Tisková zpráva ze dne 24. 9. 2013

Bude v Praze další referendum k výstavbě radnice?
Začínají politici Prahy 10 rozhodovat stylem: „Po nás potopa?“
Občanské sdružení Zaostřeno na 10 varuje:
Byla náhle ukončena transparentnost procesu rozhodování o sídle radnice.
Panují obavy, jaký záměr se za překvapivým rozhodnutím skrývá.
TZ doplňují odkazy na příslušné videonahrávky z jednání.
Několik měsíců se zdálo, že se do rozhodování o budoucnosti budovy radnice Prahy 10 podaří zavést
transparentní procesy. Občanská desítková sdružení byla zapojena do jednání Komise řešící danou
problematiku; architektonická soutěž měla garantovat transparentnost; zapojení obyvatel mělo odpovědět na
vhodnou podobu radnice i respekt k okolí v případě eventuální stavby na Strašnické. Toto vše bylo
pondělním rozhodnutím zastupitelstva popřeno.
Náhlé a nepředvídatelné rozhodnutí zastupitelstva MČ Praha 10 z 23. 9. 2013 o pozastavení vyhlášení
architektonické soutěže na možnou výstavbu tzv. „Polyfunkčního centra s radnicí“ silně narušilo důvěru
aktivních občanů v politické vedení Prahy 10. Jak vyplynulo z vystoupení zástupců občanské iniciativy
Společně pro Desítku, nezbytnou podmínkou jakékoli spolupráce a vzájemné důvěry je dodržování
dohodnutých procedur a závěrů a to zde bylo porušeno, když rozhodnutí o pozastavení neprojednávala
Komise, kterou si jako poradní orgán zastupitelstvo zřídilo.
Aktivní občané Prahy 10 sdružení v o. s. Zaostřeno na 10 vyslovují velmi vážnou obavu, že došlo k
ukončení transparentního procesu, jak budou zastupitelé o tak závažné investici, která se může vyšplhat až
k 1miliardě Kč, rozhodovat.
Co vede o. s. Zaostřeno na 10 k tak silným tvrzením?
Zastupitelstvo (a předtím Rada) se rozhodlo obejít dohodnutý proces a do tvorby rozhodnutí o pozastavení
architektonické soutěže nezapojilo Komisi, kterou si zřídilo za účelem přípravy podkladů k jednotlivým
variantám řešení (stavba nové budovy, rekonstrukce stávající či nákup nové).
Je naprosto průkazné, že stále nejsou k dispozici řádné a mezi sebou srovnatelné podklady, na základě
kterých by mělo do konce tohoto roku (to znamená včas před komunálními volbami) zastupitelstvo
rozhodnout o jediné variantě řešení sídla radnice. Právě architektonická soutěž měla transparentně prověřit
jednu z variant, a to stavbu nové budovy.
Architekt Petr Klápště, mediátor Komise navržený zastupitelstvem,upozornil na to, že zadání hmotové studie
na lokalitu Strašnická se obsahově shoduje s obsahem prvního kola architektonické soutěže. Přitom by bylo
možné a snadné soutěž na pouze hmotovou studii řešení okolí Strašnické upravit a výrazně zlevnit. Jaký je
tedy hlavní rozdíl mezi hmotovou studií a prvním kolem chystané soutěže? Zadání objemové studie
v podstatě jen „odstraňuje“ kontrolní mechanismy transparentnosti, jinak se s prvním kolem pozastavené
soutěže věcně shoduje.
Zástupci o. s. Zaostřeno na 10 předkládají nejen své reakce a obavy plynoucí z rozhodnutí zastupitelstva, ale
i obavy dalších obyvatel Prahy 10, kteří včera na zastupitelstvu diskutovali či byli přítomni projednávání:
„Obáváme se, že poté, co příprava soutěže probíhala pomalu a najednou je zde obrovský spěch, se objeví
nový faktor. Například snaha rychle do voleb něco stihnout. Mohl by to být prodej pozemků na Strašnické či

