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Věc: souhrn návrhů a požadavků předložených zástupci občanských iniciativ na setkání 

se starostkou Městské části Praha 6 dne 31. 5. 2012 
 
 
         Níže podepsaní zástupci občanských sdružení a iniciativ předkládají tímto pro jednání se 
starostkou Městské části Praha 6, Ing. Marií Kousalíkovou následující návrhy ke zlepšení 
informovanosti občanů, širší zprůhlednění činnosti samosprávy a některých odborů jak 
Městské části Praha 6, tak jejího úřadu a k následnému zkvalitnění komunikace mezi 
samosprávou, státní správou a občanskými iniciativami, resp. jednotlivými občany.  
 
A.  Navrhujeme zkvalitnit a prohloubit informovanost občanů, a to zejména:  

1) zpřehledněním a zkvalitněním organizace úřední desky na webových stránkách MČ, 
a) na webu (archiv) nechávat zprávy déle než nynějších 90 dnů, 
b) v oddíle „odbor výstavby“ kromě uvedení katastru a čísla území zveřejňovat  

též název ulice a orientační čísla, 
c) v rozesílaných mailech o novinkách z úřední desky uvádět kromě výše 

uvedeného též přímý odkaz na dokument, 
d) všechny uveřejňované dokumenty zpřístupnit sekvenci přímých odkazů 

z hlavní stránky, 
e) účelným se jeví např. zavedení „deníku změn“, kde by byl odkaz na každou  
      upravenou stránku (a ten by se dal odebírat přes RSS),  

2) doplněním kanálu RSS o téma „Chystané stavební záměry a projekty na území 
Městské části Praha 6“, 

3) změnou režimu a zlepšením sekce otázek a odpovědí na webových stránkách městské 
části, 

a) otázky by měly být zobrazeny ihned po zadání, 
b) v odpovědi musí být uvedeni konkrétní zpracovatelé odpovědi (tzn. např. 

„zpracovali“: Ing. Petr Malotin, vedoucí odboru výstavby a Ing. Pumpová, 
referentka …… OV),  

c) doplnit položku „předmět“, kde by tazatel stručně uvedl, čeho se dotaz týká a 
tuto informaci využít k větší přehlednosti sekce i do předmětu rozesílaných 
novinek maily (neuvádět nesmyslně dlouhé názvy sekcí).         

4) v dostatečném předstihu zveřejňovat investiční záměry na území městské části, a to 
zvláště ty,    

a) jež mají být uhrazeny z prostředků daňových poplatníků, 
b) jež mění nebo ovlivní krajinný ráz nebo fragmentaci daného území, 
c) na jejichž umístění bude potřebná změna územního plánu, 
d) jež mohou mít negativní vliv na životní prostředí v daném místě (např. 

zvýšením hodnot výskytu emisí, nárůst hlukové zátěže a ostatních veličin, 



jejichž limity jsou určeny platnou legislativou), na pohodu bydlení, popř. ztrátu 
tržní nebo umělecké (historické) hodnoty nemovitostí.   

5) Zveřejňovat veškeré územní a jiné studie území či lokalit; zadávat studie pouze 
veřejnou soutěží a následně veřejnost informovat o průběhu, hlasování (jmenovitě) a 
rozhodnutí o vítězi takové soutěže, stejně jako zveřejnit informaci o předpokládaných 
nákladech na výstavbu, honoráře autorů projektu atd.   
 

B.  Navrhujeme, aby o průběhu řízení o zadávání veřejných zakázek o hlasování a konečném 
rozhodnutí byly pořízeny zvukové záznamy, které budou zveřejňovány na webu městské 
části. Navrhujeme, aby byly zveřejňovány výsledky řízení se všemi kritérii. 
 
C.  Stejně tak, jako je běžnou formou ve vyspělých zemí západní Evropy navrhujeme, aby 
zadávání projektů staveb na území Městské části Praha 6 probíhalo jen formou 
architektonických soutěží. 
Architektonická soutěž je jedním ze všeobecně rozšířených způsobů, jak získat skutečně 
hodnotný návrh stavby. Česká komora architektů považuje architektonickou soutěž za 
nejtransparentnější, neboť je nejúčinnějším a nejúčelnějším způsobem výběru vhodného 
architektonického, ale i urbanistického řešení a je veřejně kontrolovatelná. Architektonická 
soutěž je otevřená všem autorizovaným architektům, a proto lze od ní očekávat větší množství 
návrhů požadované stavby, z nichž lze pak vybírat. 
Dobrý a hodnotný návrh stavby přispívá nejen ke kultivaci vystavěného prostředí, ve kterém 
žijeme, ale zvedá životnost stavby a ušetří náklady na provoz i údržbu domu.                       
 
D.  Navrhujeme, aby obecní zakázky projektových prací na veškeré stavby, jež mají být 
financovány ze zdrojů městské části, byly zadávány pouze formou otevřených ideových nebo 
projektových architektonických nebo urbanistických soutěží. 
        Soutěžní návrhy, aby pak byly posuzovány nezávislou odbornou komisí složenou pouze 
z odborníků příslušné profese dle povahy řešeného tématu. Soutěžní návrhy ať jsou před 
rozhodnutím odborné komise veřejně vystaveny a podrobeny veřejné diskusi.  
Požadujeme, aby touto formou zadávání veřejných zakázek bylo podmíněno i povolení 
obdobných investičních akcí, které mají být v Městské části Praha 6 realizovány a 
financovány z  neveřejných zdrojů.  
      Takto by mělo být postupováno i v případě staveb občanské vybavenosti.   
 
