
Jak probíhají privatizace na Praze 10? Budou zpřístupňovány podklady k jednání zastupitelstva. Využijte 
nálepky "Chci, aby tady". Víte, kolik stojí radniční noviny? A co si o nich myslíte?

Co se děje na Praze 10?

Vážení sousedé, milí obyvatelé Prahy 10 i jiných městských částí,

6. 2. 2012 se u nás konalo první jednání zastupitelstva v tomto roce
Stenozáznam z něj najdete zde, zápisky Kristýny Opletalové zde či 
zde včetně zápisků z Megaztrátu, které K. Opletalová  již přes rok pořizuje.
Následující úryvek z jejích zápisků se týká zprovoznění elektronického 
hlasovacího zařízení: „Při hlasování nanečisto si mohli zastupitelé ověřit, že 
během patnáctivteřinového limitu lze volbu (pro, proti, zdržuji se) měnit. 
Starosta Richter upozornil kolegy, že lehce povytažená karta může způsobit 
nemožnost hlasovat. Připustil, že někteří politici, „i z jiných stran“, toho někdy 
zneužívají a „dělají fígle“. Tyto fígle jsme bohužel nemohli vidět naživo, 
protože nepřišel již zmíněný zastupitel Šťastný (přeborník ve zpochybňování 
hlasování na jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy).“
Neméně důležité je rozhodnutí o zveřejňování podkladů pro jednání 
zastupitelstva, detaily o dojednání tohoto průlomového kroku najdete na 
zelenadesitka.cz. Podařilo se ho prosadit díky vytrvalosti desítkových 
zelených a lidovců (KDU-ČSL, ač u nás nezvolena, se zasedání 
zastupitelstva aktivně účastní z občanských lavic).
Také byl přijat rozpočet, proti němuž hlasovala TOP09. Proč, to se dočtete 
zde.

Radniční noviny – kolik stojí a co se v nich dočteme.
Občanské sdružení Oživení podalo infožádost  týkající se nákladů na Noviny 
Prahy 10 a dostalo tuto odpověď. Jelikož systém povinného zveřejňování 
infožádostí je značně nepřehledný (nedá se v něm vyhledávat, nedá se  
v podstatě ani zjistit, zda byla přidána nějaká nová odpověď – dokumenty 
nejsou ani očíslované a mají všechny stejný název), upozorňuji na dokument 
touto cestou. Za pozornost stojí, že příjmy z inzerce jdou cele vydavateli, 
navzdory nákladům 3,7 mil. Kč na 19 čísel v roce 2011. Součástí odpovědi je 
i popis toho, jak je zajišťována objektivita: „Subjektivní názorové spektrum je 
zaručeno cyklickým střídáním zástupců všech politických stran zvolených na 
obecní radnici“ –  tento oddíl skutečně stojí za přečtení (je na samém konci 
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třístránkového pdfka, které na začátku obsahuje zaslané otázky). Co myslíte, 
kolik můžou činit zisky z dvoustránkové inzerce? A je stávající podoba novin 
tím, co naše městská část potřebuje?

Podívejte se na studii týkající se rušení Strašnice zastávka
Poté, co v posledním newsletteru zazněla obava, zda je rušení strašnického 
nádraží v pořádku, jsem byla upozorněna na existenci přehledné studie 
vysvětlující, jaká bude výsledná podoba daného místa po přestavbě. Podle 
těchto informací se zdá, že panika je zbytečná a nové tramvaje vyrovnají 
ztrátu nádraží. Drobné zhoršení dopravní obslužnosti zaznamenají pouze lidé 
bydlící v bezprostřední blízkosti dnešního nádraží, celkově by ale bilance 
měla být pozitivní. Co je na nás jako občanech: sledovat, co se bude dít 
s pozemky kolem trati, především s tzv. seřadištěm. Nejlepší by bylo, kdyby 
se někdo chtěl zaměřit na územní plán. Jen přes něj vede cesta 
k budoucímu ovlivnění podoby obrovského pásu, který se uvolní pro 
zástavbu, či třeba park...

