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Vážení přátelé, 
 
               začíná poslední měsíc dalšího roku naší činnosti. Chtěl bych vám do adventního 
času popřát všem hodně klidu, pohody a zdraví. Zároveň co nejméně shonu a nervíků při 
přípravě svátečních dnů. Vánoce a adventní období je možné prožít různými způsoby a já 
vám přeji, abyste zvolili dobře. 
               Tento rok se Česká strana sociálně demokratická na Praze 8, doufám, zase po-
sunula kousek dopředu. Zatímco v minulém roce jsme absolvovali náročnou kampaň a její 
přípravu, letos jsme se mohli koncentrovat na několik zásadních bodů.  
               Především se jednalo o konsolidaci členské základny, její maximální informování 
a pořádání jednotlivých akcí pro jednotlivé členy. Myslím, že tento časopis, který už 
v lednu vejde do svého čtvrtého ročníku, vám přináší dostatek informací o životě strany 
na Praze 8. Akcí jsme v tomto roce uspořádali hojně, ať již to byly návštěvy Parlamentu 
ČR, všechny výstavy i dvě přátelské posezení pro členy.  
               V tomto roce byly také po několika letech napraveny všechny administrativní pro-
blémy s občanskými sdruženími, které založili členové sociální demokracie na Praze 8. 
Dnes obě tato občanská sdružení řádně pracují. 
               Rovněž jsme se začali věnovat našemu sekretariátu. Proběhly možná nenápad-
né změny – různé vestavby, desítky úprav výloh, pořizování nového vybavení i kopírovací 
techniky. OVV rovněž schválil tři materiály, které tvoří jakousi Modrou knihu ČSSD na 
Praze 8 a byl vytvořen základ pro archiv dokumentů spojených s ČSSD na Praze 8. 
               Jsem rád, že se ale podařilo začít v tomto roce otevírat stranu i veřejnosti. Kromě 
výstav, na které přichází stále více lidí a začínají být zajímavým lákadlem pro veřejnost, 
jsou hojně navštěvovány především Bytové poradny. Tím otevíráme náš sekretariát i pro 
veřejnost. 
 
Jak dále v příštím roce? 
 
               Chtěli bychom ještě více zapojit náš sekretariát a nabídnout jej občanům. Pořá-
dání deskových her, které je dosud především pro členy a známé, by mělo být úplně ote-
vřeno pro všechny zájemce. V okolí podobná aktivita není a mohla by přilákat minimálně 
sympatizanty. Dále je zde nabídka na pořádání jazykových kurzů a i dalších ekonomic-
kých kurzů v našich prostorách. 
               Musíme však jít za lidmi i ven. Na obvodní konferenci jsem hovořil o tom, že 
bych byl rád, aby se členská základna zabývala dlouhodobě tématy kterými bychom mohli 
zabodovat u občanů. Tato témata by dle mého názoru měla být: Placené parkování na 
Praze 8, Domov důchodců na Praze 8 a nesmyslný Prodej bytových domů. Na všechny 
tato témata je možné připravit dlouhodobou kampaň pro občany.  
               V lednu příštího roku oslaví Česká strana sociálně demokratická na Praze 8 
svou plnoletost. Dne 25. ledna uplyne přesně 18 let od založení naší strany na Praze 8. 
Určitě toto příští rok společně oslavíme, zvláště když 7. dubna oslavíme 130-leté výročí 
celé strany. 
 
V novém roce se na vás těší 
                                                                                                     Roman Petrus   

Číslo měsíce 
 

1.800 
 

korun zaplatí od 1. ledna paci-
enti na měsíční pobyt v ne-

mocnici a to i tehdy, pokud se 
do nemocnice dostanou cizím 
zaviněním, např. po autoneho-
dě nebo po zranění při loupež-
ném přepadení. Částka se 

navíc navýší o další ambulant-
ní léčení a poplatky za recepty. 
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Informace z OVV 17. října 2007Informace z OVV 17. října 2007Informace z OVV 17. října 2007Informace z OVV 17. října 2007    
Roman Petrus, Předseda OVV    

1. Kooptace nového člena za odstoupivšího 
Př. Petrus přivítal nového člena OVV ČSSD Praha 8, jímž se stal př. Josef  Baxa 
 
2. Volba místopředsedy OVV 
Jediným navrženým kandidátem na místopředsedu OVV ČSSD Praha 8 se stal př. Rödig.  
V tajné volbě byl př. Rödig zvolen místopředsedou OVV ČSSD Praha 8.                                                                                                                                                             

 
3. Organizační věci OVV 
a) Př. Petrus konstatoval nutnost změny podpisového vzoru v bance, vzhledem ke změně POVV ČSSD Praha 8 a tajemníka OVV 
ČSSD Praha 8. S účtem budou moci nově disponovat Roman Petrus, Karel  Šašek, Ing. Milan Hejkrlík, Ing. Daniel Rödig, Eva Rudová 
a Jan Vašek. Způsob bude vždy možný pouze dvěma osobami, které jsou uvedeny v tomto usnesení plus razítkem OVV ČSSD Praha 
8.  
b) Př. Petrus představil nové logo ČSSD a informoval o předpokládaném schválení vývěsního štítu nad sekretariátem OVV ČSSD Pra-
ha 8 na listopadovém zasedání ÚVV ČSSD.           
c) Vzhledem k vysokým nákladům na repasi původní kopírky, zakoupil OVV ČSSD Praha 8 od KVV ČSSD Praha kopírku novější.  
d) OVV ČSSD Praha 8 vyslovil souhlas s návrhem př. Petruse, kdy na příštím zasedání OVV bude spolu s tajemníkem OVV informovat 
předsedy MO o členech, kteří nemají zaplacené členské příspěvky za rok 2007.  
d) Dále př. Petrus předběžně informoval o problematice webových stránek s tím, že více bude členy OVV informovat na příštím zasedá-
ní.                        
 
4. Příprava Obvodní Konference 
 
a)  Př. Petrus přednesl Návrh programu OK, konající se dne 22.10.2007 od 17:00 hodin     v sekretariátu OVV ČSSD Praha 8. Návrh 
programu byl schválen.  
b) Do jednotlivých komisí byli navrženi: 
Mandátní komise – př. Pokorný, př. Vašek 
Volební komise – př. Baxa, př. Hejkrlík, př. Rödig 
Návrhová komise – př. Kilián, př. Šašek 
c) Na předsedu OKK byl navržen př. Valeš, na člena př. Pokorný 
d)  Př.Petrus seznámil členy OVV s písemnou Zprávou předsedy ČSSD Praha 8 a žádá je, o vyjádření do 25.10.2007. Př. Rödig sezná-
mil členy OVV s písemnou Zprávou o činnosti Klubu zastupitelů ČSSD Praha 8 a požádal je o vyjádření do 25.10.2007. 
e) Př. Petrus představil návrh rozpočtu OVV ČSSD Praha 8 na rok 2008 a jednotlivé     položky komentoval a požádal  členy o vyjádře-
ní. Členové OVV Praha 8 návrh rozpočtu akceptovali. 
 
5. Valné hromady občanských sdružení 
Př. Petrus informoval o valných hromadách Občanského sdružení OSM a Bytové poradny při ČSSD v Praze 8 a schválení jejích sta-
nov. Obě sdružení jsou u Ministerstva vnitra již přeregistrována, stanovy, přihlášky jsou k dispozici u tajemníka OVV. Př. Petrus dále 
OVV informoval o skutečnosti, že dříve poskytnuté dary pro obě sdružení ve shodné výši 5000,- Kč jsou již vrácena na účet OVV ČSSD 
Praha 8.                                                                       Př. Rödig představil informační leták  OS Bytové poradny při ČSSD Praha 8. 
 
6. Členové OVV vyslechli zprávy z KVV, UVV a o komunální politice 
                                      
7. Příprava akcí OVV                                                                                                                                                                                                                                       
Př. Petrus informoval o přípravě následujících akcí: 8.11.2007 proběhne vernisáž výstavy malíře Jindřicha Vytiska, 15.a 20.11. 2007 
Bytové poradny při ČSSD Praha 8 a Obvodní konference. 
                                                                             
8. Různé, usnesení, závěr 
- Usn.3/10/07 - OVV ČSSD Praha 8 vyzývá stínovou vládu ČSSD a předsednictvo ČSSD, aby urychleně reagovali na vážnou  situaci 
v oblasti čerpání finančních prostředků z fondů EU do ČR. OVV ČSSD Praha 8 pověřilo př.Šaška, aby usnesení 3/10/07 přednesl na 
nejbližším zasedání ÚVV ČSSD.  
- Přeregistrace – OVV Praha 8 souhlasí s přeregistrací př. Jaromíra Tischera Dis do organizace ČSSD v Klatovech. 
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1. Organizační věci OVV 
a) Př.Petrus informoval o probíhající výměně podpisového vzoru s tím, že kromě př.  Hejkrlíka se ostatní disponenti podepsali a př. Hej-
krlík tak učiní zítra.  
b) Př. Petrus konstatoval – finančně vývěsní štít uhradí KVV, s instalací se počítá v jarním období. 
c) Př. Petrus předal členům OVV seznam členů, jež dosud nezaplatili členské příspěvky za rok 2007 a vyzval k předání seznamu před-
sedům MO, aby tito navázali kontakty s dotyčnými. Zároveň sdělil, že na každém OVV do března 2008 seznámí členy OVV s těmi, jež 
dosud nezaplatili. Členům, kteří do března 2008 nezaplatí členské příspěvky bude ukončeno členství v ČSSD.                 
d) Př. Petrus info o WWW stránkách – současné webové stránky budou funkční do konce listopadu. Z finančních důvodů budeme mít 
jiné. Na nových WWW stránkách se pracuje, o konečné verzi bude OVV informováno během ledna 2008. 
e) Pan Jiří Březina, narozen 17.5.1976 bytem Třeboradická 16 Praha 8, byl přijat za člena ČSSD Praha 8 do MO Kobylisy dne 
10.4.2007.Vzhledem k nově zjištěným okolnostem a sice, že je dle vlastních slov členem  jiné politické strany (ODS) přijímá OVV ČSSD 
Praha 8 usnesení: 
Usn.1/11/07 - Vzhledem k tomu, že je pan Jiří Březina členem i jiné politické strany než ČSSD, je jeho členství dle stanov nepřípustné a 
je tudíž anulováno. 
 
