda. „Vzhledem
k většímu objemu nádob a finanční náročnosti je
v metodickém pokynu řečeno, že na zřízení jednoho
stanoviště s podzemními kontejnery je potřeba zrušení přibližně dvou nadzemních stanovišť,“ vysvětluje
důvod úbytku tisková mluvčí magistrátu, který má
odvoz odpadu na starosti. Co to znamená do budoucna? Klasických kontejnerů je nyní v ulicích městské
části 123, za rok a půl by jich ale mohlo zbýt jen 80.

Přepísknuté plány

Vyhloubit 50 jam a zasadit do nich kontejnery
za 144 milionů (s DPH) tedy působí jako megalomanský a nedomyšlený projekt, který nepříjemně zatěžuje
rozpočet městské části. Radnice navíc před rokem
smlouvu rozšířila, protože podle původního znění
by chyběly nádoby na potravinové kartony. To cenu
zvedlo o 10 milionů na celkových 154. „Máme na rok
něco málo pod miliardu, ale po odečtení provozních
výdajů bychom na kontejnery měli dát asi třetinu investic,“ říká k tomu již zmiňovaný místostarosta Rut.
Proč tedy Milena Kozumplíková zavázala Prahu 3 k tak veliké investici? A proč smlouvu podepsala
krátce po volbách, v době, kdy bylo jasné, že její strana
už nebude moci vládnout sama? Na dotazy, které jsme
jí zaslali na ověřenou e-mailovou adresu, nepřichází
ani po dvou týdnech odpověď. Ani nedávno zvolený
předseda ODS na Praze 3 Alexander Bellu, který by
nás mohl odkázat na jinou kompetentní osobu, se na
zaslanou prosbu neozývá. Není-li možné se doptat na
minulost, zbývá otázka, co se závazkem dělat dál.
Ondřej Rut působí ve své kanceláři energicky,
ale trochu bezradně. „Smlouva je nastavená tak, že
nelze jednostranně ukončit,“ jmenuje hlavní problém. S Pražskými službami tedy jedná o možnosti
alespoň částečně množství kontejnerů snížit. „Jestli se
část podaří zredukovat, zbytek bychom chtěli zásadně
stavět v památkové zóně, kde to z hlediska péče o veřejný prostor má alespoň nějaký smysl,“ vysvětluje
taktiku radnice.
Na nové kontejnery, ať už v menším, nebo větším počtu, si tak na Praze 3 asi budeme muset zvyknout. I okolí místostarostova bydliště je prý obklopeno podzemními kontejnery. „O kus dál od domu
mám ale ještě poslední klasické. Radši si udělám delší
cestu, protože mě to strašně štve,“ přiznává na závěr
Ondřej Rut.

Šimon Trlifaj
společnost FIBER Network pod názvem PRAHA3.
NET a zahrnuje 15 antén, jež jsou umístěny především v parcích a pokrývají jen malý zlomek městské
části. Na můj dotaz o budoucnosti sítě reagoval
radní Ing. Jan Vokál (TOP 09), který uvedl: „Po
vyhodnocení fungování „bezplatné“ Wifi v Praze 3
(bezplatné pro uživatele, placené MČ), bylo shledáno, že je takovýto projekt neefektivní. Neslouží
potřebám širokých vrstev obyvatel P3, ale pouze
úzké skupině uživatelů. Příslušná smlouva je platná
do konce května 2013 a nejsou patrné žádné důvody
k jejímu prodloužení.“
Městská část platí za provoz bezdrátového
internetu sumu 131 000 Kč měsíčně (s DPH). Dle
statistik provozovatele se do sítě přihlásí zhruba 700
unikátních uživatelů měsíčně. V podstatě lze říci, že
při tomto množství stojí každý uživatel cca 190 Kč
měsíčně z veřejného rozpočtu.

Občan má řadu možností, jak se zapojit do
života městské části i bez členství v politické straně. Jak se vyznat ve struktuře
„obecního úřadu“ a volených „zástupců
lidu“?

