
Jak se občané zapojují do plánů na novou radnici? Na základě jakých 
koncepcí městská část prodává pozemky v Proluce? A co byste si nechali na 
ruku vytetovat vy - funkcionalistický kostel?

Vážení sousedé, milí obyvatelé „Desítky“ a další odběratelé tohoto 
newsletteru o dění v naší městské části z pohledu občanů,
na konci prosince neleníme, ale  zjišťujeme, proč MČ Praha 10 hodlá 
prodávat další pozemky sloužící jako veřejná zeleň - v Proluce.
Ve zpravodaji níže naleznete též informace z jednání zastupitelstva, ale i 
pozvánky na vánoční sousedské akce a jednu kouzelnou fotografii. 

Sestřih z jednání zastupitelstva na Praze 10 dne 10.12. přináší Zaostřeno 
zde. 
(Program je zveřejněn zde, stenozáznamy z minulých jednání najdete zde).

Kauzy Prahy 10
Sestřih z prosincového jednání zastupitelstva přináší Zaostřeno zde. Můžete 
si stáhnout i kompletní nesestříhanou verzi. Vyjímáme pro vás:

• Další radnice za miliardu. Praha 10 plánuje obří stavbu - upozorňuje 
Aktuálně.cz a iHNed.cz podotýká, že občanská sdružení už předem 
protestují. Z videa poznáte, proč: 
"Trváme na skutečně veřejném projednání této problematiky s širokou 
veřejností, protože jde o zásadní zásah do veřejného prostoru i velmi 
významnou investici z rozpočtu naší městské části," vysvětluje Ivana 
Mádrová z o.s. Útulné Strašnice. Nevšimli jsme si, že by o této patrně 
miliardové investici byla byť zmínka v Novinách Prahy 10 či na radničním 
webu.

• Dále přinášíme dosavadní přehled plánů na novou radnici a Polyfunkční 
centrum Strašnice na webu Zaostřeno a ptáme se:  Proč se s výdajem 5 
milionů na architektonickou soutěž nepočká do doby, kdy bude jasné zadání 
a celá věc bude projednána s námi občany?

• K tématu též komentář "Jak v tichosti postavit shoppingcentrum s radnicí MČ 
Praha 10 za miliardu", nebo zkušenosti z Prahy 7 či Prahy 8.
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Dalším nepochopitelným plánem naší radnice je prodej pozemků u 
Moskevské, jde o tzv. Proluku a Tržíček a krásný secesní dům Moskevská 77:

Proč jsou dané veřejné prostory 
včetně dnešní zeleně v ohrožení 
vysvětluje přehled kauzy Pozemky 
u Moskevské.

Sdružení Start Vršovice hájilo 
v e ře j n ý z á j e m n a z a s e d á n í 
zastupitelstva, mluvili i místní občané 
a umělci, proti chystanému prodeji 
protestovala i dalš í občanská 
sdružení (Zaostřeno na Desítku, o.s. 
Trojmezí) - na videu vidíte, že si 
starosta Milan Richter podněty 
občanů nevyposlechl a z jednání 
více než půl hodiny před jeho 
koncem spolu s řadou dalších 
prostě odešel.
 
PROČ PRODEJ ODMÍTÁME? MČ 
PRAHA 10 TAK ZBAVUJE SEBE I 
VŠE C H N Y M Í S T N Í O BČA N Y 
MOŽNOSTI OVLIVNIT BUDOUCÍ 
PODOBU A VYUŽITÍ PROLUKY! V 
Proluce po prodeji snadno přistane - 

a už nikdy neodletí - sklobetonové UFO připomínající kongresové centrum. Chcete 
se zapojit? Přidejte se k o.s. Start Vršovice a zeptejte se svých zastupitelů, jak v 
této záležitosti budou hlasovat!

Nerozumíme ani tomu, proč radnice uzavřela rámcovou smlouvu na stavební práce 
za téměř 2 miliardy korun (vč. DPH). Připomínky k unikátní rámcové smlouvě 
vznáší Pavel Mareš na tomto videu. Na první konkrétní problémy plynoucí z 
realizace této smlouvy upozorňuje Miroslav Kos.