E.  Žádáme, aby došlo ke zveřejňování programu komisí v dostatečném předstihu. Dále aby 
byly z  jednání komisí vypracovávány podrobnější zápisy včetně jmenovitého protokolu o 
hlasování členů komisí. Tento požadavek vznášíme zvláště na komise životního prostředí, 
územního rozvoje, strategického rozvoje, bezpečnostní, dopravní, majetkové politiky, 
grantové a komise pro otevřenou radnici a informační technologie.   
       Požadujeme rozšířit počet členů komisí o zástupce občanských iniciativ, které bude 
navrhovat vytvořená platforma zástupců aktivních občanských iniciativ Prahy 6, 
 
F.  Navrhujeme a budeme dlouhodobě prosazovat, aby Městská část Praha 6 přistoupila 
k zahájení příprava k vypracování regulačního plánu Městské části Praha 6, popř. prozatím 
územně plánovacích studií tam, kde o to požádá alespoň 1/3 obyvatel dané, přesně místně 
vymezené   lokality.  
 
G. Navrhujeme zřízení bezemisních zón (oblasti se zákazem vjezdu vozidel nadměrně 
znečišťujících ovzduší), které vzejdou z návrhů a s  diskuse s místně či obecně aktivními 
občanskými iniciativami a občany. 



 
 
H.  Požadujeme zřízení obytných zón (oblasti se zákazem vjezdu těžké stavební a jiné 
techniky), které vzejdou z návrhů a s diskuse s lokálně, či obecně aktivními občanskými 
iniciativami a občany.    
        Požadujeme zajištění operativního monitoringu vozidel, která způsobují velké znečištění, 
 
CH. V rámci správních řízení, požadujeme důsledně dodržovat: 
 

a) nejen obsah § 4 odst.1 a 4, § 17 § 23, § 38 odst.1, 4 a 5 zákona č.500/2004 Sb. 
Správní řád, ale i publikovaný právní názor Nejvyššího správního soudu ČR uvedený 
v rozsudku ze dne 31.8.2004, č.j. 6 A 143/2001 – 151 (nahlížení do spisu a pořizovat 
si z něj výpisy, opisy a kopie, resp. povinnost orgánů státní správy i samosprávy 
pořídit kopie na vyžádání účastníka řízení či jeho zástupce). 

b) obsah položky č. 3 zákona č. 634/2004 Sb. o osvobození od správních poplatků. 
 
I.    Žádáme, aby ve smyslu výkladu k § 85, odst.2 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon, aby všechny subjekty práva, které mohou být územním nebo stavebním záměrem 
negativně ovlivněny, či dotčeny (viz k tomu nález ÚS ČR publikovaný ve sbírce nálezů ÚS 
ČR pod č. 96/2000), byly automaticky zařazeny mezi účastníky takto vedených územních či 
stavebních řízení, popř. řízení o změně staveb před jejich dokončením, a standardním 
způsobem také, jako účastníci řízení, obeslány bez nutnosti do zahájených řízení se přihlásit 
jako např. občanská sdružení. 
       Před návrhem umístění dopravních staveb, nikoliv však čistě lokálního charakteru, 
ovlivňujících negativně život a bydlení, stejně jako omezujících ústavní práva obyvatel, 
vyhlásit referendum. 
 
J.   Žádáme o okamžité zveřejnění obsahu tzv. „modrých desek“, a to těch případů a věcí, 
které se týkají Městské části Praha 6. 
       Žádáme, aby odbor výstavby pro stavby, které by vycházely z  věcí obsažených v těchto 
tzv. „modrých deskách“, okamžitě zastavil tato řízení a nevydával k těmto stavbám územní 
rozhodnutí ani stavební povolení.   
      Žádáme, aby se již v odboru územního rozvoje či v  komisi územního rozvoje 
neprojednávaly žádosti a návrhy staveb, jejichž umístění by bylo jakkoliv spojeno s causami, 
jež jsou obsahem těchto tzv. „modrých desek“. Jako přílohu přikládáme kopii otevřeného 
dopisu občanských iniciativ z MČ Praha 4, k němuž se naše platforma přihlásila.  

  
K.  Pro lepší přehled o činnosti různých občanských iniciativ působících v rámci Městské 
části Praha 6,  požadujeme vymezení dostatečného prostoru v časopise Šestka, kde by tyto 
iniciativy mohly prezentovat nejen svoji činnost, anoncovat různé akce, ale i představovat své 
názory a komentáře k dění na území městské části.  
 
V Praze dne 31. května 2012 
 



Signatáři dokumentu 
 
Z důvodů vystavení dokumentu na webových stránkách mnoha sdružení, a tedy z důvodů 
ochrany před zneužitím konkrétních podpisů, nezveřejňujeme oskenovaný podpisový arch. 
    
za OS Pro Hanspaulku  – JUDr. Vojtová a Pokorný 
za OS Bubeneč – Ing. Jiří Škvor 
za OS Eko Břevnov – JUDr. Aleš Ohrablo 
za OS Via Praha 6 – Mgr. Irena Vočková, Mgr. Klára Winklerová 
za OS Vokovice, Veleslavín k životu – Jiří John 
za Libocké občanské sdružení – Mgr. Kamil Vlček, PhD., Josef Soušek 
za OS Tilia Thákurova – Ing. Marie Jelínková 
za OS Náš Břevnov – 
za OS Tejnka – 
za Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší – Ondřej Bojar a Josef Filip 
za iniciativu občanů Praha 6 ztrácí tvář – Anna Matoušková 
 