Zastupitelstvo

Největší slovo v životě městské části má zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb jednou za
čtyři roky. Jeho rozhodnutími se musí úředníci a
občané závazně řídit. Jednání zastupitelstva probíhá jednou za tři měsíce. Datum a místo bývá oznámeno na webu Praha3.cz a na www.kauza3.cz.
S návrhy pro projednání na schůzi zastupitelstva mohou přijít zastupitelé a členové rady
městské části. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. V Praze 3 je novinkou, že i občané mohou
vystoupit v rozpravě přímo během projednávání
jednotlivých bodů programu. Stačí se včas přihlásit u (na jednání přítomné) pracovnice úřadu.
To za vlády pevné ruky ODS na místní radnici
možné nebylo.
Ústní vystoupení může trvat nejvýše 3 minuty. Lze se vyjádřit i písemně. Takový text se vyvěsí na desce v zasedací místnosti zastupitelstva.
Ústní vystoupení, které nesouvisí s žádným
bodem programu, lze přednést na konci schůze
v rámci všeobecné rozpravy.

Rada

Radu MČ tvoří starostka a osm zastupitelů.
Část z nich má práci v radě jako své zaměstnání
a mají na starosti některé oblasti života obce jako
je rozpočet, doprava, školství apod. Mohou předkládat radě a zastupitelstvu návrhy, ale nemohou
přímo řídit úředníky a nařizovat zaměstnancům
úřadu, co mají dělat.

Výbory zastupitelstva a komise rady

Každodenní problémy se projednávají ve
Výborech a komisích. Složení všech pěti výborů
a jedenácti komisí je na webu www.praha3.cz. Od
podzimu 2012 jsou tam nově i texty zápisů z jednání. To je opět novinka. Nová koalice na radnici
tím chce umožnit občanům snadnější sledování
rozhodovacích procesů.
Občané mohou na jednání přijít po dohodě
s předsedou. Jejich účast, popřípadě vystoupení
s příspěvkem, musí být schváleny členy komise
nebo výboru. Jednací řády jsou od dubna 2013
také na webu MČ.

Úřad městské části

To jsou zaměstnanci městské části, kteří
vykonávají svou činnost na základě zákonů,
směrnic, nařízení. Zaměstnanci jsou zařazeni do
jednotlivých odborů úřadu městské části. Úřadu
řediteluje tajemník. Úředníci realizují usnesení
rady a zastupitelstva městské části. Také poskytují
informace dalším orgánům městské části a to Výborům a komisím.
Starostka spolu se svými zástupci zastupují
městskou část navenek a jsou představiteli městské části. Činnost Úřadu a práci úředníků však
přímo neřídí a nemohou jim nařizovat, jak mají
rozhodnout.
Na vedení MČ i na jednotlivé odbory úřadu
se lze obracet i písemně, přes podatelnu a e-mailem. Volení zastupitelé nemají lhůtu na odpověď.
Úředníci mají na odpověď 30 dnů.

Mirek Trejtnar

Jiří Ptáček

www.facebook.com/kauza3.cz

Proměny Olšanského náměstí
Historické fotografie pravidelně na Facebooku.

Na místě Olšanského náměstí se
po staletí nalézala vesnice Olšany,
po které je dnes pojmenováno.
Podle starých map protékal
mělkým údolím bezejmenný
potok vytvářející několik menších
rybníčků, v okolí stály asi dva
hospodářské dvory a jiné budovy.
Olšany jsou poprvé zmiňovány
roku 1306, kdy patřily milevskému
klášteru. Roku 1557 se Olšany stávají
majetkem Starého města pražského,
které zde po vypuknutí morové epidemie v roce 1680 zřizuje nový hřbitov
– dnešní Olšanské hřbitovy. O dva
roky později byl také přistavěn barokní
kostel sv. Rocha. Dne 6. května 1757
se v okolí kostela odehrála hlavní bitevní vřava, v níž pruský král Bedřich
II. porazil císařské vojsko. Roku 1781
bylo v Olšanech evidováno celkem 17
domů. V průvodci pro pražské výletníky z roku 1848 se píše, že „předce na
tomto místě wěčného pokoje pohřešujeme toho zádumčivo-romantického
položení malostranského hřbitova w
Košířích, ano jednotvárná a smutná jest
tato krajina.“
Roku 1865 rozparceloval stavitel
Karel Hartig pole a vinice na stavební
pozemky, čímž de facto založil Žižkov
a odstartoval pozvolný zánik Olšan. Vesnice se postupně transformovala v náměstí a několik ulic rychle rostoucího
města. Z původních Olšan stojí za zmínku barokní Gűtlingův dvůr (čp. 4), sto-

foto: Archiv hl. m. Prahy

↑↑ Výřez z mapy od A. Hurtiga, 1891; ↑ Zima na Olšanském náměstí, vpravo
usedlost Proutková, 1952; ↓ Prostor Olšanského náměstí v pohledu od kostela
sv. Rocha, kolem 1925; ↓↓ Gűtlingův dvůr, dnes zde stojí hotel Olšanka. V pozadí
je částečně vidět fasáda školy v Lupáčově ulici, 70. léta.

