
Jak probíhají aukce viladomů na Praze 10? 25.6. se koná další jednání zastupitelstva. Využijte Noci kostelů. 
Víte, o kolik přišel Dopravní podnik? A co referendum o parkování - dočkáme se ho?

Vážení sousedé, milí obyvatelé „Desítky“ a další odběratelé tohoto 
newsletteru o dění v naší městské části,

další jednání zastupitelstva na Praze 10 se bude konat 25. června. 
(Temíny jsou zveřejňovány zde.) Stenozáznamy z minulých 
jednání najdete zde.
 
Probíhá další kolo aukcí viladomů
V prvním kole dražeb zajišťovala jedna firma všechny tři nemovitosti, 
propagovala je přes Sreality.cz jakožto patrně nejnavštěvovanější český 
realitní server. Zajímavé je, že v druhém kole zajišťuje každou z dalších tří 
nemovitostí jiná firma, přičemž se zdá, že ta nejatraktivnější (secesní činžák 
s nebytovými prostory, Moskevská 77) nemá propagaci jinde než na nejspíš 
velmi málo navštěvovaných webech cesketrziste.cz a gladys.cz. Navíc 
dražitel této budovy, firma Gladys, nevykazuje příliš velkou činnost a pohled 
do obchodního rejstříku ukazuje významný podíl (34%) firmy PROPERTY 
GROUP LLC se sídlem v USA (ale zase je aukce na Facebooku...). Ostatní 
dva domy z této „druhé dražební várky“ na Sreality inzerované byly.

Parkování – již roky nejfrekventovanější téma radničního fóra 
Radnice se k zavedení parkovacích zón již vyjadřovala, podmínila nakonec 
řešení parkování v P 10 vyhlášením referenda: Nyní však zjistila, že na něj 
nemá: „Referendum jsme museli odložit, protože v současné chvíli je pro nás 
příliš nákladné," řekl v březnu mluvčí. Starosta chtěl referendum vypsat letos 
v květnu a podle výsledků navrhnout detaily parkovacího systému, poté 
zvažoval, že referendum nahradí levnějším  dotazníkovým průzkumem: 

• „Každý občan dostane do schránky v průběhu května (termín 
upřesníme) dotazník k této problematice, který bude moci odevzdat do 
zapečetěných uren. Ty budou umístěny například ve školách, v metru, 
na radnici či ve zdravotních zařízeních. V červnu bychom pak měly znát 
výsledky.“ To psal mluvčí Charvát 3.4.2012 v tomto oficiálním diskuzním 
vlákně, obdobně 29.3..   

http://www.praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/terminy-jednani-zastupitelstva-mc.aspx
http://www.praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/terminy-jednani-zastupitelstva-mc.aspx
http://www.praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/zapisy-a-stenozaznamy-ze-zasedani-.aspx
http://www.praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/zapisy-a-stenozaznamy-ze-zasedani-.aspx
http://sreality.cz/
http://sreality.cz/
http://cesketrziste.cz/
http://cesketrziste.cz/
http://www.gladys.cz/
http://www.gladys.cz/
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a100000248&typ=full&klic=y0%2fpq6gYEunLGItlUb5TjA%3d%3d
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a100000248&typ=full&klic=y0%2fpq6gYEunLGItlUb5TjA%3d%3d
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a100000248&typ=full&klic=y0%2fpq6gYEunLGItlUb5TjA%3d%3d
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a100000248&typ=full&klic=y0%2fpq6gYEunLGItlUb5TjA%3d%3d
http://www.facebook.com/events/400417679992327/
http://www.facebook.com/events/400417679992327/
http://www.praha10.cz/fora/nejfrekventovanejsi-temata/articletype/articleview/articleid/601/prohlaseni-vedeni-radnice-k-parkovani-na-uzemi-prahy-10.aspx
http://www.praha10.cz/fora/nejfrekventovanejsi-temata/articletype/articleview/articleid/601/prohlaseni-vedeni-radnice-k-parkovani-na-uzemi-prahy-10.aspx
http://www.metro.cz/referendum-o-parkovani-v-praze-10-se-odklada-nejsou-na-nej-penize-pv8-/co-se-deje.aspx?c=A120322_141010_co-se-deje_jbs
http://www.metro.cz/referendum-o-parkovani-v-praze-10-se-odklada-nejsou-na-nej-penize-pv8-/co-se-deje.aspx?c=A120322_141010_co-se-deje_jbs
http://www.praha10.cz/fora/diskusni-fora/aff/1/aft/2035/afv/topic.aspx
http://www.praha10.cz/fora/diskusni-fora/aff/1/aft/2035/afv/topic.aspx
http://www.praha10.cz/fora/diskusni-fora/aff/1/aft/2035/afv/topic.aspx
http://www.praha10.cz/fora/diskusni-fora/aff/1/aft/2035/afv/topic.aspx
http://www.praha10.cz/fora/diskusni-fora/aff/1/aft/2034/afv/topic.aspx
http://www.praha10.cz/fora/diskusni-fora/aff/1/aft/2034/afv/topic.aspx


Je ale už konec května a zdá se, že nebude nejen diskuze o parkování, 
ale ani třeba rekonstrukce Moskevské chystaná na prosinec. 
 
