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Kdy konečně 
bude Pražský  
silniční okruh 
kolem Prahy?

Tramvaj na 
Jižní Město 
ano, či ne?

www.jmnd.cz, facebook/jiznimestonasdomovÚnor 2017            Č. 6

Štyler odchází, 
   Jirava přichází...

náš domov6

Štyler skončil  
na úřadu práce
Podpora v nezaměstnanosti
Naše Společnost pro uvádění řečí 
a  skutků pana inženýra Štylera na 
pravou míru má zase napilno. Ne-
zaměstnaných v  prosinci registro-
val úřad práce 381 372 plus pana 
inženýra. Přitom zaměstnavatelé 
nabízeli téměř 133 tisíc pracovních 
pozic. Zvláště pak v  technických 
oborech. Jenže pro vystudovaného 
strojního inženýra a  bývalého sta-
rostu Prahy 11 nic.  Zdá se, že s chu-
dičkým platem starosty největšího 
pražského sídliště nevyžijete ani 
týden navíc. Štyler zřejmě všechny 
peníze utratil. Kameníkům za opra-
vu kříže na Chodovském hřbitově, 
kam si nechal neoprávněně vytesat 
svoje jméno, za předvolební kam-
paň, na kterou musel za svoje pení-
ze koupit megafon. Sice nabízel, že 
ho klidně komukoliv půjčí, ale na to 
nikdy nedošlo.

Naše Společnost zjistila, že pan in-
ženýr a  exstarosta prostě jenom 
nechtěl platit zdravotní a  sociální 
pojištění – to za něj platí stát z na-
šich daní. Koneckonců ani těch cca 
patnáct tisíc měsíčně jako podpora 
v  nezaměstnanosti není k  zaho-
zení – také z  našich daní. Takže si  
v  pohodě může oprášit své trouby  
a vydat se znovu péct štrúdl. Má na 
to klidných šest měsíců. 

Váš doktor Vlach

Novým 
starostou 
Prahy 11 

byl zvolen 
Petr Jirava 

(ANO)

Začne se po dvou letech hrůzovlády HPP 11 Jižní Město opět rozvíjet, nebo bude pokračovat stagnace?

11 OpatOv

Háje
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Stanovisko a důvody jMND  
k odvolání jiřího Štylera (Hpp 11) 
z funkce starosty

starosta štyler odvolán
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Parkoviště Gregorova, kšeft pro kámoše 
Horníka za stovky tisíc ročně

Současný  
senátor Kos 
dodnes 
nevysvětlil  
financování  
kampaně 2014.

Celých osm let byli opozičními politiky. 
kritizovali úplně všechny a úplně všech-
no. nic nebylo nikdy správně. do komu-
nálních voleb v roce 2014 šli s  líbivými 
hesly jako „s  kmotry se nekmotříme“ 
a nemilosrdně kritizovali veškerou tehdy 
realizovanou výstavbu na Jižním Městě. 
ať to již byla dětská hřiště, školy, školky, 
nebo bazén či sportovní hala. všechno 
bylo podle nich „předražené“ a u všeho si 
všichni, vyjma jich samotných, „nakrad-
li“. důkaz nepředložili jediný.

Tyto stokrát omílané lži se nakonec sta-
ly pravdou a  řada lidí jim uvěřila. Hnutí 
pro Prahu 11 tak v komunálních volbách 
v roce 2014 získalo nejvíce hlasů.

A začalo běsnění, které se dá s klidným 
svědomím shrnout do rčení: Kázali vodu, 
pili víno. Ihned po převzetí moci „daro-
val“ novopečený starosta z HPP 11 Štyler 
a  jeho zástupce Kos parkoviště Grego-
rova svému kamarádovi Janu Horníkovi. 
V rozporu s rozhodnutím soudu, které do-
tyčné parkoviště nařídilo nájemci vyklidit 

a vrátit městu. Výpověď z něj totiž Horník 
dostal od bývalého vedení Prahy 11, pro-
tože platil za parkoviště směšně nízké 
nájemné. Štyler s Kosem svým rozhodnu-
tím připravili městskou část o  statisíce. 
V současné době jsou kvůli této transakci 
vyšetřováni Policií ČR.

Následovala ztráta 11 milionů Kč z EU na 
rekonstrukci školy Schulhoffova, které 
pro město získalo minulé vedení. Štyler 
ve své nadutosti vybral ve výběrovém ří-
zení firmu s  podezřele nízkou nabídkou 
a bil se v prsa, jak je dobrým hospodářem. 
Jak je pro činnost soudruhů z HPP 11 pří-
značné, radost vydržela jen do chvíle, než 
se zjistil pravý stav věcí: firma je v insol-
venci a nové výběrové řízení se nestihlo 
vyhlásit. stavba tak kvůli tomuto 
amatérství vůbec nezačala a  je-
denáct milionů se vracelo eu. Šty-
ler s Kosem jen arogantně prohodili, že se 
nic neděje, že žádná škoda nevznikla, pro-
tože peníze přece nepatřily městské čás-
ti! Tuto exemplární neschopnost posvětil 
i kontrolní výbor, který proti všem demo-
kratickým zvyklostem řídí v Praze 11 Šty-
lerův a Kosův spolustraník Krautwurm.  

„Dreamteam“ HPP 11 měl v tu dobu už dal-
ší „eso v rukávu“ – prodeje bytů v E-aukci. 
Bez výběrového řízení byla vybrána spo-

lečnost GAVLAS. Prý E-aukce dělá pro 
město zcela zadarmo, a proto je to výhod-
né. Skutečnost: Gavlas měl provizi z kaž-
dého prodaného bytu cca 80 tisíc. Za pár 
měsíců měl mnohamilionové zisky, podle 
Štylera a Kose vše v naprostém pořádku.  

Pak nám nový starosta Štyler ukázal 
i to, jaký je „dobrý“ vyjednavač. Nejdříve 
urazil všechny zástupce pražského ma-
gistrátu a pak jim šel říct, že by chtěl pro 
svoji městskou část od nich nějaké ty 
miliony. Štyler se tak zapsal do historie 

Prahy 11 – stal se historicky 
prvním starostou, který 
pro MČ Praha 11 nezískal 
od magistrátu ani korunu. 
Ale chyba samozřejmě nebyla v  něm, 
špatní byli „šmejdi“ z  magistrátu. Na-
štěstí už měl v  té době Štyler plán na 
pomstu. Ta se mu ale totálně vymkla 
z rukou a stal se terčem zaslouženého 
posměchu i  kritiky z  celé Prahy: plán 
na odtržení Jižního Města od hlavního 
města Prahy. Štyler tvrdil, že ve své 
obci chce být králem, a ne pouhým pur-
krabím. Prý tak budeme mít více peněz. 
Že budou i mnohonásobně vyšší výdaje, 
na které městská kasa proděravělá jeho 
zástupce Kosem nikdy mít nebude, mu 
nějak nedošlo. Skoro z nás tehdy udělal 
Středočechy. Neuplynulo snad ani půl 
roku a Štyler se ze separatistického fi-
aska otřepal a přispěchal s další perlou.

