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Uvnitř tohoto vydání: 

Co nám přinese rok 2008 
 
Pojďme se zamyslet co nám tak může přinést rok 2008 a podívat se do kalendá-
ře co nás vlastně čeká: 
 

Politika a ekonomika: 
Leden 
- díky reformě veřejných financí se zavádí nové placení ve zdravotnictví, bude 
dražší doprava, poštovní služby a samozřejmě se mění řada rodičovských a so-
ciálních dávek.  
- podraží také elektřina a v řadě oblastí se i výrazně projeví zvýšení nákladů po-
stupným zvyšováním nájemného. 
Únor 
- volíme prezidenta, tedy my ne, ale Parlament a to 8. února.  
- proběhne poslední prodej balíku pohledávek z České konsolidační banky 
Březen 
- v Rusku vrcholí 2. března prezidentské volby  
Duben 
- proběhne dne 19. dubna sjezd KDU-ČSL. Uvidíme zda bude i volební, zatím to 
tak nevypadá.  
Květen 
- v květnu, konkrétně 17. května má sjezd zase KSČM. Ten již bude volební a 
uvidíme zda bude nový předseda komunistů či nějaký staronový. 
- v květnu by také mělo být otevřeno nové metro do Letňan.  
Srpen 
- v srpnu uplyne 40 let od vpádu vojsk Varšavské smlouvy na česká území.  
- v srpnu se také rozloučíme s padesátníky. V peněženkách bude tedy nejnižší 
mincí jedna koruna. 
Září 
- v září uplyne již 70 let od uzavření Mnichovského diktátu.   
Říjen 
- v říjnu proběhnou volby do zastupitelstev 13 krajů (vyjma Prahy) a do třetiny 
Senátu.  
- v říjnu také uplyne 90 let od vzniku samostatného Československa. 
Listopad 
- i ODS bude mít svůj kongres. Ten by měl být rovněž volební a konat se bude 
na konci listopadu. Uvidíme zda premiér obhájí své pozice. 
- 4. 11 se dozvíme, kdo bude novým americkým prezidentem.  
   

Kultura a sport: 
Leden 
- na konci ledna vyjde poslední kniha Harryho Pottera.  
Únor 
- proběhne dne 24. února již 80. výroční udělování Oscarů. Jak si asi povede 
Menzelův Anglický král? 
- Režisér Zdeněk Troška uvede svou novou pohádku. 
Březen 
- rozdají se ceny v oblasti divadla a to ceny Alfréda Radoka i Thálie 
- od 7. do 9. března probíhá halové mistrovství světa atletiky ve Valencii  

Zprávy z ÚVV 2 

Plánované akce 3 

K modernizaci 
ČSSD 

4 

Novoroční projev 
prezidenta repub-
liky 

4 

Informace ze za-
stupitelstva 

5 

Informace z rady 6 

Informace z komi-
sí 

6 

Co se stalo… 8 

Jak je to s nočním 
klidem ? 

11 



S t r á n k a  2  

Duben 
- dne 19. 4. se slaví Den Země 
- dne 17. 4. proběhne premiéra očekávaného filmu Taková normální rodinka 
- od 24. do 27. dubna proběhne již tradiční Svět knihy – knižní veletrh 
Květen 
- v druhé polovině května se můžeme těšit na filmový festival v Cannes.  
- nová hra Václava Havla nakonec asi skončí v divadle Archa. Premiéra by měla být v květnu 
- od 2. do 18. května proběhne hokejové mistrovství světa v hokeji v Kanadě.  
Červen 
- 7. června začíná mistrovství Evropy ve fotbale. Začínají Švýcaři jako hosté s Českou Republikou. 
- v červnu také probíhá Zlatá tretra a to 12. června 
Červenec 
- klasicky na začátku července, konkrétně čtvrtého začíná Filmový festival v Karlových Varech 
- na den 10. července naplánoval Juraj Jakubisko premiéru dlouho očekávaného filmu Báthory.  
Srpen 
- Dne 1. srpna dojde k zatmění slunce. U nás bude vidět jen z jedné čtvrtiny, zbytek by měl být temný. 
- Po filmu Kytice přijde i film Máj. Filmové zpracování tohoto díla by se mělo objevit 21. srpna.   
- Dne 8. srpna pak nastane vrchol roku, kdy v Číně začínají Olympijské hry. 
Září 
- od 13. do 21. září již tradičně probíhá akce Dny evropského kulturního dědictví. Tento rok má speciální zamě-
ření na památky a krajinu.  
Říjen 
- velká pardubická začíná 12. října 
Listopad 
- výtvarníci do 35 let převezmou  ceny Jindřicha Chalupeckého.  
- nadšenci jistě již očekávají 22 díl Jamese Bonda 