- Př. Petrus informoval, že po poradě s předsedy jednotlivých MO se v prosinci uskuteční schůze MO Karlín a MO Libeň. Schůze MO 
Kobylisy, MO Bohnice a MO Čimice se neuskuteční. 
- Členové OVV konstatovali, že další schůze OVV ČSSD Praha 8 se uskuteční v lednu 2008. 

 
 

2. Příprava OK 
a) Př. Petrus předložil OVV k projednání Zprávu o hospodaření OVV ČSSD Praha 8 za  období 01 – 10/07, jež vypracovali př. Rödig a 
př. Vašek. Konstatoval vyrovnanost rozpočtu s tím, že zatím mírně zaostáváme v plnění příjmové stránky za výběr členských příspěv-
ků. Tato zpráva bude projednávána na OK. OVV vzalo zprávu na vědomí. 
b) Př. Petrus – info k OK: Vzhledem k nedostatečnému kvóru žen na OK byly dodatečně pozvány další kandidátky na delegátky OK. Je 
proto nutné před zahájením a schválením programu OK tyto dovolit. Dále konstatoval, že navrženými kandidáty na předsedu OKK, re-
spektive člena OKK dosud jsou př. Valeš, resp. př.Pokorný. 
 
 
3. Zprávy z KVV, ÚVV 
- KVV se bude konat 26.11.07. 
- ÚVV – náhradník, člen ÚVV př. Fric není přítomen jednání OVV. Člen ÚVV př. Šašek informuje ze zápisu ÚVV ze dne 3.11.07  hlavní 
body jednání: Podmíněná volba ( do 8.12.) kandidáta na post prezidenta ČR Jana Švejnara; formální schválení nového loga ČSSD; 
ÚVV ČSSD vyzívá poslance ČSSD k vyvolání jednání o vyslovení nedůvěře vládě ČR.   
 
        
4. Komunální politika 
- Př. Petrus informoval o předpokládaném dění na radnici MČ Praha 8. Dále o schválení pořadí prodeje domů na Praze 8, o přípravě 
vydání nového časopisu Osmička a jeho změnách. 
- Významnou systémovou změnou je návrh ODS na změnu v přidělování bytů v MČ Prahy 8. 
- Na návrh př. Rödiga začala obsáhlá diskuse na téma placeného parkování. V lednu 2008 budou MO vyzvány k vyjádření se k  tématu 
placeného parkování. 
 
 
5. Příprava akcí OVV 
- Př. Petrus srdečně pozval  členy ČSSD Praha 8 k Vánočnímu setkání u př. Husáka v restauraci U Kamenného stolu na Staroměst-
ském nám. Dne 14.12.07 od 17:00 hodin. 
- Dále zmínil připravované semináře v rámci modernizace strany pro (nejen) nové členy ČSSD Praha 8, kde budou podrobně seznáme-
ni např. o stanovách ČSSD, způsob fungování radnice Prahy 8, zastupitelského klubu a dalších. 
- Druhou významnou akcí bude kauza penzionu seniorů v Bohnicích – Čimicích. V KD Krakov se připravuje seminář pro obyvatele pen-
zionu, zaměřený na právní poradu týkající se nových nájemních smluv. V současnosti je tato ve stadiu příprav. 
- Př. Rudová – v lednu bude vernisáž obrazů. 

Informace z OVV 21. listopadu 2007Informace z OVV 21. listopadu 2007Informace z OVV 21. listopadu 2007Informace z OVV 21. listopadu 2007    
Roman Petrus, Předseda OVV    
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Zprávy z KVV dne 22. října 2007Zprávy z KVV dne 22. října 2007Zprávy z KVV dne 22. října 2007Zprávy z KVV dne 22. října 2007    

Př. Hulinský, předseda KVV, se ve své zprávě zaměřil jednak 
na význam akcí, uspořádaných po obvodech za účelem setkání občanů 
Prahy se zastupiteli městských částí a jednak na připravované obvodní a 
nominační konference, které zvolí pražské kandidáty ČSSD do Senátu. 
Zmínil zprávu o činnosti odborných komisí KVV ČSSD Praha a její kritické 
pasáže o ignoraci činnosti komisí ze strany pražských poslanců, nedosta-
tečné spolupráci komisí KVV s ústředními komisemi a také i nedostatečné 
spolupráci P KVV s předsedy komisí (obdobně později a podrobněji vy-
stoupila př. Halová). Dále zmínil inovaci internetových stránek ČSSD a 
potřebu zaměření se na aktualizaci stránek pražské ČSSD. 

Př. Svoboda v komentáři k předložené zprávě z 22. schůze PS 
PČR zdůraznil důležitost 1. čtení vládního návrhu zákona o státním roz-
počtu ČR na rok 2008 a k tomuto návrhu předložil písemně text vystoupe-
ní poslance př. Sobotky. KVV bohužel žádné materiály jako přípravu na 
zasedání KVV nerozesílá a tak projev př. Sobotky máme jen na papíře. 
V této věci jsem intervenoval u tajemníka př. Sobíška s požadavkem, že 
materiály požaduji zasílat v pátek před zasedáním KVV (uvidíme). 

Abych nebyl nespravedlivý, tak alespoň dodatečně došel analy-
tický materiál „Rozdíly mezi Pražany a zbytkem populace z hlediska 
jejich hodnotových preferencí a volebního chování“. Pro zájemce 
předávám sekretariátu v příloze zprávy. 

Př. Klíma zrekapituloval program připravený k oslavě 28. října a 
informoval o příslibu účasti předsedy ČSSD př. Paroubka. Oslava se koná 
25. 10. 2007 od 17,00 hod u sochy T. G. M. na Hradčanském náměstí.  

Př. Kucián zdůvodnil předložení materiálu „Jak dál 
s tajemnickou strukturou ČSSD v Praze“, ve které mimo jiné navrhuje 
zredukování počtu tajemníků na 1 pro dva obvody s cílem zbytku tajemní-
ku zdvojnásobit mzdu. Diskuse, ve které vystoupili př. Klíma, Svoboda, 
Hodek a Bodenlos byla zaměřena na počty sekretariátů a tajemníků, jejich 
mzdové ohodnocení, motivaci k práci, kvalitu a důslednost plnění úkolů a 

v podstatě strategicky zredukování počtu tajemníků odmítla. KVV ČSSD 
Praha souhlasí s návrhem, aby byla v průběhu I. čtvrtletí 2008 svolána 
porada předsedů OVV k projednání pracovní problematiky tajemníků OVV 
a aby se touto záležitostí zabýval Tým pro Prahu. 

Př. Poche  uvedl materiál „Návrh strategie“, vypracovaný př. 
Dolínkem a Pochem, členy Týmu pro Prahu. Materiál bude postoupen 
jednotlivým OVV k projednání a na dalším zasedání KVV k němu bude 
otevřena diskuse. Materiál (natištěná PC presentace na papíře) rozdán 
členům KVV. Technicky vzato jde o cca 22 stran potištěných 100% oran-
žovou barvou s cca třemi větami na stránce negativně. Neubráním se 
kritice, že jde o neefektivně drahý tisk svojí formou určený 
k elektronickému šíření (nebo k promítání), ale elektronicky jsem dosud 
nic nedostal (neví zdali sekretariát?). Textový soubor by se informačně 
vešel na cca 5 černobílých stran. Snad příště. 

Př. Dolínek uvedl prezentaci internetových stránek, kterou na 
příkladu OVV ČSSD Praha 7 předvedl př. Vaic. Bylo poukázáno na novou 
jednotnou úpravu stránek, kterou však odmítly OVV ČSSD Praha 5 a 8, 
jimž je ponechán jejich dosavadní web. Přístup na internetové stránky 
k jejich naplňování a aktualizaci mají KT, OT a další osoby podle rozhod-
nutí jednotlivých OVV. Stránky budou průběžně zdokonalovány, např. o 
možnost hlasování, přístup postižených apod. V diskusi jsem př. Dolínkovi 
sdělil připomínku snadnějšího vyhledávání okresů (obvodů) přímo 
z centrálních stránek (přislíbil řešení přemístěním mapky do zorného pole 
apod.). 

Př. Klíma informoval o návrhu Komise pro kulturu, mládež, 
sport a cestovní ruch o projektu „TV Cíl“ (televize ČSSD) a doporučil, aby 
se návrhem zabýval ÚS. Členové KVV mimo jiné obdrželi tiskový materi-
ál „Život po reformě“. Bohužel nemám v elektronické podobě. 

Ing. Petr Pokorný    

Zprávy z KVV dne 22. října 2007Zprávy z KVV dne 22. října 2007Zprávy z KVV dne 22. října 2007Zprávy z KVV dne 22. října 2007    
Ing. Petr Pokorný    

Př. Hulínský, předseda KVV, konference na obvodech 
probíhají klidně a diskutuje se na nich. Zmínil se o číslech hlavních 
položek rozpočtu HMP. Rozpočet je poměrně zdařile připraven 
finančním výborem. Krajští zastupitelé sice prosazovali omezení 
zvyšování jízdného, takže návrh DP nebude akceptován, naopak 
dotace DP zkrácena o 0,5 mild Kč, což je určitě chyba. Předseda 
KVV bude hlasovat pro, jiní zastupitelé budou hlasovat proti. 
                Informace o dění v PS PČR přednesl př. Svoboda. Další 
zasedání, poslední před vánocemi, začíná 27.11.07, kde hlavním 
bodem má být schvalování rozpočtu. Vysvětlil svou nepřítomnost 
na rozpočtovém výboru v době „porcování medvěda“ (chyba ve 
vypárování s ODS, nebylo řádně dohodnuto). Návrh na nedůvěru 
vlády má smysl odprezentovat některé nesmyslné kroky vlády, 
tedy prvoplánově se nepočítá, že by se nedůvěra vlády odhlasova-
la.  
                KKK požadovala „umravnit“ Prahu 11, neboť jí nebyly 
poskytnuty požadované informace ze strany předsedy OVV Prahy 
11. Předseda KVV, př. Hulinský, se rozhodl osobní přítomností na 
MO Prahy 11 a s následným projednáním rozsoudit sporné strany. 
                Př. Dolínek referoval o jednání se zástupci SPO Vídeň, 

zprávu předložil písemně. Př. Březina sdělil několik čísel např. Ví-
deň má cca 60 tis. Členů soc. dem. a cca  100 zaměstnanců oproti 
Praze nepoměrně více. 
               ÚVV schválil návrh kandidatury p. Švejnara podmíněně 
do 8.12.07. Dalším usnesení je výzva k odstoupení předsedy vlády 
a přípravě předčasných voleb. Byl schválen upravený Organizační 
řád  aparátu ČSSD v němž byl posílen útvar PR a Grantový řád 
pro ČSSD. 