↓ inzerce

foto: archiv Kauzy 3

jící v místech dnešního hotelu Olšanka.
Druhým dvorem byla viniční usedlost
P(e)routková (čp. 2), stojící v místech
dnešní školy při úpatí Parukářky. Po zániku vinice kolem roku 1800 zde vyráběli cikorku a lněný olej. Při vzpomínkách
pamětníků dojde zpravidla řeč na dvě
legendární místa – prvním je rybníček,
kde se v zimě bruslilo a v létě zde akvaristé lovívali nítěnky. Karel Čapek si roku
1925 poznamenal: „Olšanský rybníček,
zátoka slizu s vodou zelenou jako horské
pleso a hustou jako smetana.“ Druhým
místem je hospoda U Zeleného stromu
(čp 19) – „patrový dům s pavlačemi,
lokál v přízemí, klenuté stropy, v zimě
žárem rudá kamna, v létě venku stolky
pod mohutnými kaštany. V roce 1974
tu krásu pokrokově zbořili, aby mohli
protáhnout spojku od Olšan dolů.“
Běžně dnes Olšanským náměstím
nazýváme celý prostor táhnoucí se od
samoobsluhy Bezovka až ke kostelu
sv. Rocha. Původní dispozice prostoru
však působila komornějším dojmem.
Je to dáno zejména rozšířením Táboritské ulice z 15 m na dnešních cca 40 m
(mezi hotelem Olšanka a protějším panelákem) a také zbouráním Nákvasovy
ulice (jejíž šíře byla 13 m, dnes tudy
vede Prokopova).
Dnešnímu Žižkovu chybí hlavní náměstí nebo centrum. Olšanské
náměstí je rušnou dopravní křižovatkou, která se však v přibližném středu
Žižkova nalézá a do značné míry tuto
centrální úlohu supluje.

Michal Vronský

foto: A. Alexandr

foto: archiv Kauza 3

www.kauza3.cz
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Nové vedení Prahy 3 zastavilo
penězovod z Radničních novin
Sledovali jsme vývoj nákladů na
tisk, distribuci a grafické zpracování Radničních novin od roku
2005 do současnosti. Ačkoliv to
čtenář nijak nepostřehl, pohyby
cen ve zmíněných letech dosahují
mnoha set procent. Přitom nejde
o malé peníze, ještě v roce 2011
výdaje činily bezmála 600 000 Kč
měsíčně. Proč?
Jelikož se náklad a rozsah novin
průběžně měnily, přepočítali jsme náklady na jedno číslo s 16 stranami. Pro
ilustraci dodávám, že obvyklý měsíční
náklad činí přibližně 50 000 výtisků.
Začneme v roce 2005. Tehdy se
na základě mandátní smlouvy stala dodavatelem tiskařských a distribučních
služeb společnost Visual Tech, s. r. o.
Jedno číslo vycházelo na 5,10 Kč a ještě
stejný rok o desetník podražilo. Stejná
společnost zůstala u žezla až do roku
2011 a ohledně ceny byla uzavřena řada
dodatků, které postupně navyšovaly až
na částku 5,90 Kč. V následujícím roce
se dodavatelem stává společnost ARMADA, s. r. o., která za cenu 5,70 Kč
tiskla noviny až do letošního jara.
Kdysi něčí chytrou hlavu napadlo, že by nebylo špatné grafické
zpracování Radničních novin a některé
redakční práce outsourcovat. Sjednaná
odměna s externím dodavatelem byla
ještě v roce 2007 stanovena na sumu
60 tisíc (s DPH) a především na právo
požívat příjmy z inzerce, která mohla
zaujmout až 30 % jednoho čísla. Tehdy přestala být inzerce v Radničních
novinách příjmem radnice, ale stala se
součástí příjmu externisty. Protože radnice chtěla své noviny hezčí a hezčí, postupně se v této věci uzavíraly smluvní
dodatky, které kromě zmíněné inzerce
navyšovaly i základní odměnu, a to až
na sumu 234 000 Kč/měsíc. Kvalifikovaný odhad měsíčních příjmů z inzerce
činil 100 000 Kč/měsíc. V podstatě tedy
můžeme k ceně tisku a distribuci připočíst dalších 6,68 Kč. Pak nám jeden
výtisk vychází na celkových 12,58 Kč!