Roman Petrus 

Zprávy z ÚVV dne 17. prosince 2007Zprávy z ÚVV dne 17. prosince 2007Zprávy z ÚVV dne 17. prosince 2007Zprávy z ÚVV dne 17. prosince 2007    
Karel Šašek, místopředseda OVV 

 5. zasedání ÚVV ČSSD proběhlo dne 15. 12. 2007 za účasti 77% členů tohoto orgánu. Tento ústřední výbor se nesl v 
duchu očekávaných prezidentských voleb. Byl na něm přítomen kandidát na prezidenta České republiky, prof. Jan 
Švejnar. Profesor Švejnar ve svém vystoupení před ústředním výborem působil velmi sebejistě a během svého projevu 
byl několikrát přerušen bouřlivým potleskem. Ústřední výbor strany poté vyjádřil podporu kandidatuře prof. Jana Švejna-
ra na prezidenta republiky a zároveň vyzval poslance a senátory zvolené za ČSSD, aby v souladu s usnesením XXXIV. 
Sjezdu ČSSD odmítli podporu současného prezidenta Václava Klause a hlasovali v prezidentských volbách pro prof. 
Jana Švejnara. 
 Dále byla přijata výzva k ukončení jednání o umístění radarové základny protiraketového systému USA na území ČR a 
schválena východiska pro závěrečná jednání o důchodové reformě v ČR. Před ústředním výborem byla prezentována 
dosavadní činnost Týmu pro Prahu. Prezentace je k dispozici na stranickém intranetu či je možno si ji vyžádat u tajem-
níka OVV. 
  
Ústřední výbor také zaujal následující stanovisko k Reformní smlouvě EU: 
 
• ČSSD vítá dohodu 27 zemí EU na Reformní smlouvě, podepsané 13. prosince 2007 v Lisabonu. Nový smluvní rá-

mec umožní Evropské unii být efektivnější a akceschopnější. Po složitém procesu vyjednávání dostává Evropa šanci 
hrát odpovídající roli v současném světě a čelit aktuálním globálním výzvám, jako jsou klimatické změny, energetická 
bezpečnost a boj s terorismem. 

• ČSSD vyzývá vládu ČR, aby nově podepsanou Reformní smlouvu předložila v nejkratší době Parlamentu ČR 
k souhlasu s ratifikací. Je nutné co nejrychleji ukončit proces institucionálních změn a umožnit EU fungovat podle 
pravidel nové smlouvy. 

• ČSSD pokládá postoj Vlády ČR po celou dobu vyjednávání za pokrytecký a slabošský. I v této chvíli se ODS snaží 
proces přijímání smlouvy ztížit a zpomalit. Tento přístup ohrožuje nadcházející předsednictví ČR v Radě EU a zhor-
šuje obraz ČR na mezinárodní scéně. 

• ČSSD vyzývá vládu ČR, aby nezpochybňovala závazky, ke kterým se přihlásila a jednoznačně podpořila proces rati-
fikace a rychlého uvádění Reformní smlouvy do života EU.  
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Stalo se před 10 letyStalo se před 10 letyStalo se před 10 letyStalo se před 10 lety    
MO Čimice - schůze neproběhla 
MO Bohnice - " Ukazuje se,že je nezbytné věnovat pozornost přípravě komunálních voleb"; Stále 
platí,že je nezbytně nutné rozšiřovat členskou základnu.Dva noví členové (pí.Pekarovičová a p.Fric) 
se bohužel schůze 
nezúčastnili. 
MO Karlín - zápis není,schůze zřejmě neproběhla 
MO Libeň - výbor bere na vědomí návrh př.Jíravy,na zřízení  řídící skupiny pro vnitrostranickou pří-
pravu předčasných parlamentních voleb. 
MO Kobylisy - schůze neproběhla  