Kolik máme v příštím roce dostat od Key Investments a jaké jsou vyhlídky?
Česká Pozice píše: "Stejné obligace koncernu Via Chem Group nadělila Key 
Investments i Praze 10, a to v účetní hodnotě 83 milionů," a dále upozorňuje: 
"Kdyby společnost spadla do insolvence, dostal by se do existenčních problémů i 
majitel stadionu fotbalové Slavie v Edenu." Zaostřeno spolu s mnoha dalšími 
opakovaně žádá veřejné slyšení k danému tématu, zatím marně.
 
Reakce na to, že se Praha 10 stala MĚSTEM STROMŮ:
"Městská část se v rámci projektu zavázala vysadit za každé narozené (a 
přihlášené) dítě jeden strom a následně zajistit i veškerou pozdější péči o dřevinu," 
píše se v oficiální TZ a my za ocenění těchto snah samozřejmě gratulujeme. Jenže 
čtenáři upozorňují, že podmínkou účasti je vítání občánků. Není to diskriminace? 
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Dále se k péči vyjadřuje čtenář ze Strašnic: 
"Oni sázejí opravdu hodně stromů, to je chvályhodné, ale přes léto je někdy 
nezalévají, takže některé uschnou. A na druhé straně nesmyslně odstraňují jiné 
stromy, které pak nahrazují: uřízli "moji" střemchu, kterou jsem každé jaro miloval, a 
dali za ni tuctový keřík, který pak uschnul a nyní za něj je zasazen nějaký strom, 
který zatím neuschnul.  A odstranili jabloň, která nám léta dělala radost - na jaře 
když kvetla, a na podzim a v zimě když svítila žlutou úrodou jablek - ta byla příliš 
vysoko k natrhání, ale kosi je za mrazů ozobávali. (...) Pokud takzvaně ošetřují 
stromy, ořežou jim větve každý rok o jedno poschodí výš, takže zbydou záchodové 
štětky. Zřejmě jsou placení od krychlových metrů uřezaných větví, které vykazují."
Ptáme se: jaká firma na Praze 10 udržuje zeleň? A kdo ji kontroluje a jak 
často? Dostala někdy pokutu (sníženou platbu) v důsledku nekvalitně 
odvedené práce?
A douška dalšího čtenáře: "třeba nám teď Praha 10 nejen lípu v Mrštíkové 
nepokácí, ale vysadí další vzrostlou novou!"

Další čtenář potvrzuje, že má smysl se zajímat - mostek přes Botič bude 
opraven!
"Začala rekonstrukce mostku přes Botič v Petrohradské ulici. Vzhledem k zabydlení 
stavební firmy v buňkách na místě a termínu dokončení prací do 04/2013 
předpokládám, že půjde o celkovou opravu. Děkuji za zahrnutí do prací TSK a 
prosím pana Čecha o zaslání podrobností k projektu." - a skutečně, na 
chodcisobe.cz byl vložen podrobný harmonogram prací! Děkujeme odboru dopravy 
MČ Praha 10.

Z radničních tiskových zpráv
Praha 10 rozdělila 15,6 milionů korun na sport. Kurzy sebeobrany pro ženy a dívky 
i pro seniory pokračují i v roce 2013, Aktuální akce. Ocenění v soutěži "Město pro 
byznys", třetí místo má Desítka. Praha 10 má své Dobrovolníky roku - Mezi devíti 
oceněnými je i L. A. Engelthaler, L. Hadravová a M. Maršálek, kteří byli nominováni 
sdruženími zastoupenými v platformě Společně pro Desítku.
Dále upozorňujeme, že se chystá nový radniční web - na začátku roku 2013 buďme 
připraveni připomínkovat novou podobu oficiálních stránek.

Jak jste spokojeni se změnami městské hromadné dopravy?
Pouze k informaci byl na magistrátním zastupitelstvu 29.11. k dispozici tisk Z-1407 
"k průběžnému vyhodnocování nové Metropolitní sítě linek MHD". Další průzkumy 
budou ještě v prosinci a pak v březnu. Rozebírají v něm i změny, které udělali po 
změnách 1.9. v reakci na stížnosti. Na konci jsou zápisy z jednání s městskými 
částmi, z nichž vyplývá, že změny zasáhly hlavně městské části P1-P10, ty menší 
jako P13 nebo P19 už tolik ne, ty si někdy dokonce i polepšily. Jak je to doopravdy? 
Jaká je vaše zkušenost s dopravou po prvním září? Pište Auto*Matu!