Nejde to levněji?

Jde! V létě 2012 se rozpadla
původní koalice. ODS se bezmála po
čtvrtstoletí dostala do opozice a nové
vedení radnice začalo rozkrývat prapodivné smlouvy. Prvním krokem bylo
přenesení odpovědnosti za grafické
zpracování Radničních novin na zaměstnance radnice – nového redakčního grafika. Nesmyslná smlouva skoro
za čtvrtmilión měsíčně byla okamžitě
vypovězena a příjem z inzerce se stal
příjmem radnice. Na tisk a distribuci
Radničních novin bylo vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrála společnost
R MEDIA, spol. s r. o. s cenou 2,47 Kč
za jeden výtisk. Náklady na kompletní
zpracování jednoho čísla tedy klesly
z cca 12,58 Kč na cca 3,47 Kč/měs. a, to

www.kauza3.cz

Náklady na tisk Radničních novin v letech 2007–13

Reakce Vladislavy Hujové,
starostky MČ Praha 3

Od června 2012, kdy došlo ke
změně koalice na radnici Prahy 3,
spadají Radniční noviny /RN/ do
mé kompetence.
V první řadě jsme vyhodnotili
všechny stávající smlouvy týkající
se Radničních novin. Například
outsourcing grafického zpracování
se ukázal jako zcela nevýhodný,
a proto jsme kompletní zpracování
Radničních novin přenesli na
zaměstnance radnice.
Velká úspora vznikla též
odsoutěžením veřejné zakázky na
tisk a distribuci novin. Vítězná
společnost R MEDIA nabídla prakticky poloviční cenu, než dosavadní
dodavatel. Kromě finanční úspory
však vnímám jako zásadní, že rada
MČ schválila novou koncepci Radničních novin, která otevřela prostor
pro názory čtenářů i alternativní
názory opozice.
Chceme mít takové noviny,
které budou občané Prahy 3 rádi
a se zájmem číst.

Vladislava Hujová

Reakce Martina Bendy,
bývalého místostarosty

Smluvní nárůst ceny výroby
RN souvisel s několika faktory:
1. Nárůst rozsahu RN – z původních 8, výjimečně 12 stran na 16,
20 i 24 stran.
2. Kladli jsme důraz na
zlepšení kvality RN, na přímé přání
radnice například dodavatel najal na
konzultace zkušeného art directora
jednoho renomovaného časopisu.
3. Nárůst činnosti redakce
směrem k PR, dodávání textů a fotografií na web.

Osoby a obsazení

Dlouholetým dodavatelem tiskařských a distribučních služeb byla
společnost Visual Tech, s. r. o. Za společnost jednal Jan Srb. Byl to shodou
okolností on, který se v roce 2010 stal
zastupitelem za TOP 09 a kterého
vlastní strana krátce na to ze svých řad
vyloučila. Důvodem vyloučení byl fakt,
že jednal proti usnesení vlastní strany
a hájil zájmy konkurenční ODS. Jeho
firma na radnici skončila v roce 2011.
Dalším zúčastněným byl Martin
Šejnost, dlouholetý člen ODS a externí
dodavatel zmíněných grafických a redakčních prací. Zatímco ještě v roce