Plánované akcePlánované akcePlánované akcePlánované akce    
akce datum čas místo 
MO Karlín a MO Libeň 8.1.2008 18.00 Zenklova 27  
Vernisáž Petry Timurové 11.1.2008 17.00 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 
MO Bohnice 22.1.2008 18:00 Zenklova 27 
OVV Praha 8 23.1.2008 18:00 Zenklova 27 
Seminář pro nové členy 28.1.2008 18:00 Zenklova 27 
MO Čimice 29.1.2008 17:45 Chvatěrubská 
Klub deskových her 30.1.2008 18:00 Zenklova 27 
MO Karlín a MO Libeň 5.2.2008 18.00 Zenklova 27  
Klub zastupitelů Praha 8 11.2.2008 18:00 Zenklova 27 
MO Kobylisy 12.2.2008 18:00 Zenklova 27 
Ples Žofín 15.2.2008 19:00 Žofín 
MO Bohnice 19.2.2008 18:00 Zenklova 27 
OVV Praha 8 20.2.2008 18:00 Zenklova 27 
SON při ČSSD Praha 8 26.2.2008 17:00 Zenklova 27 
MO Čimice 26.2.2008 17:45 Chvatěrubská 

Obvodní výkonný výbor ČSSD Praha 8 
 

si Vás dovoluje pozvat na 
 

SETKÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ ČSSD PRAHA 8 
 

dne 28. ledna 2008 od 18:00 v sekretariátu OVV, Zenklova 27, Praha 8. 
 

Smyslem tohoto setkání je informovat Vás podrobněji o samotné ČSSD, její histo-
rii, stanovách a v neposlední řadě o komunální politice na Praze 8.  
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K modernizaci ČSSDK modernizaci ČSSDK modernizaci ČSSDK modernizaci ČSSD    
Jaromír Šída, předseda MO Libeň 

     Záměr modernizace ČSSD byl prvně prezen-
tován letos v březnu na XXXIV. Sjezdu strany. I 
když informační materiál byl dosti obsáhlý, na 
delegáty sjezdu nepůsobil příliš přesvědčivě a 
proto také i k němu přijaté usnesení doporučilo 
modernizaci dále projednávat v celé straně. 
     Verze Modernizace ČSSD ze září 2007 se 
projednávala na naší obvodní konferenci ČSSD 
Prahy 8 dne 22. 11. 2007.V široké diskusi za-
zněly různé názory, připomínky i kritické hlasy. 
Proto také usnesení k tomuto bodu programu 
nebylo jednotné a dalo vlastně podnět k dalším 
úvahám před konečným rozhodnutím. 
     Když se zamyslíme nad účelem moderniza-
ce, tak záměr je dán již v její preambuli. Jde 
v podstatě o zviditelnění naší strany před širo-
kou veřejností a získání příznivců. Lapidárně 
to řekl na obvodní konferenci př. Baxa 
z karlínské MO. Potřebujeme podporu médií, 
která jsou zatím většinou v rukou pravice, či 
přesněji řečeno, v područí ODS. 
     Zamysleme se, proč tomu tak je! Příčinou je 
40 let totalitního komunistického režimu, kdy 
vlastně dvě generace nepoznaly, co je to plura-
litní demokracie.. Když pak v roce 1989 přišla 
listopadová revoluce, nejmladší a střední gene-
race, neznajíc, že je tu ještě demokratická  le- 
vice, bezhlavě odmítla jakoukoliv levici, protože 
ji spojovala s komunismem - otočila politické ky-
vadlo zcela doprava nebo dokonce začala hlá-
sat, že politika je svinstvo a razila heslo 
„strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro 
všechny“. 

     Když se pak ukázalo, že Občanské fórum ne-
může vyhovovat všem a když ani jeho náhražka 
Občanské hnutí nevyhovovalo, bylo již pozdě na 
vystřízlivění. Pravičácké okouzlení jako droga pů-
sobilo dále. Tak nám vznikli pravicoví dělníci, ate-
ističtí lidovci a sociálně slabí občané volící 
z neznalosti ODS. Zrodily se politické paradoxy. 
     Otázkou tedy je, jak prosadit dobře míněné 
plány modernizace ČSSD, aby si jich všimla širo-
ká občanská veřejnost, aby je vzala na vědomí, 
aby jim hlavně uvěřila a aby nás začala podporo-
vat. Pomůže jedině neustálá agitace, propagace 
a tlak na média, tak aby lidé pochopili pluralitní 
demokracii a aby nestranili jen pravici. 
     Není vyloučeno, že nám paradoxně pomohou 
Kalouskova ekonomická reforma a Julínkova re-
forma ve zdravotnictví, které od 1.1. 2008 postih-
nou širokou občanskou veřejnost ve formě zvýše-
ných výdajů. Pak bude na nás, abychom toho po-
liticky využili a ukázali občanům, že naše vláda by 
si počínala ohleduplněji. 
     Konečně by mělo být povinností každého čle-
na ČSSD, aby ve své rodině, u příbuzných, zná-
mých, ve svém bydlišti i na pracovišti nenápadně, 
nenásilně, s citem, ale přesvědčivě vysvětloval 
politiku sociální demokracie, která hájí zájmy 
všech lidí, kteří se živí prací, ať už fyzickou či du-
ševní, drobných podnikatelů a živnostníků a hlav-
ně rodin s malými dětmi a důchodců. 
     Takovou drobnou agitační činností může se 
nám podařit získat alespoň sympatizanty pro naši 
stranu. Na modernizaci ČSSD by se tak mohl po-
dílet každý člen strany. 