Všichni víme, jak je pro Jižák důležitý 
Pražský okruh. Zácpy, hluk, smog a do-
pravní nehody nás sužují každý den 

Primátorka Krnáčová: 
„Starosta Štyler škodí Praze a jeho 
chování je neakceptovatelné.“

Regenerace školy Schulhoffova:
„Žádné peníze pro Prahu 11 nezískali,  
zato přišli o 11 milionů Kč.“
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starosta štyler odvolán

a kvalita žití je v některých lokalitách, 
například Starého Spořilova, opravdu 
hrozná. Zastupitelstvo Prahy 11 tedy 
přijalo usnesení, kde vyjádřilo svoji 
podporu dostavbě Pražského okruhu 
511. Co udělá starosta Štyler? 

na hlavičkovém papíru Městské části 
Prahy 11 napíše v rozporu s usnese-
ním zastupitelstva evropské komi-
si dopis, kde se jako starosta ohradí 
proti současné dostavbě Pražského 
okruhu v úseku 511.  stavba byla i díky 
jeho dopisu vyřazena ze seznamu 
prioritních staveb a  na štylera se 
snesla kritika primátorky adriany 
krčnáčové i  občanů Jižního Města  
a pouze usilovná práce, demonstrace  
a  petice občanů pomohly proces do-
stavby opět nastartovat.

Štyler jako splašený střelec kolem 
sebe dál pálil své nesmysly. Tehdy si 
ještě všichni mysleli, že bez skutečné 
zbraně.

Postupně byli pro neschopnost z  rady 
odvoláni jeho spolustraníci Kos a Zdeň-
ková, pod jejíž taktovkou se zeleň 
v  Praze 11 dočkala takové „péče“, že 
její vládu málem nepřežila. Štyler za-
čal tou dobou vyhrožovat odchodem do 
opozice, a dokonce se k  tomu zavázal 
v  písemném dokumentu. Nakonec ale 
byla vidina 65 tisíc starostenského 
platu silnější než nějaké jeho závazky 
a  deklarované ideály a  na radnici se 
držel dál zuby nehty.

V  té době ale začal i  on cítit, že už se 
jako starosta dlouho neudrží, a tak měl 
toužebně přání, aby po něm aspoň něco 
pozitivního zůstalo. A  Štyler opět ne-
zklamal – nápad to byl zase šílený. Za-
stupitelstvo odsouhlasilo peníze na vý-
robu kříže na Starochodovský hřbitov. 

Štyler si přivlastnil zásluhy a za obecní 
peníze si nechal vytesat své jméno na 
kříž pod jméno Ježíšovo. Opět sklidil  
kritiku občanů i médií, a tak nechal své 
jméno na kříži zakrýt cedulkou.

Vládní koalice na Praze 11 se tou do-
bou začala rozpadat, protože i  koalič-
ním partnerům HPP 11 – TOP 09 a ANO 
došlo, že se Štylerem a jeho skvadrou 
se nedá naprosto na ničem konstruk-
tivně spolupracovat a  jejich „práce“ 
se rovná pohybu stáda rozdivočelých 
slonů ve skladu porcelánu. HPP 11 se 
nicméně za každou cenu chtělo udržet 
u koryta, a tak Štyler začal vyjednávat 
o nové koalici. Podle svědectví politika 
z hnutí ANO na jednání přišel, sundal si 
klobouk, na stůl položil pistoli se slovy: 

„ta k 

doufám, že se dnes dohodne-
me.“ to byla poslední kapka do 
vrchovatě naplněného poháru 
samolibosti a hlouposti.

Starosta Štyler z HPP 11 byl konečně 
odvolán po dvou letech řádění ze své 
funkce. Za tuto krátkou dobu své vlá-
dy sice nic nevybudoval a  nezařídil, 
ale stihl tolik průšvihů, co by se jiným 
nepodařilo za několik volebních obdo-
bí. Tolik letmé ohlédnutí za dvouletým 
vládnutím samozvaného bojovníka 
proti korupci a  nepořádku, ve skuteč-
nosti skutečné práce neschopného, 
bohužel však pistolí ozbrojeného člena 
sekty HPP 11.

Je stěží uvěřitelné, že bezprostředně 
po svém odvolání se Štyler a jeho par-
ta ihned vrátili ke své osvědčené tak-
tice. Zeptejte se Štylera & spol. na to, 
co konkrétně udělali pro Jižní Město 
za dva roky, během nichž si zprivatizo-
vali Jižní Město. Místo konstruktivních 
a  věcných odpovědí se dočkáte pouze 
urážek, lží a zastrašování. 

Snad se již tentokrát občané Jižního 
Města nenechají zmást populistickou 
a  lživou politikou HPP 11. Za dva roky 
to již zjistily všechny ostatní demokra-
tické politické strany v Praze 11.
 

  
 Petr Sýkora, 

zastupitel MČ Praha 11

Štyler se patrně viděl jako Ježíš Kristus.
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Ladislav Kos byl 
zvolen senátorem 
za Jižní Město

důvody, proč jsme se 
rozhodli podpořit volbu 
starosty Jiravy
Na našem posledním zastupitelstvu Prahy 11 
proběhla volba nového starosty jako náhrady 
za odvolaného a zdiskreditovaného starosty 
Štylera z Hnutí pro Prahu 11. Zastupitelé za 
naše politické hnutí  Jižní Město – náš domov 
přitom podpořili kandidaturu na starostu Pe-
tra Jiravu (ANO). 

Důvodem naší podpory tohoto kandidáta byl 
neutěšený stav vládnoucí na radnici, poté co 
se vítěz komunálních voleb Hnutí pro Prahu 
11 sám zdiskreditoval a odešel na základě 
vlastního prohlášení v červnu 2016 do opo-
zice, i  když v  nastalé schizofrenní situaci 
zároveň její členové zůstali v  placených 

funkcích na radnici. V demonstraci šílenos-
tí vynikal především jmenovaný exstaros-
ta Štyler (viz kauza jeho  snahy o odtržení 
Jižního Města od Prahy, lobbing v Evropské 
komisi proti dostavbě Pražského silničního 
okruhu 511 proti usnesení zastupitelstva, 
finanční ztráty v  řádech desítek milionů 
korun v  městském rozpočtu,  nevysvětlené  

financování volební kampaně 2014, vyhro-
žování zbraní apod.) 

Na rozdíl od Štylera je nově zvolený Jirava 
zastáncem urychlené dostavby jediné re-
álné varianty Pražského okruhu 511 a  na 
pražské politické scéně je vnímán jako 
osoba schopná dobře vycházet s  vedením 
hl. města Prahy, což je samozřejmě pro 
občany Jižního Města podstatný faktor. Byť 
máme k jednání a výsledkům Jiravovy prá-
ce za poslední dva roky konkrétní výhrady 
a spojujeme ho s útlumem rozvoje Jižního 
Města, jeví se nám jeho volba starostou jako 
jediné možné a „státotvorné“ řešení vedou-
cí ke stabilizaci poměrů na naší radnici. Po-
čínání Petra Jiravy ve funkci starosty bude-
me samozřejmě bedlivě a kriticky sledovat. 