Chci, aby tady byly sympatické nálepky (nebo poslanecká kancelář?)
„Chcete, aby někde něco bylo? Napište to na nálepku a tu tam nalepte. 
Chcete se k něčemu vyjádřit? Udělejte to. Stačí permanentní popisovač 
a špetka odvahy. Buďte upřímní, ale neberte se moc vážně. Respektujte 
majetek druhých, ale buďte bez obav – nálepky se dají beze zbytku odlepit, 
takže kdyby to někomu vadilo, má možnost nálepku odstranit.“ Jde o nápad 
použitý v ČR poprvé na Moravě, přejalo ho sdružení Útulné Strašnice; další 
informace včetně  fotek již nalepených přání najdete zde. Nálepky 
dostanete zdarma v trafice u supermarketu Billa, ulice V Olšinách č.p. 108, 
nebo můžete kontaktovat přímo sdružení.
A pokud nevíte, co byste kde chtít mohli, máme pro vás tip: můžete se 
vyjádřit k prostoru, který bez výběrového řízení (ale dle zákona) dostal do 
pronájmu na poslaneckou kancelář B. Šťastný. Radnice k tomu po řadě 
dotazů občanů vydala sebechvalnou tiskovou zprávu, nicméně předtím 
R. Kleslová v dopise sdělila, že na základě ankety občanské vybavenosti bylo 
při pronajímání nebytových prostor „omezeno využití budoucího 
nájemce pouze na chtěné obchody a služby“. Výsledky ankety jsou 
k nalezení zde (naleznete v článku uprostřed, pod odkazem "výsledky") – 
čtete tam někdo nějaké volání po poslanecké kanceláři? Já ne. Zato třeba 
kavárna by ve Strašnicích naproti metru fungovat mohla...  

Promítání časosběrného dokumentu Davida Vondráčka „Láska v hrobě“ 
točeného ve Strašnicích
Celý film D. Vondráčka se odehrává ve Strašnicích a zachycuje m.j. genia 
loci zdejšího starého německého hřbitova. Promítat se bude v podniku 
Hus23, Husitská 23, Praha 3 – Žižkov v pondělí, 20. února od 9. hodiny 
večerní. Vstup volný. Na dveřích je zvonek. Zvoňte a bude vám otevřeno...
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Tiše a nenápadně byla schválena další privatizace bytů
Žádosti jedněch nájemníků (podané do roku 2011) byly vypořádány, žádosti 
dalších (po roce 2011) nebyly vůbec vzaty v úvahu. Pravděpodobně nejde 
o porušení právního řádu, ale jednoznačně jde o morální problém – kde je 
rovné zacházení se všemi občany? 
Bez zajímavosti není ani to, že z již zprivatizovaných domů získala MČ Praha 
10 částku cca 1,2 miliardy Kč, ale prostředky na obnovu zbylého bytového 
fondu přesto nemá. Přes zjevný zájem občanů o tak důležitou problematiku, 
jakou je privatizace bytového fondu (viz rozsáhlé diskusní fórum na 
webových stránkách Prahy 10), bylo řešení navrženo BĚHEM PÁR TÝDNŮ 
BEZ ŠIRŠÍ DISKUZE a následně urychleně přijato – a to bez ohledu na tak 
silný signál, jakým jsou písemné žádosti občanů o privatizaci domů, v nichž 
žijí a hodlali i nadále žít a sami se o ně starat.
Chcete se zapojit do koordinovaných snah, aby právě váš dům byl do 
privatizace zařazen? Ozvěte se na obcaneprahy10@gmail.com.
Nově se také můžete na cokoli zeptat přímo na zasedání magistrátu: tento 
čtvrtek 23.2. stačí se do 9.30 přihlásit a mezi 12.30 a 13.15 pak bude 
možnost dotaz vznést. Není to nepodstatné, můžete se optat primátora 
(město totiž značnou část domů městské části do péče pouze svěřilo), ale 
i zastupitelů Richtera či Šťastného. Na cokoli. S nárokem na písemnou 
odpověď.
 
 
Přeju hodně radosti z bydlení na Praze 10 (i jinde).

Olga Richterová, 18.2.2012

PS: Byl spuštěn nový web Náš stát. Dozvíte se na něm, kam jdou vaše 
daně, co dělá váš zastupitel a jaké problémy trápí konkrétně vaši obec. 
Proklikáte se přes něj i na mapy hazardu či na projekt PragueWatch  
soustřeďující naše drahé pražské kauzy. Na web upozornili např. na idnes.
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