Novoroční projev prezidenta republiky Novoroční projev prezidenta republiky Novoroční projev prezidenta republiky Novoroční projev prezidenta republiky     
Roman Petrus, předseda OVV 

Řada z vás jej slyšela a řada z vás si během posledních dnů mohla přečíst především nega-
tivní reakci (z řad opozice) a velmi „konstruktivní“ reakce především z řad Občanské demokratické 
strany a z KDU-ČSL. Pojďme se ale na prezidentský projev podívat trochu z jiné stránky. 

Jestli mě něco politika opravdu naučila, tak se v každé situaci alespoň pokusit vžít se do role 
oponenta a zkusit se na věc podívat z jeho pohledu. Je to velmi důležité, když se dokážete vžít do 
pohledu svého oponenta, dokážete se i připravit na svou kritiku. Nad čím tak asi prezident Klaus 
přemýšlel při sestavování svého již pátého novoročního projevu. To je přeci jasné  - na další blížící 
se volby, které jej zajímají  - na únorové, prezidentské. Pak byl projev z jeho pohledu excelentní a 
bezpochyby bravurní. Ne tak již bohužel z pohledu občanů. 

Co totiž Václav Klaus potřeboval? Především nikoho nenaštvat a nikoho si proti sobě nepo-
pudit. Za další zmírnit, pokud možno na minimum svoje osobní názory, které jsou mírně řečeno ne-
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kompatibilní z většinovou populací. Za třetí zahrát si alespoň jednou na nadstranického a státnické-
ho prezidenta. Za čtvrté připomenout svůj podíl na rozvoji České republiky a to velmi jemně, aby to 
bylo relativně nezpochybnitelné. Za páté nevyjadřovat se prakticky jakýmkoliv způsobem k reálné 
politice posledních měsíců a už vůbec se nezmiňovat o tom co bude v těch měsících dalších. 

Když se vžijeme do těchto kritérií, pak se mu projev opravdu výrazně povedl. Přesto, ale mně 
jako občana neuspokojil. Díky tomuto bojácnému projevu se u mně trochu shodil a už to není ten sil-
ný Klaus, který si dokáže jít tvrdě za svým. A to je asi dobře. Samozřejmě on by si to vynahradil 
hned jakmile by byl zvolen. 

Pokud jde o projev, zarazilo mě, že Václav Klaus se skoro více jak polovinou svého projevu 
zabýval historií s tou naší slavnou osmičkou. Samozřejmě je to znak prodlužování jinak celkem bez-
obsažného projevu, jen ale doufám, že prezident poté co loni v sobě objevil experta na globální 
oteplování, případně životní prostředí letos v sobě neobjeví experta na historii. Mohlo by se nám to-
tiž stát, že budeme slýchat řadu jeho asi opět ne příliš kompatibilních názorů s většinou národa. 

Mnoho lidí na projevu nejvíce překvapila silná slova o současné životní úrovni v České Re-
publice, kdy přímo zaznělo, že lidé se v současné době mají nejlépe v dějinách země. Já se těmto 
slovům tolik nepodivuji, protože je to skutečně tak a nikdy v historii neměla naše země natolik sluš-
nou, nikoliv výbornou životní úroveň. A taky si na rozdíl od našeho předsedy Paroubka nemyslím, že 
je to zásluhou pouze dvou vlád sociální demokracie. Všechno je však jen do času. Uvidíme co právě 
s životní úrovní většiny lidí a především s úrovní sociálních skupin, které prezident Klaus jmenoval 
tedy s rodinami s dětmi, zdravotně postiženými, lidmi bez domova a sociálně vyloučenými a rom-
skou populací udělá chystaná reforma veřejných financí, o které se stále dozvídáme, že přestože už 
teď působí hrůzostrašně, je jen první částí a bude za ní následovat reforma výraznější.   