 Klub Jižní Město–Náš Domov

Koalice Hnutí pro Prahu 11, Strana ze-
lených, Piráti, KDU-ČSL s  podporou 
Patnáctky pro náš domov kandidovali 
Ladislava Kose. Bývalý místostarosta 
neslavně skončil své působení v  Radě 
MČ Prahy 11, když byl odvolán vlastními 
koaličními partnery, což je určitě unikát 
i v naší  komunální politice, a to už je co 
říci. Přesto se stal vítězem voleb. Při čte-
ní jeho prvního volebního hesla: „Již 10 
let zastávám vaše zájmy „ mne napadlo, 
že už by tedy toho mohl nechat. Dalším 
heslem pak bylo: „Nazývám věci pravý-
mi jmény.“ Voliči však byli patrně téhož 
názoru. Velká část zřejmě pokládala ví-
tězství Heleny Válkové za hotovou věc, 
zvláště poté co Miroslava Skovajsová 
požádala své příznivce formou plakáto-
vé akce o podporu této kandidátky, a tak 
zůstali v poklidu doma. Heslo „Hrrr na 
Babiše“ došlo svého uplatnění a snad to 
bude pro voliče do budoucna i určitým 
poučením. I  já doufám, že v  budoucnu 
budu moci nazývat věci v  této agendě 
pravými jmény.

(red)

Novým starostou MČ Praha 11 se stal Petr Jirava

Pražský okruhP r a ž s k ý  o k r u h  5 1 1aktuálně

Kauzy, kterými se Kos nechvalně proslavil

Obytný soubor Zahrady Opatov
ztráta ve výši 80 milionů Kč 
Ztráta vznikla neuplatněním odpočtu DPH 
v roce 2016 ze strany MČ Praha 11, ačkoliv 
k uplatnění dojít mohlo. Kompetenci pro ob-
last finance měl tehdejší místostarosta Kos, 
jenž byl předkladatelem materiálu do ZMČ 
Praha 11, kterým bylo deklarováno zaháje-
ní procesu prodeje objektu Zahrady Opatov. 
Tato Kosova chyba naštěstí může být zhoje-
na v  roce 2017 rozhodnutím odpovědných 
a kompetentních zastupitelů.

Regenerace školy Schulhoffova 
ztráta 11 milionů Kč: 
Po zpackaném výběrovém řízení na doda-
vatele stavby Štyler a Kos dobrovolně vrá-
tili dotaci ve výši 11 milionů korun z fondu 
EU, tedy programu MŠMT. Tuto dotaci se už 
Kosovi nikdy nepodařilo získat, ačkoliv se 
„chvástal“, že to bude hračka.  

Multifunkční objekt SANDRA 
ztráta 8 milionů Kč
Senátor Kos způsobil svojí nečinností sní-
žení výnosů multifunkčního objektu SAN-
DRA ze 14 mil. Kč v roce 2014 na 6 mil. Kč 
v roce 2015. V této věci nese pan Kos z ti-
tulu 1. zástupce starosty politickou zodpo-
vědnost za rozhodnutí, která RMČ v  této 
oblasti učinila a  která ve svém důsledku 
vedla k výše uvedené ztrátě. 

Parkoviště Gregorova 
ztráta 1,5 milionů Kč
Aktivita senátora Kose se rovněž neblaze 
promítla do pronájmu parkoviště Gregoro-
va, kde svým politickým „kamarádíčkům“ 

Janu a  Michalovi Horníkovi zařídil odstou-
pení Městské části Praha 11 od soudního 
sporu ve věci žaloby na vyklizení předmět-
ného parkoviště. Tím prokazatelně došlo 
k uvedené finanční ztrátě. V současné době 
probíhá soudní spor na základě žaloby  
MČ Praha 11 na náhradu škody a vyklizení 
předmětného parkoviště.  

E-aukce        ztráta 1milionů Kč
I  zde rozhodovaly vlastní zájmy Kosa nad 
těmi ekonomickými. Prodeje bytů ve vlast-
nictví MČ Praha 11 realizovala společnost 
GAVLAS, ačkoliv to mohla provádět vlastní 
firma Jihoměstská majetková a.s. za polo-
viční náklady a vyšší výnos. Zbytečně tak byl 
vyhozen jeden milion korun a další jednotky 
milionů korun, které mohly být získány vý-
hodnějším prodejem bytů.  

Dividenda Jihoměstská majetková a.s.
ztráta 750 tisíc Kč
Ekonomicky nevzdělaný Kos si nevěděl 
rady, jak naložit s  volnými disponibilními 
finančními prostředky na účtu Jihoměst-
ské majetkové a.s. Namísto aby tyto peníze 
byly využity například do oprav mateřských 
a základních škol, které má JMM a.s. v ná-
jmu, nebo na rozvoj společnosti, byla vypla-
cena dividenda a  Jihoměstská tak musela 
zbytečně odvést 15% daň, tedy 750 tis. Kč. 

Suma sumárum krátké, nicméně ne-
blahé angažmá senátora Kosa v  roli  
1. místostarosty s kompetencí pro ob-
last financí stálo naši městskou část 
neuvěřitelných  102 milionů Kč!
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v červnu 2016 vláda ustoupila tlaku 
evropské komise a  vyřadila stavbu 
ze seznamu jedenácti prioritních  
dopravních staveb. Možná, že sto-
jí za zmínku, proč evropská komise 
zaujala toto stanovisko.

Ing. Jiří Štyler (naštěstí již odvolaný staros-
ta) poslal dopis z 25. 1. 2016 proti stavbě  
PO - 511 na sekretariáty členů Evropské ko-
mise, konkrétně paní Coriny Cretu (DG REGIO) 
a panu Karmenu Vella (DG ENVI) do Bruselu 
s podporou o vyřazení stavby 511 ze sezna-
mu prioritních, kterým udělila výjimku na 
posudek EIA (z  anglického Environmental 
Impact Assessment, česky: Vyhodnocení vli-
vů na životní prostředí) podle původní legis-
lativy. Tehdejší starosta Štyler jedné z  nej-
větších pražských městských částí, starosta 
cca jedné desetiny Prahy, ten který má stát 
za svými občany a svou městskou částí, tak 
právě tento člověk zašle do Bruselu dopis, 
který je v přímém rozporu s usnesením MČ 
Prahy 11 a  proti zájmům občanů Prahy 11. 
Přitom zastupitelstvo MČ Prahy 11 nikdy ne-
přijalo k této věci negativní usnesení, naopak 
Rada MČ Praha 11 ze dne 19. 5. 2016 podpo-
řila urychlenou a prioritní dostavbu Pražské-
ho okruhu v  jihovýchodním segmentu Prahy 
a rozhodnutí Rady MČ Prahy 11 je naprosto 
v  souladu se stanoviskem jednadvaceti do-
tčených městských částí z jihovýchodu Prahy 
a se stanoviskem předsedy vlády ČR Mgr. Bo-
huslava Sobotky ve věci urychlené dostavby 
Pražského okruhu. 