Akce Ubytovny – již nikdy více, prosím!
V nedávné době si každý mohl v novinách Prahy 10 přečíst článek „Akce 
Ubytovny: policie hledala problémové cizince a hledané osoby“. Jan 
Bělohubý, který je sám sobě šéfredaktorem i redakcí, v něm chválí akci 
zorganizovanou místostarostkou Radmilou Kleslovou (ČSSD), která 
spočívala v zátahu na několik ubytoven – způsob, jakým měla Praha 10 dojít 
bezpečnosti, se však svým provedením podobá akcím tajné policie v době 
nejtužší normalizace, píše K. Lánská v článku připomínajícím, že se do akce 
ve 4 hodiny ráno zapojilo: 113 policistů, 12 strážníků, 3 hasiči, 3 hygienici, 
3 pracovníci živnostenského odboru, 1 pracovník stavebního odboru, 
3 pracovníci sociálního odboru a 1 místostarostka. Starosta dodal: 
„Mimochodem tato akce nestála žádné finanční prostředky, takže to byla 
skutečně jenom prevence.“ Za připomenutí stojí ještě jeden výrok: „Byla jsem 
ve skupině, která navštívila ty nejhorší ubytovny, a pokud budete mít zájem, 
ukáži vám neuvěřitelné fotografie, v čem můžou dnes lidé žít a jak to může 
vypadat.“  O tom, že by R. Kleslová mohla iniciovat kontrolu provozovatelů 
ubytoven, nepadlo ani slovo. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zahájil správní řízení 
s radnicí kvůli Gutovce
Deník.cz píše, že antimonopolní úřad (ÚOHS) zahájil řízení údajně kvůli 
sporným veřejným zakázkám, které se výstavby hřiště týkají a dodává, že 
podnět kvůli podezření z porušení zákona  podalo občanské sdružení Útulné 
Strašnice: „Podle něho jsou v nepořádku smlouvy mezi radnicí 
a architektonickým ateliérem, který projekt navrhoval. Nesrovnalosti podle 
sdružení provází i kontrakt z roku 2010 na samotnou výstavbu minigolfového 
hřiště v hodnotě zhruba 17 milionů korun.“ Ještě jedno číslo je v článku 
uvedeno: „Lezecká stěna, lanové centrum, multifunkční hřiště nebo betonový 
skatepark stály už zhruba 200 milionů korun." Mluvčí Útulných Strašnic, 
M. Mlíčková Jelínková, k tomu dodává: „Uvítali bychom zvelebování parku 
radnicí, to se ale bohužel nekoná. Další rozšíření sportoviště o minigolf 
a nové kurty na úkor zeleně považujeme za zbytečné a drahé."

V Mrštíkově se bude kácet a stavět
• Novinky.cz upozorňují na boj za lípu v Mrštíkově ulici ve 

Strašnicích, která by měla padnout kvůli výstavbě bytového domu. 
• Proti výstavbě vznikla připomínka veřejnosti, podepsalo ji přes 150 

místních. Z textu vyjímáme: 
• ‘Akce „Bytový dům Mrštíkova“ je dalším dokladem zcela chybějící 

koncepce urbanistického rozvoje okolí stanice metra Strašnická. 
Přestože se jedná o vysoce exponované a atraktivní místo Prahy 10, 
jeho vývoj od dostavby stanice metra přináší (...) více pochybností než 
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je únosné. Mezi ně patří dlouhodobé nevyužívání a chátrání objektů 
v těsné blízkosti metra, které jsou ve vlastnictví městské části, a to 
čp 200 – Stará škola a čp. 205 vila Panoráma, (...) zrušení tržnice na 
bývalém hřišti Staré školy a roční absence jakéhokoliv využití tohoto 
prostoru a v neposlední řadě adaptace nejatraktivnějších obchodních 
prostor z hlediska blízkosti k stanici metra v domě Mrštíkova 33, který je 
ve vlastnictví městské části, na poslaneckou kancelář poslance MUDr. 
Šťastného.’

• Zaznívá požadavek na ‘komplexní urbanistickou studii (...) dalšího 
rozvoje území v prostoru od Billy až po park v Mrštíkově ulici s orientací 
především na služby občanům Prahy 10 a rozvoj zeleně. Do doby 
vypracování takové studie a jejího veřejného projednání by městská 
část měla vyhlásit dočasnou stavební uzávěru (...).’

• Připomínky byly předneseny i na veřejném projednávání, dojem 
účastníka: „U jednání jsem pociťoval naprostou absenci kvalifikovaných 
připomínek a účasti MČ, přestože je vlastníkem nemovitosti 
v sousedství, které stavba bezprostředně ovlivňuje. Alibistické 
vystupování úřednic mi připomínalo osvědčený postup, jak otrávit 
"potížisty" a hladce propustit předem domluvené řešení.“

(S poslancem Šťastným se ve výše zmiňovaném objektu lze setkat (jak 
popisuje tento článek) po domluvě, ale zahlédli jste ho tam někdy někdo? 
Nebo asistenty? Nebo poslance Floriána, s nímž jde dojednávání schůzky 
velmi ztuha? Pan Šťastný si ostatně přeje, aby prostor sloužil občanům: jaký 
typ přednášek či akcí byste si tam přáli?)