KVV setrvává na lednovém rozšířeném zasedání KVV o 
funkcionáře OVV namísto Krajské konference (ta nebude). Poža-
davek na KK vzešel pouze z 1 obvodu. 
               Přestupy mezi MO KVV neschválil jak bylo navrženo, 
důvodem je převod 48 lidí na Prahu 11, kde nebylo administrativně 
připraveno. Tedy 4 členové přecházející z Prahy 10 na Prahu 8 
zatím nebyli schváleni a bude o nich jednáno na příštím KVV, až 
budou seznamy rozděleny na vstupující a přestupující (rozdílná 
schvalovací pravidla). 

KVV navštívil člen SMER ze Slovenska z Košic a refero-
val o komunální práci v jeho straně. 
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                  V úvodu zasedání vystoupil př. předseda Ing. J. Paroubek, který ve svém projevu informoval ÚVV o aktuální politické situaci (současná pozi-
ce ČSSD, situace ve vládní koalici–demise J.Čunka, situace ohledně občanského sdružení Z.Paroubkové, občanského sdružení Becario a E-stát, hlav-
ní témata pro nejbližší období–výběr kandidátů na prezidenta ČR, důchodová reforma, posilování důvěryhodnosti ČSSD, rozvoj členské základny, pří-
prava na krajské a senátní volby 2008, a další ) a představil návrh postupu ČSSD k jednotlivým tématům.  
                  ÚVV po diskusi, ve které vystoupili členové ÚVV – S. Křeček, E. Fischerová, J. Foldyna, Z. Jičínský, R.Falbr, J. Doležal, M. Svoboda, N. 
Chorkovská, D.Rath - zprávu předsedy schválil. 
                  Dále bylo schváleno usnesení ohledně podpory Prof. Jana Švejnara jako společného prezidentského kandidáta, pokud se pro jeho kandida-
turu vysloví rozhodující politické subjekty na levici, středu a pravém středu politického spektra Parlamentu ČR s časovým termínem do 8.12. 2007. 
                  Předseda poslaneckého klubu, př. M. Hašek, navázal na zprávu předsedy ČSSD a informoval ÚVV o činnosti Poslaneckého klubu ČSSD na 
22. schůzi Poslanecké sněmovny, která se konala v říjnu. Ve svém vystoupení navrhl zařazení bodu nedůvěra vládě na nejbližší schůzi Poslanecké 
sněmovny. Poté ÚVV přijal výzvu k okamžité demisi Topolánkovy vlády, hlasování o nedůvěře  vládě v PS PČR a jednání o předčasných volbách. 
                  Předsedkyně Senátorského klubu ČSSD A.Gajdůšková informovala o schůzi Senátu P ČR dne 31.10. a 1.11., reformní smlouvě EU, projed-
nání tzv. diginovely v senátu. Dále se vyjádřila k přípravě na senátní volby 2008 a informovala o setkáních senátorů ČSSD s potenciálními kandidáty na 
prezidenta ČR v průběhu listopadu. 
                  Ústřední tajemník ČSSD, Ing. J. Havlíček, seznámil členy ÚVV s předloženým materiálem, který zdůvodňuje používání stávajícího loga 
ČSSD.  

Zprávy z ÚVV dne 3. listopadu 2007Zprávy z ÚVV dne 3. listopadu 2007Zprávy z ÚVV dne 3. listopadu 2007Zprávy z ÚVV dne 3. listopadu 2007    

Karel Šašek    

Dovolujeme si Vás pozvat na každoroční 
 

 
 

 
 

v restauraci U Kamenného stolu 
na Staroměstském náměstí 

 
 
 

Obvodní výkonný výbor velice děkuje př. Husákovi za možnost uspořádání této 
akce pro členy ČSSD Praha 8. 

 

 

  

Stalo se před deseti lety Stalo se před deseti lety Stalo se před deseti lety Stalo se před deseti lety ---- prosinec 1997 prosinec 1997 prosinec 1997 prosinec 1997    
MO Libeň – zpráva z finančního hospodaření: př.Pachmanová: ¨průměr členské známky za rok 1997 je 228,- Kč. 
MO Karlín – členové MO byli informováni o založení Sdružení na ochranu nájemníků při OVV ČSSD. Zároveň převzali informační letá-
ky, které umístí v okruhu svého bydliště. 
MO Kobylisy – Návrh ne změnu názvu z MO Ďáblice na MO Kobylisy předkládá tajemník OVV Praha 8 př. Pokorný a předseda př.Běle. 
Nový název odpovídá katastrálnímu území, v němž MO působí. 
MO Bohnice – Stále platí, že je potřebné rozšiřovat členskou základnu a pro tento účel by bylo dobré najít někoho, nejlépe důchodce, 
který by měl čas věnovat se práci pro místní organizaci. 
MO Čimice – O kandidátství do komunálních voleb projevil zájem př. Václav Janeček. Zájemcům byl rozdán rozhovor předsedy strany 
Zemana v Ekonomu o ekonomice ČR a poslední platné stanovy ČSSD.   
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Přehled akcíPřehled akcíPřehled akcíPřehled akcí    
akce datum čas místo 

MO Karlín a MO Libeň 4.12.2007 18.00 Zenklova 27  

MO Kobylisy, Bohnice a Čimice   v prosinci odpadají 

Klub zastupitelů Praha 8 10.12.2007 18:00 Zenklova 27 

Posezení na Staroměstském nám. 14.12.2007 17:00 Staroměstské náměstí  

SON při ČSSD Praha 8 18.12.2007 17:00 Zenklova 27 

OVV Praha 8   v prosinci odpadá 

MO Karlín a MO Libeň 8.1.2008 18.00 Zenklova 27  

Klub zastupitelů Praha 8 14.1.2008 18:00 Zenklova 27 

MO Kobylisy 15.1.2008 18:00 Zenklova 27 

SON při ČSSD Praha 8 15.1.2008 17:00 Zenklova 27 

OVV Praha 8 16.1.2008 18:00 Zenklova 27 

MO Bohnice 22.1.2008 18:00 Zenklova 27 

MO Čimice 29.1.2008 17:45 Chvatěrubská 

Občanské sdružení 
Bytová poradna při ČSSD Praha 8 

 
vás zve na veřejnou právní poradnu pro problematiku bydlení, která se bude konat dne 

 
15. ledna 2007 a 26. února 2007 od 18:00 hodin. 
v sekretariátu ČSSD Praha 8, Zenklova 27, Praha 8. 

 
Žádáme zájemce o předběžnou rezervaci na tel. č. 222 502 655 nebo emailem ovv.praha8@socdem.cz 
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Nová právní úprava zákona o pozemních komunikacíchNová právní úprava zákona o pozemních komunikacíchNová právní úprava zákona o pozemních komunikacíchNová právní úprava zákona o pozemních komunikacích    
Ing. Daniel Rödig    

                  Podle zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 
Sb.) za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém 
chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, odpovídá 
vlastník nemovitosti. Tedy pokud vlastník neprokáže, že nebylo v jeho 
možnostech vzniklou závadu odstranit, nebo alespoň zmírnit důsledky 
závad, které byly způsobeny povětrnostními vlivy. Pokud povinný subjekt 
svou povinnost nesplní, může mu být obvodním úřadem uložena pokuta. 
                  Zákon v současném znění přímo neukládá, kdo přesně má 
zajistit schůdnost nebo sjízdnost komunikace. Nenařizuje to ani vlastníkovi 
komunikace, ani vlastníkovi přilehlých nemovitostí. Povinnost vlastníka 
komunikace pečovat o komunikaci je odvozována pouze nepřímo ze 
zmocnění Ministerstva dopravy. Povinnost vlastníka přilehlé nemovitosti je 
odvozována z Občanského zákoníku, konkrétně z ustanovení, jež se týkají 
odpovědnosti za škodu. Vlastník chodníku je povinen zajistit jeho schůd-
nost, ale odpovědnost za škody způsobené závadami ve schůdnosti chod-
níku je přiřčena vlastníkovi přilehlé nemovitosti. Tento rozpor byl 
v minulosti několikrát napadán ve vztahu k Listině základních práv a svo-
bod, která zakazuje nucené práce na cizím majetku. Výsledkem je právně 
rozporný a nejasný stav umožňující zásadně rozdílné výklady. 
                  Před nedávnem se v médiích objevila zpráva, že Senát P ČR 
předložil návrh na změnu zákona o pozemních komunikacích, který si 
klade za cíl změnit dosavadní právní úpravu a přenést odpovědnost za 
schůdnost chodníku na jeho vlastníka. Tím je v drtivé většině případů 
obec. Podle usnesení Ústavně právního výboru senátu P ČR se zdá být už 
sama skutečnost, že vlastník nemovitosti má odpovídat za škody vzniklé 
na přilehlém chodníku, který mu nepatří, absurdní a je v rozporu 
s civilistickou zásadou, že za své vlastnictví odpovídá především vlastník. 
Přitom pokud vlastník předmětnou nemovitost opravuje a zasáhne napří-
klad lešením do chodníku, zaplatí poplatek za zábor veřejného prostran-