Možná, že si pan Štyler opravdu připadá ohro-
žen a musí chodit ozbrojen ze strachu, že se ho 
rozhořčení občané budou snažit ukamenovat  
(http://praha.idnes.cz/jiri-styler-byvaly-sta-
rosta-prahy-11-zbran-zastupitelstvo-straznici
-1j6-praha-zpravy.aspx?c=A170124_2301074_
praha-zpravy_nub,). Svým protiprávním posto- 

jem se připojil k  ultrazeleným odpůrcům 
proti vybudování obchvatu ve variantě 511 
přidružující se k paní Šubrtové a politickému 
uskupení SNOP, za které v  r. 2014 kandido-
vali zastupitelé Štyler, Kos, Kvítek a  Zelen-
ková – překvapivě všichni ze „slavného HPP 
11“. Evropská komise si nechtěla a ani nemá 
pravomoc v  daných případech dělat arbitra. 
Proto dotlačila vládu ČR k souhlasu s vyřaze-
ním stavby ze seznamu prioritních dopravních 
staveb, které nemusejí dělat novou EIA.

na novém posudku eIa se začalo praco-
vat  dříve než padla rozhodnutí o vyřa-
zení (květen 2016). nová dokumentace 
eIa je současně připravována i pro pře-
ložku I/12 Běchovice-Úvaly, protože obě 
dvě stavby spolu pevně souvisejí.

Nová EIA se zabývá problematikou posouzení 
reálného provedení – tzv. regionální varianta 
(vedoucí přes Středočeský kraj, kterou pro-
sazují odpůrci stavby 511) alternativního ná-
vrhu silničního okruhu kolem Prahy. V rámci 
této práce Ústav dopravních systémů ČVUT 
v  Praze zpracoval oponentní vyhodnocení 
k  předchozím návrhům, které má Minister-
stvo dopravy k dispozici. výsledky ukazují 
faktickou neproveditelnost a  výrazně 
nižší dopravní účinnost tzv. regionální 
varianty, s čímž byli následně seznáme-
ni starostové obcí, kteří by touto regi-
onální variantou byli případně dotčeni. 
Byla svolána dvě jednání, první bylo 6. 12. 
2016 v Říčanech (část obchvatu 511), druhé 
následovalo 12. 12. 2016 v  Líbeznicích (se-
verní část Pražského okruhu, část obchvatu 
519, 520). výrazná většina starostů se 
jednoznačně shodla na názoru proti této 
regionální variantě. Znovu se ukázalo, 
že jediná možná a  časově dosažitelná 
variant Pražského dálničního okruhu 
vůči Praze a  středočeskému kraji je  
varianta 511. 

Nová EIA by měla být hotova cca v březnu 2017. 
Ministerstvo životního prostředí by mělo ná-
sledně vydat do šesti měsíců své stanovisko. 
V rámci pracovní skupiny je hledán také způ-
sob, který by umožnil zajistit zahájení ma-
jetko-právní přípravy stavby ještě před zís-
káním pravomocného územního rozhodnutí, 
přičemž platí, že dle současné platné právní 
úpravy stát nemůže pozemky pod budoucím 
okruhem nabývat (vykupovat či směňovat) do 
okamžiku platného územního rozhodnutí pro-
střednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 
ČR. Orgány státní správy jen hledají možnosti, 
které by umožnily zajistit 
zahájení majetko-právní 
přípravy stavby ještě před 
získáním pravomocného 
územního rozhodnutí.

V rámci opakovaného procesu EIA bude klíčo-
vé zajištění účasti i té části veřejnosti, která 
podporuje urychlenou dostavbu obou sta-
veb tak, aby tyto názory byly srovnatelnou 
protiváhou k těm názorům, které se budou 
snažit, aby proces EIA nebyl úspěšný. Ze-
jména pokud vezmeme v  potaz vyjádře-
ní tiskového mluvčího Ředitelství silnic 
a dálnic o prioritách při budování doprav-
ních staveb v roce 2017: Naopak na neur-
čito se odkládá dostavba části Pražského 
okruhu u  Běchovic. „Bohužel nám letos 
vypadl z priorit vlády. Je to úsek, který je 
klíčový nejenom pro českou dálnici a  pro 
Prahu, ale i pro celou střední Evropu,“ říká 
Jan Rýdl – mluvčí ŘSD. 

I  proto budeme muset na jaře znovu  
vyrazit do ulic a  vytvářet tlak s  pomo-
cí široké veřejnosti na vládu, politiky 
s naší iniciativou stop kamionům – Ini-
ciativa za dostavbu Pražského okruhu.

Za Stop kamionům 
– Inicitiva za dostavbu Pražského okruhu

Ing. Petr Souček, člen JMND 
 a Petr Sýkora, zastupitel JMND

stoP kaMIonůM

Co se děje okolo stavby  
jihovýchodního dálničního  
obchvatu 511, Říčany – Běchovice

Celý článek si můžete přečíst na www.jmnd.cz, facebook jmnd

Štyler: „Pistoli jsem nosil a nosit jí budu!“

Petr Sýkora s Bohuslavem Sobotkou
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 2010
 3 931
 158 880

 2007
 272
 130 560

 2010—2011
 1 500 120

 470 000

Realizované projekty v období     2007 až 2014  > 2. část
Více informací na www.jmnd.cz

Všimli jste si na Jižním Městě, že by se za poslední dva roky, pod  
vedením exstarosty Štylera, připravila či realizovala výstavba nebo  
rekonstrukce objektů či sportovišť, která by zlepšila život nás občanů?
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Rok výstavby  2010

Škvárové hřiště a dvě asfaltové plochy změnila revitalizace v hřiště s umělým travnatým
povrchem, novým záchytným oplocením v minimální výšce čtyř metrů a sportovním
vybavením. Slouží pro malou kopanou, tenis, nohejbal, volejbal a další sporty.

Rok výstavby  2010 (hřiště s umělým povrchem 2012)

Na fotbalovém hřišti se hraje na přírodním trávníku. Víceúčelové hřiště má 
tři sektory s naklápěcími odrážecími stěnami pro individuální trénink. Povrch 
je umělá tráva 3. generace s monofilním vláknem. 

 
areál Schulho�ova

Rok výstavby – 2009 (plážový volejbal 2011)

Na fotbalovém hřišti se hraje na umělé trávě 3. generace s monofilním vláknem,
které se netřepí a má velice podobné vlastnosti jako přírodní tráva. Tenisové 
hřiště má umělou trávu 2. generace s polyethylenovým vláknem, které je 
zasypané křemičitým pískem. V aeálu je také víceúčelové hřiště například na 
minifotbal, futsal, házenou, tenis, nohejbal, volejbal, florbal, pozemní hokej, 
basketbal, lakros. V roce 2011 vybudovala městská část prostor na tři hřiště 
plážového volejbalu. 

 

Realizované projekty v období     2007 až 2014  > 2. část
Více informací na www.jmnd.cz

Napište nám o takovémto počinu. Přejeme velkou trpělivost 
při hledání.
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f a k ta  o   P r o d e J I  C h o d o v s k é h o  h ř I š t ě

V čísle 5 našich novin Jižní Město Náš Do-
mov (září 2016) jsme uveřejnili článek Fak-
ta o prodeji fotbalového hřiště na Chodově. 
Zde jsme předložili všechna fakta a doku-
menty týkající se této záležitosti (tyto jsou 
k dispozici na www.stylerovylzi.cz)

Situace kolem fotbalového hřiště byla také 
předmětem diskuze na prosincovém jedná-
ní zastupitelstva MČ Praha 11.