2007 lze jeho honorář vnímat jako solidní, ale stále ještě přiměřený výdělek,
po raketovém vzestupu ceny v letech
2008 a 2009 na čtyřnásobek původní
sazby lze o přiměřenosti jednoznačně
pochybovat. Právě v této době se na
radnici Prahy 3 objevují další hráči.
Jeroným Janíček a Jan Sotona. Roli bývalého tiskového mluvčího Sotony netřeba připomínat. Jeroným Janíček byl
bývalým vedoucím oddělení vnějších
vztahů a komunikace Úřadu městské
části Praha 3. V současnosti pan Janíček patří do okruhu lidí kolem Pavla
Hurdy (tehdejší předseda ODS) a je
vydavatelem časopisu Žižkovské listy.
Oběma jmenovaným (či jejich rodinným příslušníkům) pak podle vyjádření osob obeznámených s tehdejšími
poměry plynula významná část těchto
financí, které radnice Prahy 3 platila za
zpracování Radničních novin, což je
zvlášť paradoxní vzhledem k tomu, že
v téže době pobírali na radnici plat.
A pro úplnost doplňuji posledního hráče. Pod většinou rozhodujících
usnesení týkajících se Radničních novin je podepsán Martin Benda, bývalý
místostarosta zvolený za ODS, který
měl v době největšího růstu výdajů
Radniční noviny ve své kompetenci.

Jiří Ptáček

Objednávky inzerce
v Kauze3.cz zasílejte
na adresu:
posta@kauza3.cz

Martin Benda
vč. nákladů na nového zaměstnance. Po
letech se tak zastavil penězovod bezmála za půl milionu měsíčně.
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Bezpečnější Vinohradská
Výsledky ankety na www.kauza3.cz

Plné znění petice.

Dobrovolníci z o. s. Kauza 3 a Strany zelených
Praha 3 zorganizovali 2. 11. 2011 anketu mezi
občany v okolí náměstí Jiřího z Poděbrad
a v okolí stanice Flora. Z ankety vyplynulo,
jaká opatření by občané uvítali, aby se cítili
jako chodci bezpečně na přechodech a aby se
pohodlně dostali do vestibulů a stanic metra.
Výsledky ankety jsou na www.kauza3.cz. Lidé
chtěli bezpečnější přechody, eskalátory a výtahy do
metra a přesun zastávky tramvaje č. 11 na náměstí J.
z Poděbrad.
Co udělaly úřady za dva roky od ankety? O výsledcích jsme jednali s vedením DPP i s odborem
dopravy magistrátu. Přinášíme několik nezkreslených
úryvků z korespondence, které nejlépe vystihují jednání s úřady.

Flora

Hlavní požadavek zde byl na zřízení přechodu
na zastávky tramvaje.
15. 12. 2011 přišel dopis z odboru dopravy
HLMP s tímto textem: „Jsme si vědomi velkého
množství chodců, kteří přecházejí přes ul. Vinohradská na zastávku tramvaje ve směru do centra na východní hraně křižovatky s ul. Jičínská mimo přechod
pro chodce i přes instalované bezpečnostní zábradlí.
Pro umožnění bezpečného úrovňového přechodu
necháme Technickou správu komunikací prověřit
možnost zřízení samostatného světelně řízeného přechodu pro chodce na tuto zastávku…“
„Případné zřízení přechodu pro chodce přes
celou šířku ul. Vinohradská na východní hraně křižovatky není možné realizovat z technických a bezpečnostních důvodů…“
Mezitím v létě 2012 proběhla generální přestavba celé křižovatky. Stavbu prováděl dopravní podnik.
Byla to jedinečná šance požadavky občanů na zlidštění
této křižovatky realizovat. Přinejmenším mohl být
vybudován přechod od obchodního domu Flora na
zastávku tramvají ve směru do centra, který připouští
i výše uvedený dopis z magistrátu. Leč nestalo se. Proč?
8. 8. 2012 nám odpověděli z DPP toto: „Rozhodnutí o zřízení přechodu přes komunikaci Vinohradskou spadá plně do kompetence odboru dopravních agend MHMP. DP bohužel požadavek na zřízení
přechodu v rámci rekonstrukce tramvajové tratě od
MHMP neobdržel, tudíž ani nemohl takovou úpravu
realizovat.“
A z magistrátu přišla 17. 8. 2012 tato odpověď:
„…Jako nejvhodnější řešení (…) bylo nalezeno vybudování samostatného přechodu pro chodce řízeného
světelnou signalizací ústícího na nástupní ostrůvek
směr centrum cca v polovině jeho délky (40–50
metrů před křižovatkou) při současném nahrazení
stávajícího přechodu pro chodce přes jízdní pás směr
centrum místem pro přecházení.“
Poslední dopis z OD magistrátu z 15. 2. 2013
přinesl zamítnutí i toho již téměř dohodnutého
přechodu: „Úrovňový přechod v místě větvení
tramvajových tratí není možné vyznačit. Proto jsme
nechali prověřit variantu samostatného přechodu
řízeného SSZ (semaforem) od OC Flora pouze na
zastávku tramvají směr do centra. Bohužel s touto
variantou z bezpečnostních důvodů nesouhlasí odborníci z TSK.“
Flora se tady zlepšení nedočká. Chodci budou
dál přelézat zábradlí a přecházet mezi auty.