ství. Z tohoto důvodu návrh zmíněného zákona navrhuje vypustit ustano-
vení, že za škody způsobené závadou ve schůdnosti na přilehlém chodní-
ku odpovídá vlastník přilehlé nemovitosti. 
                  Je asi pravdou, že z tohoto nového návrhu zákona by měli vel-
kou radost všichni domovníci, kterým by zvláště v zimních měsících ubyly 
starosti s úklidem sněhu a ledu před jimi spravovanou nemovitostí. Na 
druhou stranu by podle našeho názoru výrazně přibylo stížností na to, že 
právě před jejich domem v důsledku nedostatečného odklízení sněhové 
nadílky hrozí větší riziko úrazu. 
                  Kdo by ale takové stížnosti řešil? A kdo by pak práci úklidové 
firmy kontroloval? A jakým způsobem? Má v tom Úřad MČ Praha 8 jasno? 
                  Při současné právní úpravě, kdy za úklid chodníků před nemo-
vitostí odpovídají jednotliví vlastníci nemovitostí, je při zimní procházce po 
Praze 8 na první pohled zřejmé, kdo si své povinnosti plní a kdo nikoliv. 
Také systém ukládání pokut za neplnění uložených povinností se zdá při 
současné právní úpravě mnohem transparentnější, než jaký by mohl být, 
kdyby úklid těchto komunikací na území Prahy 8 zajišťoval centrálně jeden 
subjekt. Záměrně zde nezmiňuji finanční zátěž, kterou by centrální zajišťo-
vání této služby přineslo obecnímu rozpočtu Prahy 8. 
                  Podle některých názorů je mechanizované čištění komunikací, 
které je centrálně zajišťováno obcí, považováno za ekonomicky mnohem 
výhodnější než je roztříštění péče mezi majitele přilehlých nemovitostí. 
                  Podle našeho názoru ale takový způsob řešení čištění chodníků 
jen poskytuje širší prostor pro možnost korupčního chování těch, kteří by o 
výběru úklidové firmy, která by centrálně zajišťovala úklid chodníků na 
celém území Prahy 8, rozhodovali. V této souvislosti bude muset Úřad MČ 
Praha 8 vyřešit způsob, jakým bude monitorovat stav odváděných prací, 
za které bude poskytovat finanční prostředky. 

Poznámky ke školnémuPoznámky ke školnémuPoznámky ke školnémuPoznámky ke školnému    
Ing. Miloš Pick, makroekonom    

Školné a sociální stát  
                  Rozšiřování vzdělávání – spolu s rozšiřováním vědy a výzkumu 
a znalostně orientovanou investiční politikou.. – patří k hlavním předpokla-
dům rozvoje znalostní společnosti. Rozsah vzdělávání se zvyšuje přede-
vším rozšiřováním. terciárního - vysokoškolského a ostatního post maturit-
ního -  vzdělávání. Zejména v USA a Skandinávii se tohoto vzdělávání 
účastní již dvě pětiny nastupující generace 

Výdaje na vzdělávání 
                  Rozšiřování vzdělávání vede ke zvyšování výdajů na ně. Zatím-
co v průměru 19 zemí OECD, které jsou i členy  EU, činí dosud jen 5% hru-
bého domácího produktu, obdobně jako v České republice, v USA a Skan-
dinávii  již dosahují 7-7,5% - a spolu s výdaji na vědu a výzkum již tyto vý-
daje směřují k 11% HDP. 
                  Zvyšování výdajů je však dosahováno dvěma protichůdnými 
cestami. Ve Skandinávii se zvyšují téměř jen na vrub veřejných rozpočtů, 
v USA a ostatních anglosaských zemích naopak na vrub soukromých zdro-
jů, jejichž příspěvek dosahuje v USA 2,3% HDP. V terciárním vzdělávání se 
na celkových zdrojích podílejí v USA již dvěma třetinami.  Nejde tedy „jen“ o 
uplatňování školného, ale o převažující  protěžování těchto škol.  

Přínosy vzdělávání 
         Absolventi terciárního vzdělávání dosahují vyšší zaměstnanosti. 
V průměru zemí OECD dosahují o 9 procentních bodů vyšší míry zaměst-
nanosti než ostatní pracovníci a u žen o 15 procentních bodů.  
         Dosahují i vyšších výdělků. Předstih  jejich výdělků ve srovnání 
s ostatními pracovníky činí ve Skandinávii 1,2-1,4 násobek, ve většině zemí 

OECD 1,3-1,5, v USA, Irsku a Británii 1,6-1,8 a nejvyšší je ve středně vy-
spělých zemích, v Maďarsku, Česku, Portugalsku a Polsku, kde dosahuje 
1,8-2,2 násobku výdělků ostatních pracovníků. Většinou se nezvýšil od 
šedesátých let minulého století a je nízký i v současném polarizovaném 
globalizovaném světě, kde v USA  nejvyšší příjmy dosahují 400 násobku 
nejnižších. Je důsledkem nejen dosaženého stupně vzdělání, ale i působení 
dalších faktorů včetně oborové a regionální alokace činnosti těchto pracov-
níků a hospodářské politiky, která v USA je tržně neoliberální, ve Skandiná-
vii solidárně nivelizační a v méně vyspělých zemích čelí i risikům odlivu 
mozků. Jeho úroveň i diferenciaci nelze proto přisuzovat  především kvalitě 
školy.  
         Rozšiřování vzdělávání – spolu s uvedenými dalšími znalostními fak-
tory – se v úspěšných zemích stává hlavním motorem růstu produktivity.  
Od druhé poloviny devadesátých let  tyto znalostní faktory, rozvíjené pře-
vážně na tržních principech, urychlily růst produktivity i celkový hospodářský 
růst především v USA a solidární cesta rozvíjení těchto faktorů urychluje 
růst ve Skandinávii. Zatímco v druhé polovině devadesátých let  činil roční 
růst produktivity pracovníka v USA i ve Skandinávii  1,8% a od té doby ve 
Skandinávii kolísá kolem původní míry, v USA  se zpomaluje  na 1,3%. 
Ještě ostřeji se rozvírá celkový hospodářský růst. Zatímco HDP v obou 
cestách tehdy rostl o 3-3,5% ročně a Skandinávie se nadále pohybuje 
v původním rozpětí, USA směřují k dvouprocentnímu růstu. Obdobně Ně-
mecko, které místo ke znalostní společnosti jde spíše cestou jen vymisťová-
ní jednoduchých výrob. Může tedy za zpomalování jen krize hypoték? Proč 
právě Skandinávie odolává?   
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Motivace 
                  Při motivaci  výběru uchazečů o studium představuje školné 
sociální selekci, omezující rovnost přístupu mozků ke znalostem. Pro moti-
vaci prospěchu studentů nemá školné žádné přímé mechanismy kro-
mě dosavadního sankčního školného při opoždění zkoušky. Při motivaci 
dosaženého výdělku absolventů formou půjček na školné, splácených ná-
sledně  v závislosti na dosaženém výdělku absolventů, není vytvářena moti-
vace na kvalitě školy, ale jen na souhrnném přínosu všech faktorů, ovlivňu-
jících tento výdělek. Představuje obdobu dočasného dostatečného zdanění 
výdělku absolventů. V našich podmínkách by zdvojnásobila míru zdanění 
těchto  výdělků proti nyní vládou prosazované „reformě“. Místo rovné daně, 
která chce odstraněním solidární progrese odstranit „penalizaci“ celkové 
výkonnosti, by uplatnila penalizací jen vzdělanostní složky výkonnosti. 
v protikladu k mýtům o motivačním působení školného ve prospěch vzdělá-
vání. 

   
         Potržnění vzdělávání oslabuje motivační sílu sociální soudržnosti 

již v samotném vzdělávání. V obou cestách, tržní i solidární, dosahují elitní 
školy špičkové kvality,  což usnadňuje přístup  ke špičkovému poznání. 
Solidární model však patrně má menší odstup kvality neelitních škol, které 
jsou hlavní základnou rekvalifikace. Ještě významnější je to při uplatňování 
znalostí, při zvyšování produktivity. Evropský sociální stát k  tržní motivaci 
USA přidal motivaci sociální soudržnosti a tím do poloviny devadesátých let  
dostihl úrovně produktivity USA, zatímco po válce byla jen poloviční. A o 
s nástupem sociálně znalostní cesty ve Skandinávii se nůžky opět otvírají v 
její prospěch.  
                  Snahy o potržnění vzdělávání jsou součástí nájezdu na sociální 
stát, za jeho potržnění a privatizací, byť je to spojeno s nižší konkurence-
schopností a pro obyvatele nákladnější. 

Usnesení obvodní konferenceUsnesení obvodní konferenceUsnesení obvodní konferenceUsnesení obvodní konference    
1.           OK kooptuje za delegátky konference př. Jiřina Šináglová, př. Vlasta Vašků, př. Božena Stará, př. Michaela Petrusová. (kvóty žen) 
2.           OK ČSSD Prahy 8 schválila program obvodní konference s doplněným bodem volba ověřovatele zápisu. 
3.           OK schválila pracovní předsednictvo ve složení př. Roman Petrus,  př. Karel  Šašek, př. Daniel Rodig, př. Milan Hejkrlík, Eva Rudová a pří-

tomní hosté. (př. Gabriela Kalábková, poslankyně PS PČR) 
4.           OK volí mandátovou komisi ve složení předseda př. Petr Pokorný, člen př. Jan Vašek. 
5.           OK volí volební komisi ve složení: předseda př. Milan Hejkrlík, členové př. př. Daniel Rödig, př. Josef Baxa, př. Jan Semotán 
6.           OK volí návrhovou komisi ve složení: předseda př. Karel Šašek, člen př. Petr Kilián 
7.           OK zvolila př. Jaromíra Šídu a př. Karla Šaška ověřovateli  OK 
8.           OK schvaluje zprávu mandátové komise. Mandátová komise konstatuje, že OK ČSSD Prahy 8 konaná dne 22.11.2007 je v 17:10 usnášení-

schopna. Pozváno bylo 48 delegátů s hlasem rozhodujícím, v 17:10 se řádně zaregistrovalo 34 delegátů s hlasem rozhodujícím, což je 
70,8%, kvóty žen a mladých jsou naplněny dle stanov.   