Na tomto jednání byla ze strany místosta-
rosty Lepše (TOP 09), který má kompetence 
pro oblast sportu, přednesena následující 
informace:
V  lednu 2016 byla v  rámci porady vede-
ní projednávána žádost, resp. nabídka ze 

strany TJ JM Chodov na prodej fotbalového 
hřiště na Chodově. v  průběhu diskuze 
vystoupil (tehdy ještě místostarosta) 
ladislav kos a prohlásil: „tJ JM Cho-
dov nedáme za to hřiště ani korunu, 
odmítám se o tom vůbec bavit.“

Tato informace potvrzuje naši domněnku, 
že tehdejší starosta štyler ani tehdejší 
místostarosta kos neměli vůbec zá-
jem o prodeji hřiště jednat a celou zá-
ležitost chtěli pouze politicky zneužít. 

Tvrzení Štylera, že na vině je TJ JM Chodov 
se opět ukázalo jako lživé. Mimochodem,  
od Štylera nikdy žádná ať již kladná, či  

záporná, odpověď na nabídku odkupu fot-
balového hřiště nepřišla. A evidentně už ani 
nepřijde!

Dále potvrzujeme, že na chodovském hřiš-
ti stále hrají fotbalisté fotbal. Nikdo hřiště  
nezavřel a ani se nikdo hřiště nechystá za-
stavět, jak lživě tvrdil Štyler.

Dalibor Mlejnský

Policie ČR stále vyšetřuje „čachry“ 
s parkovištěm Gregorova 
Hnutí pro Prahu 11 deklarovalo během své 
volební „cinknuté“ kampaně za 22 tisíc Kč 
na podzim roku 2014, že ukončí veškeré 
nevýhodné nájmy a  tyto pak nechá znovu 
pronajmout  za lepších ekonomických pod-
mínek. Za dva měsíce pak předvedl Štyler 
s Kosem z pozice starosty a 1. místostaros-
ty zajímavý výklad svých volebních předse-
vzetí ve stylu, vy budete pít vodu a my pak 
za vás kvalitní víno. Z odstupem dvou a půl 
let můžeme konstatovat, že toto velkohubé 
prohlášení se naprosto minulo účinkem. 
Naopak!!!

Některé nemovitosti v  roce 2014 skuteč-
ně nebyly výhodně pronajaté. Týkalo se 
to pronájmů parkovišť, které přešly v  roce 
2011 z magistrátu hl. m. Prahy do majetku  
MČ Praha 11. Jedním z těchto parkovišť bylo 

i  parkoviště Gregorova, které mělo a  do-
sud má v  pronájmu FC TJ Háje (jedna-
tel Jan Horník – otec zastupitele Michala 

Horníka za HPP 11). tržní nájem za 
toto parkoviště se pohybuje 
v  současné době ve výši cca 
500 tisíc kč ročně. Jan hor-
ník však platí za toto parkovi-
ště do dnešních dnů nájemné 
ve výši cca 120 tisíc kč roč-
ně, tedy 4x méně, než by měl!  

Z tohoto důvodu byla smlouva bývalým ve-
dením MČ Praha 11 vypovězena, což ne-
bylo ze strany FC TJ Háje akceptováno. Po 
zhruba dvouletém soudním sporu získala  
  

MČ Praha 11 rozhodnutí o platnosti výpově-
di. Zbývalo pouze počkat na rozhodnutí sou-
du ke konečnému verdiktu, tedy k  vyklizení 
parkoviště. V prosinci roku 2014, krátce po 
uvedení do svých funkcí, Kos se Štylerem 
zařídili svým politickým „kamarádíčkům“ 
Janu a  Michalovi Horníkovi odstoupení 
Městské části Praha 11 od soudního sporu. 

tímto prokazatelně došlo 
k  finanční ztrátě zhruba 
1,5 milionu kč. 

Po roce si tito dva experti možná uvědomili, 
že mají problém s  možnými trestně-práv-
ními následky, neboť deklarovaná dohoda 
o narovnání vztahu mezi nájemcem a pro-
najímatelem, která by byla výhodná pro obě 
strany, nespatřila světlo světa. Vyvolali pro-
to opět soudní spor na náhradu škody a vy-
klizení předmětného parkoviště. Zbytečně 
tak ztratili 2,5 roků, kdy parkoviště mohlo 
generovat slušný zisk. Naopak vznikla uve-
dená ztráta 1,5 milionu Kč, kdy parkoviš-
tě dosud okupuje Jan a  Michal Horníkovi.  
S vědomím této skutečnosti se proto ptáme: 
Proč vlastně Kos se Štylerem tak bojují za 
zájmy Jana Horníka? Nedluží mu nějaké 
protislužby z minulosti nebo současnosti? 

Tyto spekulace by měli tito dva 
experti jednoznačně potvrdit, či 
vyvrátit. Ve svém vlastním zá-
jmu, neboť tuto kauzu šetří od 
srpna roku 2015 do dnešních dnů 
Policie ČR. 

(red) 1

Půlnoční království

Jižní Město je jako Půl-

noční království z pohádky 

Pyšná princezna. 

V Půlnočním království 

vládl popletený starý král, 

na Jižním Městě vládne 

popletený starosta Štyler.

Starý král měl tři vykutále-

né rádce, kteří měli krále 

omotaného kolem prstu, 

starosta Štyler má jen jed-

noho rádce, Kose, kte-

rý vydá minimálně za tři  

a Štylera si vodí jako loutku. 

Starý král proslul výrokem 

„odvolávám, co jsem odvo-

lal a slibuji, co jsem slíbil“. 

Stejně tak Štyler, prohlásí, 

že má připravenou meto-

diku jak z Jižního Města 

udělat samostatnou obec, 

aby po měsíci prohlásil, že 

nikdy nic takového neřekl. 

Samozřejmě po poradě  

s rádcem Kosem. 

Ze strany Štylera podob-

ných prohlášení poslední 

dobou přibývá a my vás 

s nimi seznámíme. Sami 

posuďte, zda se jedná  

o náhodu, nebo o proje-

vy určitých psychických 

problému v mysli starosty 

Štylera. Na konci pohádky 

starý král odchází na od-

počinek, to samé doporu-

čujeme Štylerovi. (red)

• Pohádka o Kosovi, který káže vodu, pije víno     
3

• Pohádka Jak si hulvát Jirka vyskočil na Žabku 
8

• Pohádka Jak konšelé z HPP11 přestali pracovat 
9

• Pohádka Jak šílená Zdeňka zlikvidovala zeleň  
10

náš domov
www.jmnd.cz, facebook/jiznimestonasdomov

ČERVEN 2016        
 Č. 4

Již
ní 

Měs
to

4

Smutné Jihoměstské 

loutkové divadlo

hraJeme každý den

Program divadla:

Další fakta o prodeji chodovského 

fotbalového hřiště

>>
>
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Hnutí pro Prahu 11 podpořilo  
developera a připravilo městskou 
kasu o 7 milionů korun !
Na zasedání Zastupitelstva městské čás-
ti Praha 11 (ZMČ) v říjnu 2006 se děly divy!  
Náhodnému pozorovateli mohl zůstat rozum 
stát nad nepochopitelným postojem a  hla-
sováním většiny zastupitelského klubu Hnu-
tí pro Prahu 11 (HPP 11) v  průběhu jednání 
ZMČ. Vedení HPP 11 sice deklarovalo, že chce 
své bývalé koaliční partnery přivést k  rozu-
mu negací Radou MČ Praha 11 navrženého 
programu zasedání, což do puntíku splnili. 
Nicméně program byl schválen, a tedy i body, 
které s politickými tanečky nemají nic společ-
ného. Ale po pořádku. Bývalý starosta Štyler  
(HPP 11) se nejprve na úvod blýskl svým 
vlastním návrhem programu, pro který hlaso-
val poté pouze sám! To je zřejmě unikát v no-
vodobé historii ZMČ Prahy 11, aby exstarosta 
zůstal s  vlastním návrhem takto osamocen 
jako kůl v  plotě. Další absurdní hlasování ze 
strany zastupitelů za HPP 11 nemělo dlouhé-
ho trvání. Nesouhlasili například se schvále-
ním mimořádné dotace na projekt primární 
prevence, tedy programu na podporu dětí z ri-
zikových rodin, nesouhlasili s  dotací pro ob-
last školství, s dotací pro oblast kultury a také 
nesouhlasili s granty pro sportovní oddíly na 
Jižním Městě. Apel zastupitele Dittricha (ODS), 
aby stranické knížky zůstaly v předsálí a dotace 
pro děti byly schváleny, vyšel u většiny zastu-
pitelů HPP 11 naprosto nevyslyšen. Zde tedy 
hlasovalo HPP 11 licoměrně a  proti zájmům 
obyvatel Prahy 11. 

Za naprostý unikát a  ohromnou chybu však 
považuji neodsouhlasení dodatku č. 2 ke 
smlouvě o smlouvě výstavby bytového domu 
„Zahrady Opatov“, kde Městská část Praha 11 
mohla uzavřením tohoto dodatku získat do 
svého rozpočtu 7 milionů korun. Pověstná 
„Kosova“ dividenda, kdy špatným rozhod-
nutím bývalého zástupce starosty Ladislava 

Kose přišla naše Městská část o 750 tis. Kč je 
nyní překonána téměř desetinásobně. Zatím-
co odvedená daň z dividendy je ztrátou 
pro Městskou část Praha 11, nicméně 
příjmem státního rozpočtu, je 7 milionů  
korun zcela jistým ziskem soukromé spo-
lečnosti, mimochodem developera, proti 
kterým hPP 11 slovně tolik brojí. Aby zde 
nikdo nemohl pochybovat, zda zastupitelé HPP 
11 nevěděli, o čem hlasují, uvádím, že v průbě-
hu diskuze k tomuto bodu jasně padlo ujištění 
ze strany právního odboru Úřadu MČ Praha 11, 
že uzavřením dodatku naše městská část získá 
7 milionů korun, aniž by její právní postavení 

bylo jakkoliv omezeno nebo zhoršeno. Naopak 
zaznělo upozornění, že neschválením dodatku  
č. 2 přijde naše městská část o  7 milionu  
korun! Většina zastupitelů za HPP 11 však  
odmítla odsouhlasit tento bod a z tohoto důvo-
du není možné dodatek č. 2 podepsat. 

Z mého pohledu se jedná o jasné po-
rušení principu dobrého hospodáře 
a  porušení slibu zastupitele: „Slibuji 
věrnost České republice. Slibuji na svou čest 

a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svě-
domitě, v  zájmu městské části a  jejích občanů 
a  řídit se Ústavou a  zákony České republiky.“  
Co k  této záležitosti dodat? Špičky vedení 
HPP 11 předkládají svým členům a  sympa-
tizantům jasné a  nezpochybnitelné názory 
a  vize. Nyní tedy byl nastolen směr absolut-
ní negace čehokoliv ve smyslu: „Nebude-li po 
našem, nepočítejte s  naší podporou.“ Tento 
filozofický směr má však trhliny, neboť ne-
může být použit v  případě, že jeho aplikací 
by mohla vzniknout škoda městské části, 
což se stalo. Je smutné, že většina řadových 
členů HPP 11 byla zřejmě obelhána ve smy-

slu, že hlasovat proti uzavření dodatku, má 
mít pouze výchovný účinek, jak přimět býva-
lou koalici jednat. skutečnost je tako-
vá, že neodsouhlasením dodatku  
č. 2 připravila většina přítomných 
zastupitelů za hPP 11 městskou 
kasu o  7 milionů korun se všemi  
důsledky, které si lze v  současné 
době představit. 

Rostislav Korbel JM-ND   

Ztráta 7 000 000 kČ

Vážená paní ředitelko,

dovolte nám vyslovit naše politování nad tím, že jsme v námi vydávaném bezplatném infor-
mačním časopisu našeho hnutí využili postavy Vašich loutek Spejbla a Hurvínka. 

Jednalo se nám pouze o satirické ztvárnění situace, která se bohužel odehrává v součas-
nosti ve vedení naší radnice na Jižním Městě. Chtěli jsme poukázat na to, že jejich čin-
nost ve vedení města připomíná nekončící loutkové divadlo a v zápalu našeho bojovného nadšení jsme si 
neuvědomili, jak to je s právy a souvisejícími náležitostmi ve vztahu k postavičkám Vašeho divadla. Ty si 
totiž spojení se starostou Štylerem & spol. (požadovali mj. odtržení Prahy 11 od hlavního města Prahy, za 
obecní peníze si nechávají tesat svá jména do kříže Ježíše Krista apod.) opravdu nezaslouží.

Vážená paní ředitelko, přijměte ještě jednou naši omluvu.     Jižní Město Náš Domov1

Půlnoční království

Jižní Město je jako Půl-

noční království z pohádky 

Pyšná princezna. 

V Půlnočním království 

vládl popletený starý král, 

na Jižním Městě vládne 

popletený starosta Štyler.

Starý král měl tři vykutále-

né rádce, kteří měli krále 

omotaného kolem prstu, 

starosta Štyler má jen jed-

noho rádce, Kose, kte-

rý vydá minimálně za tři  

a Štylera si vodí jako loutku. 

Starý král proslul výrokem 

„odvolávám, co jsem odvo-

lal a slibuji, co jsem slíbil“. 

Stejně tak Štyler, prohlásí, 

že má připravenou meto-

diku jak z Jižního Města 

udělat samostatnou obec, 

aby po měsíci prohlásil, že 

nikdy nic takového neřekl. 

Samozřejmě po poradě  

s rádcem Kosem. 

