Vážený pane Švihlo,
reaguji jménem klubu zastupitelů Občané za spokojené bydlení (OSB) městské části Praha 2 na Vaše
dotazy zaslané e-mailem dne 26.9.2014. Iniciativu „Belgická žije“ sledujeme již dva týdny, tedy od
okamžiku, kdy jsme se o ní a o projektu rekonstrukce a kácení stromů v Belgické ulici dozvěděli.
Mohu Vás ujistit, že se s požadavky uvedenými ve Vaší petici ztotožňujeme a již jsme se k ní připojili.
Považujeme za nefér, že občané se dozvídají o vážných záměrech v ulici, kde žijí, až na poslední chvíli,
nikdo je neinformuje, natož aby se zeptal na názor. S peticemi máme také své zkušenosti z doby
našeho vzniku a právě kvůli zapojení občanů bez politické příslušnosti do správy naší městské části
jsme se nakonec rozhodli kandidovat do zastupitelstva. Téma spokojeného bydlení pro nás
samozřejmě neznamená jen domy a byty, ale i vše co se děje v jejich okolí, ve veřejném prostoru.
Otevřenost radnice a zapojení občanů do dění ve veřejném prostoru je nutnou podmínkou. Bohužel, i
my narážíme na skutečnost, že některé pochody ve veřejné správě jsou složité, že městská část a její
zastupitelé nemají jednoduchou možnost ovlivnit vše, co se odehrává na jejím správním území.
Příkladem je například opakované a dlouhotrvající rozkopání ulice Londýnská.
Samozřejmě nesouhlasíme s neuváženým kácením stromů jen kvůli pohodlnější rekonstrukci ulice.
Ale v tomto a v podobných případech se takové záměry nedozvídáme stejně jako Vy. Městská část je
pouhým účastníkem řízení a mašinérie orgánů státní správy pracuje po své linii. Na některá
stanoviska si stačí Rada MČ. Na Vaši otázku k projednávání případu v orgánech MČ tedy odpovídáme,
že zastupitelé MČ Praha 2 informováni nebyli a nejsou ani v jiných podobných případech. Protože
jsme subjekt působící v opozici, na projednávání v Radě MČ by Vám měli odpovědět zástupci koalice,
resp. členové Rady.
K Vašim dalším dotazům:
1. Jak se stavíte k plánovanému plošnému kácení 72 stromů v Belgické ulici a k našemu návrhu na
postupnou obnovu a řádnou péči o stromořadí?
S plošným kácením nesouhlasíme. Postupnou obnovu a řádnou péči považujeme za rozumné
řešení. To by mělo být argumentačně podloženo odborným dendrologickým posudkem. Ovšem
pro jistotu nejen posudkem objednaným investorem. Známe všichni rčení „koho chleba jíš …“.
2. Pokud nesouhlasíte s plošným kácením, jaké konkrétní kroky uděláte, aby byl plán na kácení
pozastaven? Protože řízení o povolení kácení a územním rozhodnutí došly poměrně daleko, je
potřeba první kroky udělat ještě v tomto volebním období.
Městská část by měla důsledně trvat na požadavku odborného posouzení stavu vzrostlých
stromů. Preferovat zachování vzrostlé zdravé zeleně. Dbát na to, aby argumenty o bezpečnosti a
nutnosti náhrady stávajících stromů jinou vhodnější výsadbou nebyly účelově zneužity kvůli
jednodušší rekonstrukci. Samosprávné orgány (rada a zastupitelstvo MČ) by měly zabránit, aby
mašinérie státní správy připustila řešení vyhovující z pohledu magistrátu a TSK. Jak? Neúnavnou
objektivní argumentací a tlakem správným směrem ve spolupráci s občany. Zveřejnění informací
a otevření diskuse jsou nutné a legitimní nástroje. První krok v tomto volebním období učiněn již
byl, právě zásluhou iniciativy „Belgická žije“. Problém je otevřen a veřejně diskutován. Další kroky
budou spíše na nových zastupitelích po volbách a na úřednících vykonávajících státní správu.

3. Jak se stavíte k návrhu, aby stromořadí převzala do své správy MČ Praha 2 a jaké praktické kroky
a v jakém časovém horizontu můžete v této věci podniknout?
Návrh na převzetí stromořadí podporujeme. Ale není a nebude to zřejmě jednoduché. Magistrát
(resp. zastupitelstvo hl. m. Prahy) nastavil nějakým způsobem pravidla v oblasti správy městské
zeleně, komunikací, domů a jiného majetku. Tedy o co se kdo stará a jak je to financováno.
Převzít něco do správy znamená i výdaje, tedy požadavek na větší příspěvek z rozpočtu města pro
MČ. S tím však městské části (nejen Praha 2) neustále bojují. Centrální správa je pro někoho
lákavá, ale nefunguje dobře. Dokonce dochází k absurdním situacím, kdy městská část ze svého
rozpočtu uvolňuje prostředky a platí TSK za to, aby na jejím území dobře probíhala obnovu
chodníků nebo dosazování stromořadí. Praha 2 takto zaplatila v posledních 2 letech TSK již 13 mil.
Kč. Pro zájemce uvádíme konkrétní usnesení: č. 269/2013 (6 mil. Kč na obnovu chodníků),
282/2014 (5,3 mil. Kč na obnovu chodníků) a 281/2014 (2 mil. Kč na obnovu stromořadí). Změna
je tedy zapotřebí systémová a lze ji prosadit jen s pomocí zastupitelů hl. m. Prahy. Dosud se to
nepodařilo, snad v příštím období.
4. Jak Vám s body 2 a 3 může pomoct iniciativa "Belgická žije!", respektive obyvatelé Městské části?
Hodně. Hlavně vydržte a nepolevujte. Vaše iniciativa, web, sociální sítě, petice, oslovení vedení
radnice i zastupitelů, interpelace – to vše jsou v dané situaci správné kroky. Občané tu přeci
nejsou jen proto, aby jednou za čtyři roky naslouchali předvolebním slibům a potom slyšeli, že
mandát hovořit do správy obce mají jen zvolení zastupitelé, případně zástupci zvolených stran
v komisích a výborech. Jsme pouze jedni z vás. Nikdo přeci nemáme patent na rozum, nemůžeme
všechno znát, všechno sledovat. Průběžná informovanost a komunikace s občany je klíčem k lepší
správě obce. Požadujte, stejně jako my, aby radnice zveřejňovala co nejvíce informací. V době
internetu by to mělo jít efektivně a uživatelsky přívětivým způsobem (včetně určení tématu a
lokality pro snazší vyhledávání, nebo s využitím nástrojů pro přihlášení k odběru informací). Je
s podivem, že k problému stromořadí v Belgické ulici najde i zastupitel více informací na webu
občanské iniciativy, než na webu městské části. Informování však nestačí. Měla by být umožněna
i veřejná diskuse k záměrům a plánům radnice městské části, ale i magistrátu a jím zřizovaných
organizací.
Držíme Vám palce a jsme připraveni pomoci v rámci svých možností jako občané i zastupitelé.
Občanská aktivita a spolupráce s radnicí snad nakonec pomůže k vítězství zdravého rozumu. Nejen
v případu stromořadí v Belgické ulici.
S pozdravem
Jaroslav Šolc
předseda klubu zastupitelů Občané za spokojené bydlení (OSB)
Městská část Praha 2
V Praze, dne 28.9.2014