 9.          OK bere na vědomí zprávu předsedy OVV 
10.         OK zvolila předsedou OKK Praha 8 př. Václava Valeše 
11.         OK zvolila členem OKK Praha 8 př. Petra Pokorného 
12.         OK bere na vědomí zprávu klubu zastupitelů v MČ Praha 8 
13.         OK schvaluje zprávu o plnění rozpočtu za leden až říjen 2007 OVV ČSSD Praha 8 
14.         OK schvaluje rozpočet  OVV ČSSD Praha 8 na rok 2008 
15.         OK projednala na základě  ÚVV ČSSD materiál „Modernizace ČSSD“, a nesouhlasí s obsahem tohoto materiálu. Vzhledem k tomu, že materiál 

neobsahuje konkrétní kroky pro realizaci zavěrů tohoto materiálu, OK navrhuje: 
1)      Zavést strukturované formy členství (přidruženého, řádného, atd.) 
2)      Co nejdříve připravit a rozjet vysílání soc. dem rozhlasové stanice prostřednictvím internetu. Na tomto základě vytvořit vysílací    kanál v 
rámci digitalizace TV vysílání 
3)      Zaměřit se v praktické politice na důslednou ochranu zájmů zaměstnanců a spotřebitelů.  

Zprávy z klubu zastupitelůZprávy z klubu zastupitelůZprávy z klubu zastupitelůZprávy z klubu zastupitelů    
8. října 2007 
V úvodu jednání KZ Roman Petrus seznámil přítomné s materiálem popisujícím 
účast členů nominovaných za ČSSD na jednání komisí a výborů při Zastupitelstvu 
MČ Prahy 8 za uplynulé období. 
V této souvislosti zdůraznil, že každý člen by v případě, že jeho účast na jednání 
výše uvedených orgánů nedosahuje ani 50 procent, může zvážit další setrvání 
v takovém orgánu. Připomněl, že na začátku roku 2008 bude pravděpodobně pro-
vedena změna v personálním obsazení těchto orgánů. 
Při projednávání tohoto bodu byla vzneseny připomínka, že na jednání Komise pro 
životní prostředí nejsou zasílány pozvánky, proto se mnohdy členové komise o 
jednání komise ani nedozví. Připomínku vznesl Petr Kilian.  
Roman Petrus znovu upozornil na nutnost zasílat jednotlivými členy informace 
z komisí v podobě krátkého článku do časopisu OVV. V této souvislosti seznámil 
přítomné se stavem plnění těchto povinností ze strany jednotlivých členů. 
V souvislosti s konáním Obvodní konference bylo dohodnuto, že zprávy o dění 
v jednotlivých komisích vyjdou souhrnně ve Zprávě Klubu zastupitelů. V této souvis-
losti bylo dohodnuto, že všechny příspěvky budou členy komisí elektronicky zaslány 
Danielu Rödigovi do 26.10.2007. 
Proto, že jednání KZ bylo rozšířené o zástupce komisí Zastupitelstva MČ Praha 8, 
kteří nejsou stálými členy KZ, všichni přítomní podali informaci o současném dění 
v komisích ZMČ Praha 8. 
V rámci jednání KZ bylo dohodnuto, že na zastupitelském dnu, který se koná dne 
23.10.2007 bude přítomen Roman Petrus a Petr Kilian. 

12. listopadu 2007 
Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici žádné materiály, které se budou probírat na 
nejbližším Zastupitelstvu MČ Prahy 8, přítomní diskutovali o účasti svých zástupců 
na Zastupitelských dnech, které se konají ve stejných termínech jako občanské 
sdružení Bytová poradna. Bylo dohodnuto, že nejbližší Bytové poradny se bude 
účastnit Ing. Daniel Rödig (dne 15.11.2007). Dalšímu jednání Bytové poradny bude 
přítomen Mgr. Radim Zátopek (20.11.2007). 
Všichni přítomní podali informaci o děních v komisích RMČ Praha 8. Z podaných 
informací nevyplynula žádná neobvyklost, kterou by se KZ dále zabýval. Roman 
Petrus podal informaci o dění poslední bytové komise (konáno dne 12.11.2007), 
kde se probíral postup při výměně bytu a překážky, jež výměně bytu brání. 
V diskusi k tomuto bodu byl názor KZ sjednocen s tím, že vlastnictví nemovitosti 
není překážkou výměny bytu tehdy, kdy se nemovitost nachází mimo region Střed-
ních Čech a Prahy. 
Ing. Lenka Majerová z pozice členky Sociální komise RMČ podala informaci způso-
bu řešení bytové situace obyvatele Prahy 8, který se na ní písemně obrátil. 
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Zprávy z komisíZprávy z komisíZprávy z komisíZprávy z komisí    
Bytová komise – Roman Petrus  
Říjnová bytová komise byla v řadě věcí přelomová. Především komise již 
začala pracovat se seznamem domů, respektive bytů, které jsou určeny do 
tzv. privatizace, tedy do prodejů. Tento seznam byl schválen na zářijovém 
zastupitelstvu. Všechny byty, které se nyní přidělují ze sociální potřebnosti 
již budou pouze v domech, které nejdou do prodejů. Dále komise rozhodla, 
že pokud jde o byty, které jsou prázdné a nacházejí se v domech, které 
jdou do privatizace, tak tyto byty se do uskutečnění prodeje ještě prona-
jmou. Proběhnou soutěže.  
Kontrolní výbor – Roman Petrus 
Říjnový kontrolní výbor se zabýval zprávou ze zastupitelstva a dlouze dis-
kutoval o zásadách prodejů bytů. Zároveň proběhla rozsáhlá diskuse 
k plánované kontrole správních firem. Kontroly proběhnou v měsíci říjnu. 
Zaměřeny budou převážně na kontrolu správného využití investičních pro-
středků, dále na kontrolu řádné správy domů v působnosti organizací. Dále 
byla opětovně projednávána situace kolem bezdomovců na stanici tramva-
je Stejskalova.  
Protidrogová komise – Lenka Majerová 
Školy jsou v oblasti protidrogového boje bez problému. Na základních 
školách se začíná objevovat pouze alkohol. Na druhou stranu je možné 
říct, že i tato problematika se začíná řešit. Pozitivní přístup zaujali rodiče, 
kteří velmi pomáhají.  
Komise pro bytové a nebytové prostory – Zdeněk Ševčík 
Bytová komise projednávala 45 případů, z toho v  90% se jednalo o obno-
vení smluv na byty pro příslušníky Městské policie, Státní policie a zaměst-
nance MČ Praha 8. Dalším bodem bylo navržení náhradních bytů pro ná-
jemníky z prodaných domů. Celé jednání bylo nepřímo ovlivněno přípravou 
návrhu na prodeje bytů v Praze 8. 
K činnosti komise pro životní prostředí – Ing. Kilian 
Na svých zasedání se komise pro životní prostředí zabývala zejména pro-
blematikou kvality údržby městské zeleně na území městské části, proble-
matikou sportovišť a dětských hřišť. Vyjádřila svůj postoj k předloženým 
návrhům na úpravu některých lokalit městské části – např. projekt úpravy 
zeleně v oblasti Tišnova, stavem parkových cest v Thomayerových sadech 
a další. Za mé přítomnosti nebylo zaujato žádné jednoznačné stanovisko 
k problematice městského okruhu ani obchvatu hlavního města Prahy. 
Komise pro školství a vzdělávání – Eva Rudová 
Komise byla informována o vývoji v záležitosti prodeje objektu 
V Holešovičkách firmě BST, kde doporučila Radě ZMČ Praha 8 zvážit 
vyhlášení nového výběrového řízení. Dále se zabývala konkursem na ředi-
telku MŠ Bojasova, kde z přihlášených uchazečů byla navržena na jmeno-
vání ředitelkou paní Věra Klímová, která má  velké zkušenosti s výchovou 
v tzv. „zdravém stylu života“, jehož aplikací v praxi se právě tato školka 
zabývá, jakož i v oblasti logopedie dětí. 
Komise se zabývala sítí MŠ a ZŠ  na území MČ Praha 8 a doporučila za-
chovat stávající síť MŠ a ZŠ v současném stavu i pro školní rok 
2008/2009. V této souvislosti byla řešena problematika ZŠ Na Korábě, kde 
je dlouhodobě nízký počet žáků, zejména na I. stupni  a navrhla Radě 
ZMČ Praha 8 řešit situaci sloučením ZŠ Bohumila Hrabala v Zenklově ul. 
se ZŠ Na Korábě od 1. září 2008, s tím, že nástupnickou organizací bude 
ZŠ Bohumila Hrabala, čímž dojde jednak k zajištění zachování perspektivy 
školy, existence počtu žáků na ekonomicky přijatelné úrovni i k dalšímu 
rozvoji ZŠ Bohumila Hrabala, kde se již projevoval nedostatek učeben 
z důvodu velkého zájmu žáků o tuto ZŠ. Bude tak zaručen rozvoj základní-
ho školství na území MČ Praha 8 a to i s přihlédnutím k realizaci programu 
zvýšení počítačové gramotnosti, podpořené programem Evropské unie 
v ZŠ Bohumila Hrabala v Zenklově ul. 
Dalším bodem programu jednání komise pro vzdělávání byl návrh grantů 
na opravu tělocvičen v roce 2008, zejména v ZŠ Burešova. Komise navrh-
la vyzvat ředitele školy k podání dalších cenových nabídek dodavatelských 
firem a to jak dílčí tak komplexní, včetně rekonstrukce zázemí (šatny, soci-
ální zařízení). V případě návrhu na opravu vstupu do této školy byl ředitel 
vyzván k vyžádání dalších nabídek na realizaci, které komise následně 
projedná. Posledním bodem programu, jímž se komise zabývala byla zále-