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Občané žádali o výtahy a eskalátory do metra,
přesun zastávky tramvaje na náměstí a nové přechody
Vinohradská – U vodárny.
15. 12. 2011 přišel dopis z odboru dopravy
HLMP s tímto textem: „Na základě ankety zadáme
TSK vypracování studie zajištění bezpečných povr-
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Z Jarova na
Vinohrady?
Po odklonění linek 10 a 16 od září 2012 jsou
pro cestující na Jarov z jiných částí Prahy
nutné přestupy.

foto: autor

chových pěších vazeb na nám. Jiřího z Poděbrad při
zohlednění požadavků vzešlých z ankety …“ (J. Mach,
OD Magistrátu hl. m. Prahy).
DPP nelenil a nechal vyměnit stojan s jízdními
řády na stanici tramvaje do centra. Původní stojan
zakrýval řidičům výhled na přechod a chodcům na
přijíždějící auta. Obrátili také chod jednoho eskalátoru směrem dolů do podchodu. To byl požadavek
maminek s kočárky a starších nepohyblivých lidí.
Bohužel DPP vybral přes naše protesty eskalátor do
Slavíkovy ulice, který využívala směrem nahoru většina cestujících.
15. 2. 2013 přišel další dopis od pana Macha
z odboru dopravy HLMP: „Mohu Vás ubezpečit, že
s výsledky ankety pracujeme, bohužel ne všechny
podněty lze realizovat.
Přechody U vodárny – Vinohradská – Slavíkova.
Ačkoliv se jedná „pouze“ o vyznačení 4 přechodů,
je třeba si uvědomit, že jsou součástí křižovatky řízené světelnou signalizací. Jejich vyznačení si vyžádá
přesun sloupů, kabelů i stavební úpravy. To vyžaduje
územní i stavební řízení.
Přesun zastávky tramvají na nám. Jiřího
z Poděbrad.
Přesun zastávky by si vyžádal zásah do tramvajové
trati a také do chodníku, včetně pokácení 2 vzrostlých stromů. Podněty na úpravy byly předány DPP.
Úpravu nepředpokládáme v blízké době. Přístup na
zastávku ve stávající poloze se zlepší připravovaným
vyznačením přechodů dle předchozího bodu.”

Přechod Vinohradská – Slavíkova

Náš text uzavřeme alespoň trochu optimisticky.
Na křížení Vinohradská a Slavíkova – U vodárny je
ještě naděje na vybudování přechodů. Jaký je zde nejnovější vývoj? Do věci se nedávno vložil nový radní
pro dopravu MČ Praha 3 pan Ondřej Rut (SZ). Na
rozdíl od minulého vedení jedná, schůzuje, přemlouvá a organizuje.
Rekonstrukci křižovatky u výstupů z metra na
náměstí J. z Poděbrad projektuje ELTODO v rámci
generální zakázky na opravu světelné signalizace pro
hlavní město.
„Jménem Prahy 3 požaduji v rámci jednání také
zřízení přechodů pro chodce, které by eliminovaly
nutnost využívání podchodů vestibulem metra. Investor akce (TSK) však nemá prostředky na dodatečné stavební práce spojené s rekonstrukcí signalizace.
Inicioval jsem proto jednání s investorem a nabídl
možnost sdružené investice s Prahou 3. Radnice by
mohla zaplatit náklady spojené s vybudováním chodníků, ústících zejména na území Prahy 3 a náměstí
Jiřího z Poděbrad.
Dlouhodobým cílem Prahy 3 je rekonstrukce celého náměstí. Nové chodníky by již měly být
vystavěny v souladu s architektonickou studií nové
podoby náměstí. Bez prostředků a požadavků ze strany Prahy 3 by celá investice byla pro svou náročnost
odložena do doby, kdy se předpokládá rekonstrukce
tramvajové trati na Vinohradské,“ sdělil nám pan Rut.