Ze strany Štylera podob-

ných prohlášení poslední 

dobou přibývá a my vás 

s nimi seznámíme. Sami 

posuďte, zda se jedná  

o náhodu, nebo o proje-

vy určitých psychických 

problému v mysli starosty 

Štylera. Na konci pohádky 

starý král odchází na od-

počinek, to samé doporu-

čujeme Štylerovi. (red)

• Pohádka o Kosovi, který káže vodu, pije víno     
3

• Pohádka Jak si hulvát Jirka vyskočil na Žabku 
8

• Pohádka Jak konšelé z HPP11 přestali pracovat 
9

• Pohádka Jak šílená Zdeňka zlikvidovala zeleň  
10

náš domov
www.jmnd.cz, facebook/jiznimestonasdomov

ČERVEN 2016        
 Č. 4

Již
ní 

Měs
to

4

Smutné Jihoměstské 

loutkové divadlo

hraJeme každý den

Program divadla:

oMluva divadlu spejbla a hurvínka

Další fakta o prodeji chodovského 

fotbalového hřiště

bytový komplex Zahrady Opatov
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o s o B n o s t  J I ž n í h o  M ě s t a

Ladislav  Kárský

atletika je můj život

Atletika mě provází celý život, stala 
se mojí profesí a  celoživotním koníč-
kem. Moje atletická činnost měla široký 
všestranný záběr. Dosáhl jsem celé řady 
úspěchů v  aktivní reprezentační kariéře, 
výrazně jsem se prosadil jako trenér at-
letů na nejvyšších světových soutěžích, 
organizoval jsem celou řadu domácích 
a  mezinárodních atletických akcí včetně 
jejich moderování, jako funkcionář jsem 
působil prakticky na všech úrovních v at-
letickém hnutí a jiných sportovních orga-
nizacích. Přednášel jsem na odborných 
školeních a  seminářích, aktivně publiko-
val v odborných časopisech.

Po začátcích v Litomyšli jsem se propra-
coval do reprezentace, po dobu třinácti 
let od roku 1970 do roku 1982 jsem re-
prezentoval Československo a účastnil se 
nejvyšších mezinárodních soutěží. Repre-
zentoval jsem 26x v  mezistátních utká-
ních a Evropském poháru, dosáhl jsem na 

finálová umístění na mistrovství Evropy 
a  světové univerziádě. Získal jsem dva-
náct titulů mistra Československa a  pět 
titulů mistra České republiky v  běhu na 
400 m překážek, 800 m, a navíc ve štafetě 
4x400 m, překonal jsem 4x českosloven-
ský rekord na 400 m překážek.

V  trenérské práci jsem dosáhl se svými 
svěřenci na medaile při mistrovstvích 
Evropy, mistrovství světa a  na olympij-
ských hrách.

Jako předseda organizačního výboru jsem 
po dvanáct let organizoval tradiční zá-
vod Běchovice-Praha, mistrovství Evropy 
mentálně postižených, mistrovství Evropy 
policistů, atletický halový mítink světo-
vých rekordmanů, nesčetněkrát jako ředi-
tel mistrovství ČR všech kategorií a další.

Byl jsem předsedou oddílu atletiky  
A.C. Sparta, PSK Olymp Praha a v součas-

né době vedu oddíl Atletika Jižní Město z.s., 
který jsem před čtyřmi lety založil.

Nelze vyjmenovat celou šíři záběru mé 
dlouholeté profesionální i dobrovolné čin-
nosti jednak v atletice, ale i v oblasti spor-
tu jako takového.

Absolvoval jsem vysokoškolské studium 
pedagogické fakulty a fakultu tělesné vý-
chovy a sportu.

Po ukončení aktivní atletické kariéry jsem 
začal pracovat od roku 1983 jako trenér 
a  k  tomu v  roce dalším jako šéftrenér 
Střediska vrcholového sportu ČSTV. V de-
vadesátých letech jsem působil jako od-
borný asistent na FTVS a poté jako šéftre-
nér a  zároveň jako trenér Centra sportu 
MV, kde jsem od roku 1994 začal vykoná-
vat funkci vedoucího oddělení atletiky, a to 
až do roku 2011 do odchodu do politiky.  
Do roku 2014 jsem působil na ÚMČ Praha 11 
ve funkci 1. zástupce starosty.

V  roce 2013 jsem založil oddíl Atletika 
Jižní Město, který se stal za své necelé 
čtyřleté působení štikou v české mládež-
nické atletice. Se svými svěřenci, svými 
odchovanci, jsem dokázal získat celou 
řadu medailí z mistrovství ČR, mám české 
žákovské rekordmany, ale tento úsek mé 
činnosti by si zasloužil samostatný člá-
nek, pro mne je nejpodstatnější, že stovky 
dětí v  oddíle z  Jižního Města a  blízkého 
okolí mají možnost využít aktivně svůj 
volný čas k radosti jich samotných a jejich 
rodičů. To je právě to, proč tu práci dělám 
a míním dělat nadále.

Ladislav Kárský

Zveme všechny příznivce  
srubu Gizela
• TRADiČNí ZAbíJAČKA na Gizele
 v sobotu 25. února 2017 od 13:00

• PálENí ČARODěJNiC
 v neděli 30. dubna 2017 od 14:00
Sledujte Facebook Srub Gizela.

Ladislav Kárský se svými svěřenci

www.atletikajm.cz
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t r a M v a J o v á  t r a ť  n a  J I ž n í  M ě s t o

Tramvajová 
trať na Jižní 
Město ANO, 

či NE?

Pořízení změny územního 
plánu, která umožní výstav-
bu tramvajové trati ze Spo-
řilova na Jižní Město se blíží 
do finále.

Níže uvedené informace 
vyjadřují stanovisko JM-ND  
k dané problematice. Věří-
me, že se tramvaje na Jižním 
Městě v budoucnu dočkáme.
Jako vhodný dopravní prostředek k  navý-
šení kapacity a komfortu hromadné dopra-
vy z Jižního Města byla po provedení ověřo-
vací projektové studie vybrána tramvajová 
trať v  trase Háje – Opatov – Chodovec – 
Spořilov s  výhledem na další nové propo-
jení dále na Prahu 10. Cílovým stavem je 
vytvoření tzv. východní tramvajové tangen-
ty, nového rychlého dopravního spojení ve 
směru sever – jih vedeného po východním 
okraji širšího centra města. Tramvajová do-
prava byla ke zvýšení kvality městské do-
pravy zvolena na základě více faktorů. 

Zásadní je možnost oddělení od individuání 
tramvajové dopravy, a tedy stabilní cestov-
ní rychlost, na rozdíl od autobusů nezávis-
lá na individuální dopravě. Efekt rychlosti 
a pohodlí kolejové dopravy je jedním ze zá-
kladních aspektů, kterými se může měst-
ská doprava stát konkurenceschopnou 
individuální i  ve směrech, kde potenciální 
cestující prozatím volí raději automobily. 
Současně s  realizací tramvajové trati do-
jde k významnému omezení autobusových 
linek v dané relaci, které tramvaj nahradí. 

K  neopomenutelným aspektům patří nižší 
negativní vlivy tramvajové dopravy na ži-
votní prostředí, jako příklad je možné do-
ložit výzkumy zatížení emisemi CO2, kde na 
jednoho přepraveného cestujícího v  hori-
zontu roku 2040 vykazuje výroba elektřiny 
pro tramvaje významně nižší hodnoty než 
provoz autobusů. Z  hlediska technicky
-praktického má tramvajová doprava 
v Praze existující síť, na kterou se nová trať 
napojuje a vytváří nová spojení při investič-
ních nákladech na výstavbu významně niž-
ších proti stavbě nových tras metra. 