žitost  častého parkování u ZŠ Zenklova, kde doporučila, aby se záležitostí 
zabývala dopravní komise Rady ZMČ Praha 8 a aby byl následně školské 
komisi sdělen výsledek jednání. 
Komise pro národnostní menšiny – Kateřina Kubešová 
Dne 11.10. 07 se konala komise pro národnostní menšiny. Na jednání 
s komisí byli pozváni zástupci o.s. Lačho drom, kteří se již na třetí zasedá-
ní komise bez omluvy nedostavili.Vzhledem k projevenému nezájmu nebu-
dou zástupci o.s. Lačho drom na další jednání již zváni.Komise vyhodnotí 
v nadcházejícím období požadavky z jednání zúčastněných romských 
iniciativ a zváží, které z požadavků doporučí k projednání Radě MČ Pra-
ha 8. 
Bezpečnostní komise – Ing. Milan Hejkrlík 
V uplynulém období se komise pro bezpečnost a veřejný pořádek sešla na 
řádné schůzi dne 8. října 2007. Komise se zabývala především záměrem 
městské části Praha 8 vybudovat nezávislý kamerový systém, mimo jiné 
v návaznosti na náš podnět. V současné době se projednával návrh pro-
jektu, jehož cílem je osazení nejproblémovějších lokalit z hlediska bezpeč-
nosti nezávislým kamerovým systémem, který by byl plně pod kontrolou 
Prahy 8. Městská část se bude snažit maximálně využít externích zdrojů 
(ze strany hlavního města Prahy a evropských fondů), které by měly pokrýt 
zhruba 90% veškerých finančních nákladů. 
Bytová komise – Roman Petrus 
Na listopadové bytové komisi proběhly jen standardní body programu. 
Zajímavá však byla až následná diskuse. Členové ODS navrhli dva body 
jako podnět k přemýšlení pro následnou schůzi. Prvním z bodů bylo další 
zvyšování nájemného, které členové ODS považují již jakoby za schvále-
ný. A pak jistá změna politiky v oblasti „Zásad pronajímání bytů Městskou 
částí Praha 8“ Jednalo by se o úplně novou politiku Městské části Praha 8 
v této oblasti.   
Kontrolní výbor – Roman Petrus 
Nejprve byl uveden můj materiál zabývající se prověřením vybraných ná-
jemních smluv na nebytové prostory. K tomuto bodu byl přizván vedoucí 
obchodního oddělení majetkového odboru Ing. Barcal. Předseda výboru 
zdůraznil, že poznatky z této akce byly využity při vytváření nové vzorové 
smlouvy na nájem nebytových prostor, která byla schválena v RMČ Praha 
8 dne 31. 10. 2007. KV vzal materiál na vědomí s tím, že akce bude pokra-
čovat prověřováním dalších vybraných nájemních smluv.  
Realizace kontrolních akcí - kontrolní akce: „Kontrola hospodárnosti vyna-
ložených prostředků na opravy obecního majetku správními firmami“, se 
uskutečnila na všech provozovnách SF Austis a.s. (Karlín, Libeň a Kobyli-
sy), na Navatypu a.s. a u JUDr. Hany Slabé dle pověření na jednání říjno-
vého výboru. Kontrola byla zaměřena zejména na dodržování termínů 
provádění zákonných revizí (plyn, hromosvody, komíny, výtahy). Výsledek 
jednotlivých kontrol byl zaznamenán v samostatném protokolu. Po obsáhlé 
diskusi k tomuto bodu vzal výbor výsledky kontrol na vědomí. V diskusi 
zazněla i informace o poměrně velkém množství volných bytů, a proto 
výbor žádá vedoucího bytového odboru ÚMČ Praha 8 Ing. Dudka o písem-
nou informaci, kolik je volných bytů v bytových domech svěřených MČ 
Praha 8, které nejsou v „Seznamu vybraných bytových domů navržených 
k prodeji spolu se zastavěnými a funkčně spjatými pozemky právnickým 
osobám založenými stávajícími oprávněnými nájemci bytů dle Zásad po-
stupu prodeje bytových domů ve vlastnictví Hl. m. Prahy svěřených do 
správy MČ Praha 8“. V informaci žádá výbor o rozdělení celkového počtu 
volných bytů dle jednotlivých provozoven (Austis a.s. – Karlín, Libeň, Ko-
bylisy, JUDr. Hana Slabá a Navatyp a.s.) 
Finanční výbor - Ing. Daniel Rödig 
Finanční výbor zasedal dne 5. 11. 2007. Na jednání byly projednány návr-
hy rozpočtových opatření, o které žádali jednotliví správci rozpočtových 
položek. Například v rámci probíhající rekonstrukce ÚMČ (Bílý dům) se 
objevily dodatečné náklady akce. Finanční výbor vzal materiál na vědomí 
a doporučil RMČ ke schválení. Finanční výbor se zabýval materiálem, 
který obsahoval návrh na zrušení účelového fondu MČ Praha 8 – fondu 
obnovy a modernizace bytového fondu. Členové FV ZMČ po projednání 
s předloženým návrhem souhlasí a doporučují jej k odsouhlasení v RMČ 
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a ke schválení v ZMČ. Po další diskusi formuloval FV ZMČ související dota-
zy a doporučení směřující k Radě Městské části Praha 8. Členové FV ZMČ 
požádali o informaci, jakým způsobem bude zajišťována obnova a moderni-
zace bytového fondu MČ Praha 8 v závislosti na využití prostředků 
z budoucích prodejů obytných domů. Dále finanční výbor doporučil RMČ 
Praha 8 zřízení fondu, který by respektoval rozpočtová pravidla a daňové 
zákony, a stanovení pravidel pro tvorbu a čerpání tohoto fondu k účelu 
obnovy a modernizace bytového fondu MČ Praha 8. Listopadový finanční 
výbor také doporučil návrh rozpočtového provizoria ke schválení v ZMČ. 
Dále se zabýval vyúčtováním výsledků hospodaření MČ Praha 8 za 1. až 3. 
čtvrtletí 2007. Po projednání tohoto materiálu doporučil zprávu o vyúčtování 
výsledků hospodaření za 1. až 3. čtvrtletí 2007 k projednání v Radě MČ 
Praha 8. Členové FV však vyjádřili nespokojenost s nízkým čerpáním kapi-
tálových výdajů k 30. 9. 2007. V rámci diskuse přítomní členové FV ZMČ 
navrhli přesun jednání výboru na úterý, a to z důvodu kolize pondělního 
zasedání výboru s úředními dny ÚMČ. Termín konání dalšího FV ZMČ je 3. 
12. 2007. Všechny zápisy z jednání Finančního výboru jsou pro zájemce 
k dispozici k nahlédnutí v „Grabově vile“. 
Majetková komise - Ing. Daniel Rödig 
Komise RMČ Praha 8 pro obecní majetek zasedala 29. října 2007. Majetko-
vá komise na svém jednání doporučila odkoupení ideálního podílu domu 
připadající Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dále dopo-
ručila řešit prodej pozemku par. č. 92/1, o celkové výměře 5 003 m2 jako 
jeden celek za cenu dle znaleckého posudku zadaného MČ Praha 8. O 
tento pozemek projevili zájem dosavadní nájemci, kteří za pozemek nabíze-
li cenu, která nedosahuje výše dle cenové mapy. Podobné usnesení a dů-
vody k němu vedoucí majetková komise zaujala k prodeji pozemku parc. č. 
860/2 o výměře 466 m2, k. ú. Bohnice, při ul. U Velké skály. Majetková 
komise projednávala žádost společnosti Agentura Hirsch Praha, která pro-
jevila zájem o pronájem štítu domu čp. 1683 na adrese Zenklova 15, 180 00 
Praha 8 - Libeň. Majetková komise doporučila pronájem předmětného štítu 
formou výběrového řízení. Dále majetková komise projednávala své stano-
visko ke společnosti OMV Česká republika, s. r. o., která měla pronajatý 
pozemek o výměře cca 340 m2 na k. ú. Kobylisy za účelem vybudování 
čerpací stanice pohonných hmot s doplňkovými službami a vedlejším zaří-
zením. Tato společnost nezahájila do 90 dnů ode dne účinnosti smlouvy 
výstavbu čerpací stanice a porušila tak ustanovení smlouvy o pronájmu. Dle 
předmětné smlouvy může pronajímatel požadovat po nájemci uhrazení 
smluvní pokuty. Majetková komise na svém jednání proto doporučila poža-
dovat po nájemci uhrazení smluvní pokuty v plné výši. Majetková komise 
také řešila žádosti občanů, jež od MČ Praha 8 mají pronajaty nebytové 
prostory, a z různých důvodů v nich nemohou plně provozovat svou živnost. 
V těchto případech Majetková komise doporučila poskytnout těmto nájem-
cům 30 % slevu na nájemném po dobu 3 měsíců. Výše jsou uvedeny pouze 
některé body, jimiž se majetková komise zabývala. Kompletní zápis 
z jednání komise je zájemcům  k dispozici k nahlédnutí v Grabově vile. 
Další jednání komise pro obecní majetek Rady Městské části Praha 8 bylo 
dohodnuto na 26. listopad 2007. 
Informace z jednání Dopravní komise - Ing. Daniel Rödig 
Dopravní komise ZMČ Praha 8 se konala dne 7. 11. 2007. Na svém jednání 
se komise zabývala situací před ZŠ Bohumila Hrabala, kde dochází 
k nevhodnému parkování aut rodičů, kteří své děti, které přiváží do školy, 
vystavují nebezpečí. Místa, kde automobily parkují, nejsou určena ke stání 
motorových vozidel a hrozí nebezpečí zdravotní újmy dítěte. Jednalo se o 
podnět ze strany veřejnosti a komise projednávala různé návrhy řešení. 
Např. dočasné, časově ohraničené povolení parkování, změnu zábradlí, 
parkování u Libeňského zámku, zajíždění přes ul. Stejskalova k zadnímu 
vchodu školy, aj. Všechny navržené varianty se ukázaly být velmi proble-
matické (např. nutné přeložky sítí, nutné územní a stavební řízení, finančně 
velmi nákladné). Proto bude nutné zahájit jednání s ředitelstvím školy. Do-
pravní komise se touto záležitostí bude dále zabývat na svém příštím jedná-
ní v závislosti na výsledcích dalších jednání včetně Policie ČR. Dopravní 
komise dále projednávala situaci týkající se řešení dopravní situace 
v oblasti „Rokoska“. V rámci projednávání se objevila nutnost znát stanovis-
ko Policie ČR a názor zastupitele v této oblasti. Po projednání dalších závě-
rů bude Dopravní komise informována. Na jednání Dopravní komise byl 

