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náZory zastupitelů

Absurdní pokuty  
za parkování

Hana Horálková (oDS), 
zastupitelka MČ Praha 4

Stala se mi taková 
věc. Léta parkuji já 
i mí sousedé v jedné 
boční nefrekventované 
ulici. Jsme na to zvyklí 
a jsme za to rádi, neboť 
všichni známe ten známý 
problém „kam s ním“. 

Jednoho dne mi však do schránky přišla obálka 
s modrým pruhem a výzvou k úhradě pokuty 
za „parkování ve vzdálenosti kratší než 5 m od 
hranice křižovatky“. Pokuta byla oprávněná, 
někdy asi opravdu nedodržím předepsanou 
vzdálenost, když jinde již není volno. Pokutu 
jsem s pokorou zaplatila a snažila se podobného 
přestupku napříště vyvarovat. Jaké však bylo 
moje překvapení, když jsem o pár dnů později 
obdržela stejnou výzvu. O týden později přišla 
další a poté další pokuta. Celkem pět. Byla jsem 
si jistá, že můj přestupek se od prvního oznáme-
ní již neopakoval. Až po bližším prozkoumání 
všech výzev jsem pochopila: mezi spácháním 
přestupku a dnem, kdy jsem se o něm dozvě-
děla, uběhly celé dva měsíce. A než ke mně 
doputoval první dopis, nasbírala jsem zcela 
nevědomky pokut pět. Moji sousedé na tom byli 
podobně. A tak jsem se začala zajímat...

Selhávají magistrátní  
úředníci

Systém, na kterém je založen proces řešení pře-
stupků, v minulosti fungoval tak, že přišel stráž-
ník, vypsal papírek a vložil za stěrač. Potřebná 
informace se tak dostala k řidiči okamžitě a ten 
ji pak řešil návštěvou příslušné služebny. Uděle-
ní pokuty bylo pro řidiče účinnou prevencí před 
recidivou. Dnes systém funguje tak, že strážník 
pomocí „chytrého zařízení“ přestupek zaeviduje 
a ihned jej on-line odesílá na magistrát, kde má 
proces plynule pokračovat. A právě zde nastává 
kámen úrazu. Přestože mají magistrátní úřední-
ci povinnost informovat původce přestupku bez-
odkladně, spis odloží a vzniká jakési byrokratic-
ké vakuum, kdy řidič třeba několik měsíců neví, 
že byl pokutován, avšak ani městská policie 
(MP) neví, že věc není dále řešena. Systém 
evidentně není dotažen do konce, na nápravě 
se nepracuje a ubližuje to jak řidičům, tak MP, 
která někdy bývá neprávem odsuzována. 
Městská část bohužel nemá pravomoc tento stav 
změnit, neboť MP neřídí. Je to věc magistrá-
tu. Pokud se ale někdo rozhodne zavést nový 
systém, musí také zajistit, aby byl lepší než ten 
původní. A to se zde evidentně nestalo. Já i mí 
kolegové z ODS vyvineme maximální úsilí, aby 
MHMP tento absurdní stav vyřešil, aby úředníci 
řádně a rychle konali a aby nefunkčnost tohoto 
systému občané nesmyslně neodnášeli.

Tři věci, které jsou  
na dobré cestě

Tomáš Hrdinka (Ano 
2011), radní MČ Praha 4

Občas slýchávám výtky, 
že městská část dotahuje 
v přijatelném časovém 
horizontu menší množství 
konkrétních problémů či 
podnětů občanů, než by 
si všechny strany přály. Je 

tomu tak z vícero důvodů, nejen politických a fi-
nančních, ale i procesních, technických a mnohdy 
i nadregionálních, koncepčních, které neovlivní-
me. Některé, zcela konkrétní věci, se však zřejmě 
již brzy podaří naplnit, jiné se utěšeně vyvíjejí.

přátelská zahrada  
jeremenkova

Po více než sedmi letech podpisem smlouvy 
vstoupila do konečné fáze obnova zpustlé zahrady 
u ZŠ Jeremenkova. Někteří občané si zde přáli mít 
rozkvetlou udržovanou zahradu, jiní zas uchování 
přírodního biotopu, který se zde za ta léta vytvořil. 
Asi nikdy nebudou všichni spokojeni, nicméně 
racionální cesta je někde na půl cesty, tedy obnova 
zahrady do podoby extenzivního veřejného parku, 
ideálně s omezeným nočním režimem. Park bude 
nutné nejen kvůli dětem z místní školy oproti stáva-
jícímu stavu uměřeně prosvětlit a vyčistit, nicméně 
mnohé ekologické funkce vyplývající ze současné-
ho přírodního stavu budou zachovány. A hlavně, 
v létě příštího roku by mělo být konečně hotovo.