zadání rekonstrukce Vlasty rychle ještě do voleb netransparentním způsobem. Opuštění transparentního
postupu formou veřejné architektonické soutěže i tajnosti okolo studie rekonstrukce Vlasty (mluví se o ní 2,5
roku a nikdo ji nikdy neviděl) nasvědčuje, že může být zájem zpracovat obojí mimo veřejný dohled,“
vyslovuje nahlas obavy aktivních desítkových občanů Olga Richterová z občanského sdružení Zaostřeno na
10, které dlouhodobě sleduje dění na radnici Prahy 10.
„Blíží se komunální volby,a pokud se obavy aktivních obyvatel Desítky potvrdí, vyhlášení referenda se zdá
být jedinou možností, jak konečně budou muset politici vyslyšet názory svých voličů, kteří si přejí být
skutečně zapojováni do rozhodování o budoucí podobě svého města. Povedlo se to na Praze 7, proč ne na
Praze 10! Záleží teď, zda vedení radnice využije dobré vůle občanů přispět ke srozumitelné a transparentní
tvorbě rozhodnutí, či ne,“ naznačuje další kroky aktivních občanů O. Richterová.
Občanka ze Strašnic Barbora Špičáková reaguje na špatnou interpretaci svého vystoupení starostou
Zoufalíkem: „Starosta Zoufalík se odvolával na moje vystoupení pro úplně opačnou věc. Projednávání uvedl
jako „technický bod“, ale ve skutečnosti jde o zásadní změnu, jak se bude nadále o sídlu radnice
rozhodovat. To ale veřejně vůbec nepadlo, až po diskusi občanů, těsně před hlasováním, a k tomu jsem se již
nemohla vyjádřit.“
Ivana Mádrová, předsedkyně o. s. Útulné Strašnice to ani po neuvěřitelné interpelaci od bývalého starosty
Richtera nevzdává a bude se nadále snažit, aby chátrající stará škola ve Strašnicích, jež měla být řešena
v rámci architektonické soutěže, byla MČ řádně spravována, a dodává: „O netransparentnosti celého
rozhodnutí svědčí i to, že občané opět neměli ani předem, ani při projednávání k dispozici podklady, což je
přitom jinde běžné – třeba na Magistrátu hl. m. Prahy.“
DALŠÍ INFORMACE:
 Oficiální tisková zpráva MČ Praha 10 k odsouhlasenému usnesení zastupitelstva ze dne 23. 9. 2013 (1)
 SKUTEČNĚ ZAJÍMAVÝ VIDEO ZÁZNAM Z PROJEDNÁVÁNÍ (2)
o Nekontrolovanýemotivní výstup bývalého starosty Richtera,který interpeloval aktivní občanku
Prahy 10, Ivanu Mádrovou (3)
 Návrh změny usnesení, který prosazovala iniciativa Společně pro Desítku a byl místostarostou Richterem
odmítnut jako nehlasovatelný. (4)
Bližší informace poskytnou:
PhDr. Olga Richterová, o. s. Zaostřeno na 10 (www.zaostrenona10.cz): 774 153 361
Ing. arch. Petr Klápště – mediátor Komise k řešení sídla radnice navržený zastupitelstvem MČ Praha 10 a autor
„nehlasovatelného“ návrhu usnesení: 775 614 342
Ivana Mádrová, o. s. Útulné Strašnice: 777 766 351

Přílohy a odkazy:
(1) TZ MČ Praha 10: http://praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-aaktuality/TabId/74/ArtMID/4284/ArticleID/304/Dal%C5%A1237-f225ze-rozhodov225n237-o-budoucnostiradnice-Prahy-10.aspx
(2) Video z diskuze k výstavbě radnice: http://www.youtube.com/watch?v=FkKk2IDvfiw&feature=youtu.be
(3) Emotivní interpelace občanky exstarostou Richterem:
http://www.youtube.com/watch?v=zDByfZMaX_I&feature=youtu.be
(4) Návrh k usnesení č. 34 (dle původního programu jednání zastupitelstva MČ Praha 10, 23.9.2013)

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o dosavadním vývoji a ukládá komisi pro vytvoření vhodných
prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10 s termínem do následující schůze zastupitelstva
následující:
- připravit změnu soutěžních podmínek připravované architektonické soutěže tak, aby snížením
požadované podrobnosti soutěžních návrhů na úroveň nezbytnoupro prověření možností rozvoje lokality

Strašnická a důsledků event. rozhodnutí o umístění nové budovy úřadu městské části v této lokalitě
došlo k maximálnímu snížení nákladůna veřejnou architektonickou soutěž.
- zhodnotit dosavadní podklady pro rekonstrukci stávající budovy úřadu a navrhnout další postup, který
zajistí, že podklady pro tuto variantu budou kvalitativně a rozsahem srovnatelné s variantou novostavby
v lokalitě Strašnická.
- navrhnout postup pro získání dalších možností lokalizace úřadu formou poptání koupě vhodné
nemovitosti v jiné lokalitě než dvou výše uvedených.