projednáván i podnět Městské policie na řešení dopravní situace na přecho-
du pro chodce v ul. Stejskalova a přilehlé oblasti (Horovo nám., Zenklova 
ul.). Tento návrh vyvolal nevoli podnikatelů v uvedené oblasti. Odbor dopra-
vy ÚMČ navrhne další variantu (osadit dopravní značky „neprůjezdná ob-
last“ v místech Horovo náměstí a U Libeňského pivovaru a zjednosměrnění 
ul. Stejskalova ve směru od ul. Zenklova). Oba návrhy musí být předloženy 
k posouzení Policii ČR, na základě kterého odbor dopravy vydá stanovení 
dopravního značení. Další jednání Dopravní komise MČ Praha 8 se bude 
konat dne 12.12.2007. 
Komise pro územní rozvoj – Mgr. Radim Zátopek 
Komise pro územní rozvoj na svém listopadovém setkání projednávala a 
seznamovala se s projektem Rivergardens v pražském Karlíně. Jedná se o 
velkorysý projekt bytových a polyfunkčních domů na Rohanském ostrově, 
na kterém se podílí řada renomovaných architektů  z Čech  i z ciziny. Na 
místech, která byla celá desetiletí využívána jako stavební dvůr Metro-stavu 
a skládka štěrků, písků a zeminy, dnes postupně vyroste nová, moderní 
čtvrť. Investor stavby požádal v rámci realizace navržených studií o drobnou 
úpravu koeficientů míry využití území, s čímž komise po shlédnutí těchto 
návrhů souhlasila, a postoupila materiál ke schválení Radě MČ Praha 8. 
Dalším bodem programu byla žádost odboru obchodních aktivit  magistrátu 
o dlouhodobý pronájem pozemku na rohu ulic Pod sídlištěm a Klapkova 
(zprava vedle Katastrálního úřadu) za účelem vybudování tržnice. Tuto 
žádost komise zamítla pro naprostou nevhodnost a neslučitelnost 
s územním plánem. Firma Plán plus s. r. o. pak požádala o sou-hlas se 
stavbou polyfunkčního objektu hned vedle, v Klapkově ulici, na místě býva-
lých stavebnin a dnešní prodejny železářství Truhlář. S touto stavbou komi-
se souhlasila za předpokladu, že dodaný projekt bude upraven a stavba se 
architektonicky více přiblíží stávající zástavbě. Další žádost o změnu územ-
ního plánu v ulici Na Dlážděnce komise zamítla z důvodu špatné dopravní 
obslužnosti a nemožnosti zásahu např. hasičské techniky v případě požáru.  
Komise pro národnostní menšiny – Kateřina Kubešová 
Komise se dne 8. 11. 2007 seznámila s možnostmi, které poskytuje Dům 
národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2. Z jednání s Mgr. Janou 
Černou, specialistkou NM, vyplynulo, že v současné době není zpracován 
harmonogram, který by upravoval pronajímání vhodných prostor např. pro 
zkoušky hudební skupiny. Pro tyto účely je možno se domluvit v DNM. Po-
platky se nevybírají, ale není známo, zda tomu tak v budoucnosti nebude. 
V případě, kdy by byl stanoven vedením DNM poplatek za rezervaci míst-
nosti – zvažovala by komise návrh do RMĆ Praha 8 na hrazení takového 
poplatku. 
Komise sociální – Jana Štollová 
Komise byla informována, že v současné době probíhají jednání o podobě 
zajištění lékařské služby první pomoci v hl. m. Praze i v Praze 8. V rámci 
komunitního plánování sociálních služeb v Praze 8 vznikly čtyři pracovní 
skupiny: 1. zdravotně postižení občané, 2. senioři, 3. občané v krizi a 4. 
děti, mládež a rodina. Připravuje se „Den sociálních služeb“ (březen 2008), 
vydání katalogu sociálních služeb a veřejné setkání nad první verzí komu-
nitního plánu. Komise dále projednala několik žádostí občanů o umístění v 
sociálních bytech. 
Komise pro školství a vzdělávání – Eva Rudová 
Komise byla informována v souvislosti se sloučením ZŠ Na Korábě a ZŠ 
Bohumila Hrabala, že informace pro rodiče jak s konkrétní třídou bude po-
stupováno, tj. zda bude sloučena s třídou stávající na škole B. Hrabala ane-
bo zda bude pokračovat dál ve stávajícím složení a se stávajícím vzděláva-
cím plánem je přístupno na internetu na www.praha8.cz a na nástěnce ve 
škole.Dalším bodem jednání byl návrh na zvýšení počtu členů školské rady 
na ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí, kde komise navrhla ponechat stávající počet 
členů školní rady a návrh na vydání dodatku ŽL MŠ a SMŠ Korycanská na 
rozšíření činnosti o „pořádání odborných kurzů a seminářů vč. lektorské 
činnosti“, což bylo komisí doporučeno. Komise byla informována o problé-
mu s kamerovými systémy v MŠ a ZŠ pro vyzvedávání dětí, kde bylo dopo-
ručeno ředitelům škol postupné dovybavení těmito systémy v rámci rozpoč-
tu. 
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- Dále se rekonstruuje – tentokrát byla uzavřena smlouva na Renovaci 
dvorní fasády a oken domu V Březinově 29 a totéž v domě Březinova 31. 
- Oprava plynovodu v bytovém domě Heydukova 16 byla také schválena 
v září.   
- Byl jmenován nový vedoucí bytového odboru Úřadu Městské části. Stal se 
jím Ing. Ivan Dudek 
- Uzavřela se smlouva s předmětem plnění: Výměna oken v bloku domu 
Cafourkova 1 až 13 a Řešovská 9 až 1 vše na západní fasádě bytových 
domů. 
- V Září se díky Zastupitelstvu sešla Rada jen jednou. 

Říjen 07  
- Rada odsouhlasila případnou spoluúčast na rekostrukci školních sporto-
višť u čtyř základních škol a to u škol Molákova, Glowackého, Burešova a 
Hovorčovická. Všechny čtyři školy připravily projekty těchto rekonstrukcí. 
Tyto projekty jdou do grantového programu Magistrátu hl. m. Prahy. 
- Dále se rekonstruuje, tentokrát byla uzavřena smlouva na Sanaci štítové 
zdi a terasy domu v Jirsíkové 4. 
 
- Byla uzavřena smlouva na implementaci nové spisové služby na Úřadu 
Městské části Praha 8. 
- V rámci povolení stavby nástavby domů ve Vršní č.p. 153 a 155 
v Kobylisích Rada rozhodla o povolení stavby parkoviště na 600 metrech 

čtverečních na blízké parcele číslo 606/63 
- Rada schválila a bude předkládat Zastupitelstvu návrh koupě areálu no-
hejbalového hřiště v ZŠ Hovorčovická. Jedná se o zcelování majetku, jeli-
kož toto hřiště i když je v prostorách ZŠ není v jejím majetku. Cena by měla 
odpovídat znaleckému posudku.  
- Rada po mnoha letech částečně vyřešila dlouhodobé okupování části KD 
Ládví lidovým souborem Valášek. Podle nové smlouvy bude tento soubor 
již platit za spotřebované služby i když nájem bude stále nulový. 
- Rada projednala sloučení základních škol Na Korábě a základní školu 
Bohumila Hrabala, dříve ZŠ Zenklova. Nástupnická ZŠ bude základní škola 
Bohumila Hrabala. V provozu budou obě školní budovy, pouze vedení školy 
bude jen jedno. V ZŠ Na Korábě pak bude situovaný druhý stupeň, v ZŠ 
Bohumila Hrabala pak stupeň prvý. 
- Rada jmenovala novou ředitelku mateřské školy Bojasova 1 paní Věru 
Klímovou 
- Rada schválila harmonogram etap prodeje vybraných bytových domů – 
tzv. privatizace. Tento seznam je zpřístupněn i na www stránkách.  
- Rada schválila a předloží Zastupitelstvu k projednání zrušení příspěvkové 
organizace Jednotka civilní ochrany Městské části Praha 8. Její kompeten-
ce přebírá již existující oddělení krizového řízení při sekretariátu starosty. 
- V ZŠ Šimůnkova byla Radou schválena doplňková činnost, která bude 
sestávat z výuky jazyků, hry na flétnu, zpěv a společenských tanců. 