Mirek Trejtnar

Zastávka Biskupcova, kde se nyní přestupuje, je kapacitně nevyhovující. Přestupy jsou problémem pro mnoho cestujících: matky s kočárky,
školní děti, starší a nepohyblivé cestující. Přímé
spojení postrádají rodiče, kteří jezdí s dětmi na
plavání na Pražačku, do školek na Jarově a Vinohradech, studenti gymnázia na Pražačce a střední
školy na Spojovací, návštěvníci mateřského centra
Ulitka. A také řada seniorů, kteří naopak z Jarova
potřebují jet na Vinohrady, na metro, do nemocnice, navštívit hřbitovy atd.
Ve vedení DPP (v dozorčí radě DPP) je Pavel
Hurda, mnohaletý zastupitel a šéf ODS Prahy 3.
Není nám však známo, že by se o problém jakýmkoliv způsobem zajímal. Musíme se tedy starat
sami. Se skupinou rodičů jsme napsali petici, kterou na podzim 2012 podepsalo více než 1 800 občanů. Petiční archy jsme předali 11. 12. do rukou
ředitele ROPIDu pana Procházky a 19. 12. radního
pro dopravu na magistrátu Noskovi (ODS).
Co nám řekli na ROPIDu 19. 12.? Tramvaj
č. 9 a č. 1, které zajíždějí na Jarov, jsou kapacitně
správně nastavené a pojmou dostatek cestujících.
Ve špičce od 7 do 8 hodin jezdí na Jarov až 2 300
osob za hodinu. Linka č. 9 převáží v pětiminutových intervalech 2–3 cestující a linka č. 1 převáží
1–3. Pan ředitel však uznal, že přestupování je
problém.
Co nám řekl radní pro dopravu pan Nosek
z magistrátu 11. 12.? ROPID bude hledat technické řešení a budou se hledat finance. Pan Nosek
velmi ocenil, že radní pro dopravu Rut (SZ, ŽNS)
a starostka Hujová (TOP 09) před časem navštívili
ROPID a o problému za Prahu 3 jednali.
10. 1. přišla odpověď od náměstka Noska
končící větou: „…přibližně k březnu se v rámci
komplexního vyhodnocení zářijových změn připravuje určité řešení tohoto problému.“
4. 2. radní pro dopravu Rut a ředitel ROPIDu pan Procházka jednali o petici. Ředitel
ROPIDu navrhl, že každá druhá souprava č. 11 by
jezdila pod číslem 21 na Jarov. P3 s tím souhlasí. Toto řešení pan Nosek podmiňuje souhlasem
všech pražských městských částí.
1. 3. se sešli autoři petice a několik statečných podporovatelek na magistrátě s pány Noskem a Procházkou. Žádnou spolehlivou odpověď
petičníci nedostali. Dozvěděli se o jednáních na
úrovni vedení Prahy 3 a magistrátu. O čem se na
setkání mluvilo?
–– Pokud by se neobjevila petice, nic by na současné situaci ROPID a magistrát neměnily.
Petice má výrazný podpůrný efekt.
–– Pan Nosek několikrát řekl, že při spuštění
změn v MHD v září 2012 byl kritizován za
neprojednání změn s MČ. Nyní tedy trvá
na tom, aby se jednotlivé radnice předem
o změnách dohodly mezi sebou. Jaké změny
v MHD projdou, bude na nich. To může být
dlouhý, několikaměsíční proces s nejistým
výsledkem.
–– Plánují se úpravy zastávek Biskupcova
a U Nákladového nádraží. Probíhá jednání
s Policií ČR.
Jaký je poslední vývoj? ROPID skutečně od
začátku dubna obchází městské části s návrhy na
změny. Pro Prahu 3 navrhuje prodloužení vybraných spojů tramvaje č. 11 na Spojovací ve všední
dny mezi 6–20 hodinou každých 8–10 minut.

Mirek Trejtnar

www.facebook.com/kauza3.cz