Jak se přijímá do školek na Praze 10?
Jde o téma, které bylo vzeneseno 15. 5. 2012 v mateřském centru K2 na 
Zahradním Městě setkání v rámci oslav Dne rodiny a debat se zastupiteli. 
V Praze 10 ve školkách chybí několik set míst pro děti z naší městské 
části. Z tohoto usnesení Rady vyplývá, že plnění Koncepce rozvoje 
mateřských škol bude nejspíš kontrolováno na nejbližším červnovém 
zastupitelstvu. Co je v plánu: znovuotevření školky Na Sychrově, 
rekonstrukce a rozšíření školek v Magnitogorské, Vladivostocké a Chmelové, 
zřízení nové školky v Mrštíkově a v areálu ZŠ Nad Vodovodem. 
A ještě k úvodní otázce: Jaké jsou vaše zkušenosti s přijímacím řízením do 
městských MŠ? Jsou zveřejňována kritéria pro přijetí, a to včetně bodového 
ohodnocení? 

UNDER THE SKY OF WERSOWITZ
ProLUKA – místo pro kulturní a sociální interakci a pro vaše nápady!

• Mezi ulicemi Moskevská a Krymská, u zástavky tramvaje č. 22 a č. 4 – 
Ruská (směrem z centra), máme příležitost realizovat projekty 
související s tamním volným, nyní nevyužívaným - veřejným - 
prostorem. Jde o jakousi bránu do místní rezidenční čtvrti, velmi 
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působivý, téměř přirozený/přírodní prostor, který je však obklopen 
typickou pražskou historickou zástavbou.

• Hlavním cílem organizátorů (4+4 dny v pohybu a START Vršovice) je 
podpořit projekty, které svébytným způsobem pracují s místem 
a jeho okolím: „Máme zájem o umělecké projekty typu: socha, objekt, 
událost v nejširším slova smyslu, instalace, sociální skulptura, 
performance, světelná instalace, zvuková instalace, projekce ad.  
Podpoříme také projekty vznikající ze zájmu o veřejný prostor, 
vzájemného sdílení města a spontánní sousedské iniciativy 
(zahradničení, sousedská setkání, hry, přednášky, aktivity neziskových 
sdružení ad.). Projekt ProLuka je vyústěním snahy o proměnu 
konkrétního veřejného prostoru, jeho oživení a iniciování kulturní 
interakce s nejširší veřejností.  

• Termín realizace projektů: září - listopad 2012 (projekt bude 
pokračovat také v roce 2013). 

• Projekty zasílejte na 
email: letunka@volny.cz nejpozději do 
30. června. 
• Více na http://www.startvrsovice.cz/, 
kurátoři: Krištof Kintera a Denisa 
Václavová 

Je skvělé, že lidem na Desítce není 
jedno, co se tu děje.
Právě v Proluce se 20.5. sešli aktivní 
občané a vznikla spousta nápadů: 
další zprávy v září. 

Dopravní podnik prodával pozemky za nevýhodných podmínek, co se o 
tom ví na Desítce?
Reportéři ČT se podívali na zoubek prodeji pozemků Dopravního podniku 
z r. 2010. Ve slavných odposleších tyto prodeje „mazánek“ Janoušek směrem 
k lehce protestujícími úředníkovi Ďuricovi komentuje takto: „Tak zavři voko.“ 
Jakou to má souvislost s Prahou 10? V letech 2010-2011 působil jako člen 
představenstva DP a jako člen dozorčí rady M. Richter, 2007-2011 v těchto 
institucích působil též A. Weinert (dnes člen Rady naší MČ, 2010-2011 
dokonce místopředseda představenstva DP). Známy jsou i fotografie ze 
společné dovolené R. Janouška a M. Richtera (a T. Hrdličky).
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Několik pozvánek na závěr:
• Tento pátek 1.6. můžeme všichni v rámci Noci kostelů navštívit chrámy 

a svatostánky i na Praze 10, dospělé i děti čeká pestrý program 
od Motýlí divadelní společnosti přes tajemství architektury kostela 
a tvořivou dílnu, až třeba po písně Karla Kryla v podání kapely Missa.

• Ginkgo - ochránci přírody na Praze 10 v květnu uspořádali velmi hojně 
navštívenou procházku Malešicemi (v přípravě je naučná stezka), na 
další akci jsme zváni 12.6.: Povídání o putování po Srí Lance.  

Hodně radosti z bydlení na Praze 10 i v jiných městských částech za 
Zaostřeno na Desítku přeje
Olga Richterová, 30.5.2012

PS: Minulá vydání newsletteru naleznete zde. 
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