Tramvajová trať na Jižní Město byla pro-
věřena studiemi v  podrobnosti dopravního 
řešení včetně analýzy intenzit dopravy. Po 
prověření všech aspektů byla navržená tra-
sa tramvajové trati zanesena v  roce 2014 
do aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje 
hl. m. Prahy, tedy strategického dokumentu 

nadřazeného územnímu plánu. Příprava zá-
měru pokračuje tvorbou změny územního 
plánu a připravují se další projekční práce.

Technické řešení umístění tramvajové trati 
v  ulicích Türkova, Chilská a  Opatovská na 
Praze 11 respektuje stávající intenzity au-
tomobilové dopravy, podle kterých je podél 
tramvajové trati zřízen pro každý směr buď 
jeden, nebo dva jízdní pruhy. Navržená ře-
šení respektují současná snížení počtu pru-
hů realizovaná zejména v  Opatovské ulici 
a  stavebně potvrzují bezpečné přechody 
pro chodce rozdělené ostrůvky mezi jed-
notlivými směry. 

Zavedení tramvajové trati umožní díky kva-
litní dopravní nabídce zamezení zvyšování 
intenzit individuální dopravy a  snížení po-
čtu autobusových spojů, ekologický přínos 
trati tak umožňuje trvale udržitelný rozvoj 
území. 

V  kontrastu s  doporučeními doprav-
ních odborníků a urbanistů stojí slova 
bývalého starosty MČ Praha 11 Jiřího 
Štylera, který dne 19. 1. 2017 uvedl 
pro Pražský deník, že tramvaje v Tür-
kově ulici způsobí dopravní kolaps, 
neboť touto trasou řidiči automobilů 
objíždějí dálnici D1 v případě zácpy. 

Po létech přípravy tak vyplouvá návrh 
upřednostňující využití prostoru v Türkově 
ulici nikoliv pro dopravní prostředek slou-
žící obyvatelům Prahy 11, ale jako záložní 
trasu pro zbytnou automobilovou dopravu, 
která by z  dálnice vůbec neměla do této 
ulice zajíždět. Jižní Město je urbanizovanou 
oblastí, kde je již veřejný prostor cenný, 
a  podle toho je třeba s  ním nakládat. Na-
vrhované využití prostoru pro objízdnou 
tranzitní trasu automobilové dopravy sto-
jí v  ostrém kontrastu proti zřízení kvalitní 
hromadné dopravy pro místní obyvatele, 
jak je navrženo v územně plánovací doku-
mentaci.

Koncept tramvajové trati zajišťující více než 
pouhé spojení k metru navrhovaný na Již-
ním Městě není nový v Praze ani ve světě. 
Zcela běžně tak fungují například tramvaje 
v nedaleké Vídni, zcela nově se k tramvajím 
vrací Paříž a rozvoj současné sítě tramva-
jí dospěl v  posledních letech i  do Varšavy. 
V Praze lze uvést jako příklad úspěchu no-
vou tramvajovou trať na Barrandov provo-
zovanou od roku 2003. Ukázkou existence 
lokality obsloužené ve směru do centra 
metrem a  v  dalších směrech tramvajemi 
jsou Dejvice, odkud do centra jede metro A, 
na Prahu 5 a Prahu 7 však kvalitní a rychlou 
dopravu zajišťují tramvaje. Podobným způ-
sobem, byť v  jiném měřítku, bude fungovat 
i  tramvajová trať na Jižní Město, pokud se 
vedení hl. m. Prahy i MČ Praha 11 shodne na 
relizaci tohoto záměru trvale udržitelného 
rozvoje lokality i její dopravní obslužnosti.

Dalibor Mlejnský

Odkazovaný zdroj:
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/
mesto-zvazuje-tocnu-tramvaje-v-troji-a-
novou-vozovnu-zabehlice-20170119.html

www.atletikajm.cz

11 OpatOv

Háje
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Financování Hpp 11 stále nevyjasněno.
Sveřepý senátor Kos ani nepíp..., 
zato častuje zastupitele 
vulgárními gesty
Ing. Ladislav Kos, senátor 
Senát parlamentu České republiky 
Valdštejnské náměstí 17/4 
118 01 Praha 1 – Malá Strana 

V Praze dne 30. 1. 2017

(senátor Kos obdržel dopis dne 6. 2. 2017)
Vážený pane senátore,

opětovně se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí informací ve věci zajištění a financování volební kampaně Hnutí 
pro Prahu 11 pro komunální volby v roce 2014. Jak vyplývá z našeho dopisu, který jsme Vám zaslali v září roku 2016, 
vykázala vaše politická strana  výnosy a náklady na volební kampaň v souhrnné údajné výši cca 22 tis. Kč. Jak jsme 
ale již v minulosti zveřejnili, podle odborných odhadů se náklady (především na zajištění reklamních ploch laviček 
a billboardů) pohybovaly v řádech sta tisíců korun. 

Vážený pane Kosi, v říjnu 2016 jste se stal senátorem, z čehož vyplývá, že byste měl hájit zájmy a práva všech 
občanů volebního obvodu, ve kterém jste byl zvolen. Jedním z takových práv je jistě i právo občanů na poskytnutí 
požadovaných informací. Z tohoto titulu Vás žádáme a vyzýváme, abyste jasně a transparentně zveřejnil skutečné 
náklady na volební kampaň v roce 2014 Vašeho HPP 11 a zdroje financování této kampaně. Vaši odpověď rádi uve-
řejníme v našich novinách i na internetu.

S očekáváním rychlé kladné odpovědi.

Dalibor Mlejnský 
Klub Jižní Město – Náš Domov

Přehled výdajů hPP 11 za období 2014 (fundovaný odhad)

skladba nákladů hPP 11 v roce 2014

položka

billboardy 2 měsíce

reklamní lavičky 2 měsíce

výroba časopisu vč. distribuce

reklamní předměty

náklady za rok 2014 celkem

počet

8

50

2

1

náklady/položka

40 000,00 kč

1 500,00 kč

35 000,00 kč

35 000,00 kč

cena celkem

320 000,00 kč

75 000,00 kč

70 000,00 kč

35 000,00 kč

500 000,00 kč

Líbí se vám naše noviny? Máte zájem s námi spolupracovat na jejich přípravě? 
Pište nám své názory, napište, co vás trápí, rádi vaše příspěvky zveřejníme. 
V případě zájmu vám budeme naše noviny zdarma pravidelně zasílat poštou.

věc: sloupek senátora
28. 1. 2017, 17:50:31
Komu: kosl@senat.cz

Vážený pane senátore,

dovolujeme si Vás informovat, že připravujeme nové číslo časopisu Jižní Město - Náš Domov. V této souvislosti  
bychom Vám rádi poskytli v našem časopisu prostor pro Vaši prezentaci (článek, sloupek, zpráva) v rozsahu  
cca 2 tis. znaků. Uzávěrka vydání je 6. 2. 2017. 

Se srdečným pozdravem
Rostislav Korbel

Do dnešního dne jsme od pana senátora Kose neobdrželi ani článek, ani stanovisko 
nebo omluvu. Takto si představuje senátor Kos službu občanům?

Stanovisko JM-ND ze dne 9. 2. 2017

Vybrané chování na kurzu rétoriky a šarmu (z pe-něz daňových poplatníků) senátor Kos rozhodně nepobral...
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