Co se dělo, děje a bude dít na Praze 8 Co se dělo, děje a bude dít na Praze 8 Co se dělo, děje a bude dít na Praze 8 Co se dělo, děje a bude dít na Praze 8     
Městské části se bojí přílivu aut 
Komplikace s parkováním očekávají ty městské části, jejichž území bude od října bezprostředně sousedit se zónami placeného stání. Problémy 
se očekávají kolem stanic metra v Karlíně a Libni, kde hrozí, že tam lidé ráno cestou do práce zaparkují a auto si vyzvednou až večer. Praha 8 
proto zvažuje zavedení vlastní varianty zón placeného stání. Jednalo by se o jakousi kombinaci barevných zón, které známe z centra. Ve stej-
ných ulicích by mohli parkovat jak místní obyvatelé a podnikatelé, kteří by měli příslušné parkovací karty, tak i návštěvníci, kteří by platili prostřed-
nictvím parkovacích hodin. Obyvatelé by ale měli za kartu platit pouze administrativní náklady, takže by byla podstatně levnější než v centru. Dru-
hým řešením je zvýšení počtu parkovacích míst budováním podzemních garáží.  
V Ďáblicích vznikne nový sportovní areál 
Lidé v pražských Ďáblicích by v budoucnu mohli využívat nový sportovní areál. Vyrůst by měl mezi ulicemi Liberecká a Střelničná. Areál „Malý 
Klín“ plánuje postavit soukromá společnost. Na místě, kde bude sportovní areál, jsou nyní dvě fotbalová hřiště. Nově postavené centrum bude 
zahrnovat tenisové kurty, plochy pro míčové hry a tribuny. Pražané si budou moci přijít zahrát minigolf a squash. Součástí areálu bude sauna s 
bazénem. 
V Karlíně by měly vzniknout nové garáže 
Pod částí Karlínského náměstí by měly vzniknout dvoje podzemní garáže. Radnice Prahy 8 má již od konce srpna k dispozici studii, která doporu-
čuje pro výstavbu garáží Peckovu ulici. Na místě by tak do několika let vznikl automatizovaný zakládací systém vozidel, který zatím nemá v Čes-
ké republice obdoby. O netradiční garážové stání, které může vyjít až na 100 milionů korun, radnice projevila zájem především kvůli úspoře mís-
ta. Kruhové garáže budou mít průměr jen dvacet metrů, takže se vejdou bez problémů pod ulici, aniž by se dotkly stávající zeleně. Na povrchu 
budou podle něj patrné dvě odbavovací plošiny. Každá o rozměru čtyři krát sedm metrů. 
Okolí zastávky v Kobylisích je bezpečnější 
Automobily už tolik neohrožují chodce u zastávky Vozovna Kobylisy v Praze 8. Došlo tam k oddělení pruhu pro pěší od silnice a byl zřízen  nový 
přechod. Na nebezpečné místo mezi konečnou tramvají, zastávkami autobusů Vozovna Kobylisy a obchodem si stěžovali místní obyvatelé. Je to 
rovněž místo, které se hojně využívá jako cesta ke kobyliskému sídlišti a k rekreační zóně Čimického háje. Radnice proto nechala na silnici kro-
mě přechodu zakreslit pruh pro chodce. V jedné části je navíc oddělen betonovými zábranami. 
Radnici Prahy 8 čeká obnova 
Hlavní budova Úřadu Prahy 8, takzvaný „bílý dům“, se dočká rekonstrukce. Probíhající rekonstrukce poslouží ke zvýšení pohodlí a informovanosti 
občanů. Mimoto budou ušetřeny peníze, jelikož se sem přemístí kanceláře z jiného objektu. Náklady na opravy budou necelých 16 milionů. Ná-
vštěvníci úřadu tak budou po dobu probíhající rekonstrukce budou částečně omezeni v nabízeném komfortu. Chce-li radnice zachovat poskytová-
ní služeb na stávající úrovni, návštěvníci úřadu musí bohužel po dobu probíhající rekonstrukce akceptovat cestu staveništěm.  Práce by měly být 
dokončeny do konce tohoto roku. 
Kaplička sv. Václava byla znovu opravena 
Kapličku sv. Václava v Sokolovské ulici naproti Invalidovně nechala osmá městská část kompletně zrekonstruovat před dvěma lety. Oprava si 
tehdy vyžádala 350 000 korun. Letos v srpnu ale neodolala útoku vandalů, kteří ulomili kříž a dvě koule, z nichž jedna zmizela úplně, stejně jako 
mřížový plůtek. Poničen byl i štít a obraz sv. Václava. Výklenková kaplička s toskánskými pilastry a trojúhelníkovým štítem vznikla v polovině   
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Placené parkováníPlacené parkováníPlacené parkováníPlacené parkování 
Ing. Daniel Rödig    

Obvodní výkonný výbor i klub zastupitelů na ně-
kolika posledních jednáních diskutoval problematiku roz-
šiřování zón placeného stání v Praze. Zatím na území 
naší městské části zavedeno nebylo, vydrží nám to dlou-
ho? Nebo naopak by to opravdu velice vytíženým lokali-
tám ulehčilo v počtu přijíždějících aut? Předkládáme Vám 
názor místopředsedy OVV a našeho člena dopravní ko-
mise rady Městské části Praha 8, který by mohl být téma-
tem diskuse na Vašich nejbližších místních organizacích. 

Zóny placeného parkování. V poslední době 
se na toto téma v Praze diskutuje stále více a pro MČ 
Praha 8 se toto téma stává aktuální. Parkování auta 
v Praze je v poslední době čím dál těžší. Lidé pak parku-
jí, kde se dá. Situace jde tak daleko, že parkují i tam, kde 
se nedá. Zkrátka anarchie.V čem je problém? Jednoduše 
řečeno: „Moc aut a málo parkovacích míst“. Najít parko-
vací místo poblíž svého bydliště přes den, to ještě jde. 
Ale za to večer. Přijet večer se rozhodně nevyplácí. Najít 
jedno prázdné parkovací místo poblíž svého bydliště není 
rozhodně snadné. Pak právě nastává situace, že řidiči 
mnohdy parkují tam, kde se nedá. Své o tom jistě ví hasi-
či a záchranka, kteří mnohdy nemohou zasáhnout včas 
právě proto, že jim nějaký neukázněný řidič svým špatně 
zaparkovaným vozidlem autem zatarasil cestu. 

No jo, ale jak situaci vyřešit? ODS, kterou obča-
né Prahy v komunálních volbách v roce 2006 vybrali, aby 
nám tu po následující 4 roky vládla, přišla se spásnou 
myšlenkou: „Zavedeme zóny placeného parkování!“. 
Skvělý nápad, říká si motorista. Já ze svého rodinného 
rozpočtu klidně dám nějaký ten peníz. Hlavně, že když 
přijedu večer z práce domů, budu ušetřen toho hloupého 
hledání volného místa k zaparkování a té dlouhé cesty od 
svého zaparkovaného vozidla domů za dětmi a manžel-
kou. Takže si začne hledat další informace, jak to s těmi 

placenými zónami vlastně je. Jenže ouha! Ono to není 
tak jednoduché. Motorista si sice zaplatí právo parkovat 
v zóně placeného stání, ale místo mu tam nikdo garanto-
vat nebude. V podstatě to, že zaparkuji večer poblíž mís-
ta svého bydliště mi nikdo nezaručí. Takže vlastně platím 
za nic. Vlastně musím zaplatit. Jinak své auto asi neza-
parkuji. To se mi ale zdá trošku postavené na hlavu. 

Zóny placeného parkování zavedli již v Praze 1 
a 2, Prahy 3 a 7 se na zavedení připravují. Osvědčilo se 
to? Byly finanční prostředky získané za poplatky 
v zónách placeného stání využity hospodárně? Nevíme. 
Nikdo není schopen na tyto otázky odpovědět s tím, že 
od doby zavedení zón placeného parkování uběhla jen 
krátká doba. 

ČSSD v Praze 8 se otázkou zavedení zón pla-
ceného parkování samozřejmě zabývala. Prahy 8 se tato 
otázka v krátké době zřejmě bude týkat také. Proto navr-
hujeme provést opravdu nezávislý audit, který by veřej-
nosti jasně ukázal, zda se systém zón placeného parko-
vání na Praze, kde již funguje, osvědčil. Jestli se takový 
systém osvědčí, pak prosím. Není vhodné stát v cestě 
něčemu, co ulehčí život obyvatelům Prahy 8. A když se 
neosvědčí? Pak se nabízejí v podstatě dvě možnosti. 
Buď nalezneme jiný způsob parkování vozidel, nebo po-
necháme stávající stav. 

A jak naložit s finančními prostředky, které za 
tyto poplatky získáme? ČSSD Praha 8 navrhuje přidat je 
do rozpočtu Městské policie na Praze 8. Výměnou za ně 
se nám tu zmenší kriminalita, ubude míst, kde se nám 
srocují bezdomovci, zkrátka se nám tu bude žít lépe. A o 
zlepšení kvality života občanů by měla usilovat každá 
strana, která jde do voleb. Nebo ne? 

19. století. Byla součástí řady  44 kapliček, které lemovaly takzvanou Svatou poutní cestu do Staré Boleslavi. Oprava kapličky po útoku van-
dalů si vyžádala z rozpočtu MČ Praha 8 částku 60.000 korun. Děkujeme vandalům, že Prahu 8 o tyto prostředky připravili. 
 
Od ledna budeme v MHD platit dražší jízdné. 
Jízdné v městské hromadné dopravě od 1. ledna 2008 podraží, a to naráz v sedmnácti tarifech. Rozhodla o tom městská rada. V průměru 
zdražuje jízdné v Praze o 19 procent. Během prvního čtvrt roku čeká zvyšování cen zcela jistě pasažéry, kteří cestují pražskou integrovanou 
dopravou za hranice hlavního města. Do dvou tří měsíců lze očekávat úpravu dalších specifických tarifů. Nejohleduplnější je nová kalkulace 
k důchodcům. Kupony pro seniory podraží jen o desetikoruny. Měsíční jízdné z 230 na 250 korun, čtvrtletní pak z 630 na 660 korun. Penzis-
té nad 70 let se budou i nadále vozit zdarma. Pod devatenáctiprocentní hranicí zdražení se ocitly všechny ostatní kupony. Těsně nad tento 
limit vystoupala pouze cena měsíčního kuponu pro dospělé, a to ze současných 460 na 550 korun. A co za to? Dopravce slibuje prodloužení 
doby, kdy ve špičce jezdí MHD v kratších intervalech, rozšíření metra trasy C, novou tramvajovou trať k metru Radlická, více nízkopodlaž-
ních  vozidel a čisté vozy. O poznání razantněji radní sáhli do cen jednotlivých jízdenek. Základní přestupní jízdenka podraží z 20 na 26 
korun, nepřestupní pak ze 14 na 18 korun. A ještě tvrdší postoj zaujalo město k přijíždějícím návštěvníkům. Třídenní jízdenka, kterou využí-
vají hlavně turisté, podraží z 220 na 330 korun, sedmidenní jízdenku za 280 korun nahradí pětidenní za rovných 500 korun. Ceny přesto 
vzrostly méně, než si plánoval Dopravní podnik. Ten původně chtěl, aby obyčejná jízdenka stála 30 a roční kupon 5 800 korun. 