Arnika upozorňuje: můžeme se vyjádřit ke 4. vlně změn územního plánu
Magistrát připravil Pražanům a Pražankám jako vánoční dárek další desítky změn 
územního plánu. Plánuje se výstavba rodinných domů ve Stodůlkách, golfové hřiště 
v Motole, lázně v Újezdu u Průhonic, nové obchodní domy nebo kanceláře. K 
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takzvané IV. vlně celoměstsky významných změn se může vyjádřit kterýkoliv 
obyvatel. Jak na to?

Kam zajít na Desítce
Vršovice: 
Po řadě pol i t ických zpráv 
upozorňujeme na jedno čistě 
občanské tetování levého 
předloktí s motivem sv. Václava. 
Vysvětlení od nositele tetování 
najdete na webu prahadeset.cz. 
Máte podobně pozoruhodný 
doklad o vášni pro vaši čtvrť? 
Sem s ním!

Café V lese: 31.12. od 22:00 - 
Nejlepší Silvestr ve městě! /  Na 
konci každé cesty leží počátek 
dalšího dobrodružství.

Strašnice: I nadále můžeme 
psát vzkazy starostovi u metra 
Strašnická. 
 

Trojmezí: 15. 1. se bude konat veřejná prezentace vize vznikající v rámci 
participačních workshopů. Zajímá vás další rozvoj celého území? Sledujte 
trojmezi.info.
 
Klub K2: Vyšlo prosincové číslo časopisu Klub K2. Zmínku přinesl i Blesk, kde se 
psalo o zdravém vánočním mlsání: "Z minisoutěže týmů složených z celebrity a 
zástupců mateřských center nakonec vítězně vyšel houslový virtuóz Pavel Šporcl s 
dcerami Violetou a Sofií a rodinným Klubem K2." 19.12. od 16:00 výroba 
vánočního svícnu, který pak můžete celý kromě svíčky sníst. 20.12. od 16:00 
zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob pro nejmenší.
 
A ještě vánoční dárky v podobě tří nanejvýš aktuálních videí

1) Jakub Filip Novák o tom, jak se Praha 10 málem stala inspirativním 
příkladem pro jiná města a městské části. Třetí video shora hned pod 
Janem Gehlem (od 9. minuty pochvalně přímo ke strategii pro veřejné 
prostory Prahy 10, ale za shlédnutí stojí celých 17 minut o koncepčním 
plánování veřejných prostor ve městě).

2) Novinářka Heather Brooke upozorňuje,  že lidé jsou trestáni, v mnoha případech 
dost tvrdě, za zveřejnění nebo prozrazení úředních informací. V českých titulcích 
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říká: "Nebylo by úžasné, kdyby platil zákon o státní informační povinnosti, který by 
trestal státní funkcionáře snažící se zamlčet nebo skrýt informace, jež jsou ve 
veřejném zájmu?" A že o tom něco ví: byla to ona, kdo odhalil finanční výdaje 
britského parlamentu, což vedlo k velkému politickému skandálu v roce 2009. 
Nabádá nás, abychom po našich představitelích žádali pomocí nových 
informačních platforem odpovědi na naše oprávněné otázky. 
 
3) Pusťte si ukázku politického dění z Prahy 11. Ne, není to perský trh, ale 
Diskuze radnice s občany o výstavbě nového bytového domu, který chce radnice 
postavit v parčíku mezi už dnes přehuštěnými paneláky. 

Šťastné Vánoce na Praze 10 i v jiných městských částech za Zaostřeno na Desítku 
přeje a idealistické PF posílá

Olga Richterová, 18. 12. 2012

PS: Minulá vydání newsletteru naleznete zde. 
PPS: Chybí nám kontakty na Zahradním městě. Vzhledem k tomu, že tam radnice 
v příštím roce chystá poměrně rozsáhlé akce, prosíme o přeposlání tohoto 
newsle t teru Vaš im známým na "Zahraďáku" , č i o zapo jení p řes 
info@zaostrenona10.cz.
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