rohový pozemek  
na branickém náměstí

Po asi 15 letech nečinnosti a osobního oslovení 
původního i současného majitele pozemku 
došlo i shodou náhod k vyřešení budoucnosti 
zpustlého pozemku hyzdícího roh Branického 
náměstí. Nový majitel má v úmyslu pozemek 
v souladu s Pražskými stavebními předpisy 
zastavět, uliční fronta Branické ulice se tak lo-
gicky uzavře a plot, prorostlý vegetací a ověšený 
reklamními bannery, zmizí. Změny by měly být 
vidět ještě letos, těším se na výsledek. 

vnitroblok Halasova
Ve spolupráci se studenty krajinné architektury 
České zemědělské univerzity a spolkem Bie-
no, který se zabývá participacemi s dotčenými 
občany, probíhají kroky na revitalizaci vnitrobloku 
Halasova. Místním šetřením bylo zjištěno, co by 
si zdejší lidé přáli (z pohledu trávení volného času 
a funkcí vnitrobloku), studenti na základě šetření 
pak navrhli 11, v některých případech značně 
vizuálně odlišných, studií. Studie budou v příštích 
dnech umístěny ve vnitrobloku tak, aby si z nich 
posléze místní obyvatelé na participativním setkání 
se zástupci MČ Praha 4 mohli vybrat jednu, která 
se rozpracuje do realizovatelného projektu. Mohu 
ujistit občany, že z mé strany udělám maximum, 
aby samotná realizace proběhla co možná nejdříve.

Kultura v Praze 4 žije
Michal Hroza (ToP 09),

 místostarosta 
MČ Praha 4

Praha 4 je nejlidnatější 
městskou částí a přáli 
bychom si, aby tomu od-
povídala kulturní nabídka 
v naší obci. Nepovažuji 
rušení kulturních akcí za 
šťastný nápad jen proto, 
že jejich zakladatelem 

byla jiná politická reprezentace na radnici. Proto 
jsem se rozhodl některé kulturní akce obnovit, 
jiné naopak proměnit, ale zachovat. Příkladem je 
obnovení kdysi oblíbeného Svatováclavského vele-
bení v parku Na Jezerce. Návštěvnost této rodinné 
akce po čtyřleté pauze nám dala jednoznačně 
za pravdu, že její obnovení má smysl a že má 
mezi občany Prahy 4 mnoho příznivců. Úspěch 
měly i hojně navštívené Nuselské pivní slavnosti. 
Vzhledem k nepřejícímu počasí nás v tomto pří-
padě počet návštěvníků mile překvapil. Příští rok 
bychom rádi udrželi vysokou úroveň vystupujících 
hudebních skupin a divadel, ale rádi bychom dále 
posílili lokální charakter akcí pozváním dalších 
místních výrobců občerstvení. 

divadlo na jezerce čeká 
minimálně dalších deset 
sezón
Podařilo se nám dotáhnout do úspěšného konce 
prodloužení nájemní smlouvy s Divadlem Na 
Jezerce na dalších deset let. Mám z toho radost 
nejen jako místostarosta pro kulturu, ale hlavně 
jako divák. Divácky jeden z nejúspěšnějších diva-
delních souborů v Praze si zcela určitě zaslouží 
naši dlouhodobou podporu. Divadlo působí na 
území městské části Praha 4 od roku 2004 a za 
uplynulých patnáct let si na tisíce představení 
a repríz našel cestu téměř rovný milion diváků. 

branické divadlo  
bude znovu otevřeno

Po několika neúspěšných výběrových řízeních 
na provozovatele Branického divadla v minu-
lých letech zdědila současná rada města divadlo 
uzavřené. Vyhlášená soutěž na nového nájemce ne 
zcela odpovídala našim představám a nepovažovali 
jsme za správné, aby komise posuzující přihlášené 
uchazeče byla tajná. Nakonec jsme se dohodli z ča-
sových důvodů probíhající výběrové řízení nerušit, 
pouze doplnit odbornou komisi o další nezpochyb-
nitelné osobnosti zabývající se profesně divadlem 
a po dohodě s nimi zveřejnit jejich jména, aby bylo 
jasné, že výběr probíhá zcela transparentně. Tato 
komise již zakončila svou činnost a doporučila radě 
městské části výběr jednoho z uchazečů. Tento vý-
sledek byl na rozdíl od minulého výběrového řízení 
projednán na veřejně přístupné komisi pro kulturu 
a jednomyslně akceptován. Věřím, že tento výběr 
podpoří na nejbližší radě i moji kolegové a že se tak 
občané Prahy 4 mohou už brzy těšit na otevření 
Branického divadla novým nájemcem. 