Osobně doufám, že příští rok již bude novoroční projev říkat jiný prezident, prezident více 
nadstranický po celou doby vlády, nejen před volbami, prezident, který se nebude bát říkat co všech-
no není dobré a co by v příštím období mělo být jinak. 

Informace z jednání zastupitelstva MČ Praha 8Informace z jednání zastupitelstva MČ Praha 8Informace z jednání zastupitelstva MČ Praha 8Informace z jednání zastupitelstva MČ Praha 8    
 Zastupitelstvo MČ Praha 8 se konalo dne 19.12.2007 v KD Ládví. Několik dní před zastupitelstvem 
MČ Praha 8 to vypadalo, že průběh tohoto zastupitelstva bude mnohem jednodušší, než jaký byl na 
zastupitelstvu, na kterém se probírala otázka privatizace části bytového fondu, se kterým MČ hospo-
daří. Nicméně ODS, která má v zastupitelstvu MČ Praha 8 většinu, ukázala, jak se tento názor liší 
od pravého stavu věcí. 
 Na program jednání zastupitelstva byly zařazeny 2 nové body jednání, a to odvolání místostarosty 
městské části pana Michala Kindla a radního městské části pana Tomáše Chvály. Oficiálním zdů-
vodněním klubu Občanské demokratické strany bylo, že zmíněným radním po zhodnocení práce ra-
dy městské části byla Klubem zastupitelů ODS vyslovena nedůvěra. Z tohoto důvodu bylo navrženo 
jejich odvolání. 
 Oba pánové, o jejichž odvolání mělo zastupitelstvo rozhodovat, ve svých projevech zastupitelstvu 
sdělili, že jejich odvolání je čistě politickou záležitostí bez vlivu na radnici. Starosta Josef Nosek na 
toto vyjádření reagoval slovy, že v případě Josefa Chvály nejde o politiku, nýbrž pouze o zhodnocení 
jeho roční práce. Podle starosty Noska pan Josef Chvála totiž neudělal vůbec nic. 
 Přestože opozice žádala nějaké konkrétnější vysvětlení, nedostala jej. V následném hlasování za-
stupitelstva MČ Praha 8 byli tito radní odvoláni a zastupitelstvo rozhodlo, že jejich nástupci budou 
pan Josef Vokál jako nový místostarosta a JUDr. Pavel Penk (oba ODS). 

Dovolujeme si Vás informovat, že si již můžete u tajemníka objednávat lístky na reprezentační ples 
ČSSD na pražském Žofíně, jež se uskuteční 15.2.08 od 19:00 hodin. Hodnoty vstupenek jsou stejné 
jako minulý rok, tedy:            Malý sál - 50 Kč (pro seniory)       Velký sál - 500 Kč 
Rytířský sál - 200 Kč             Galerie - 250 Kč                              Přísálí - 300 Kč    
Jan Vašek, tajemník - tel.721 029 892 
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- Opravy Bílého domu se prodlužují především díky tomu, že během rekonstrukce se nachází stále 
nové a nové problémy na stavbě včetně například toho, že střecha nad malým sálem je napadena 
dřevokaznou houbou. Proto byla Rada nucena rozšířit smlouvu s firmou provádějící rekonstrukci. 
- Rada vzala na vědomí zprávu o vyúčtování výsledků hospodaření za 1. až 3. čtvrtletí 2007 s tím, 
že hospodaření skončilo převahou příjmů nad výdaji v částce 13 208 tisíc. 
- Rada schválila návrh rozpočtového provizória na rok 2008 a předložila jej Zastupitelstvu. 
- Rada se vyjadřovala a to kladně k návrhu Magistrátu na změnu územního plánu v otázce kolejové 
(tramvajové) dopravy do Bohnic. Nově se však vynořují i návrhy na prodloužení tramvajové dopravy 
z Vozovny Kobylisy do Dolních Chaber a následně do Zdib. 
- Došlo k mírné úpravě členů komisí Rady městské části 
- Rada rozhodla o prodání domu na adrese Ve Vrchu 4. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na prodej 
tohoto objektu. 
- Rada se v rámci své bezpečnostní politiky rozhodla zajistit u mateřské školy Na Kotlasce lokální 
kamerový systém. Na toto vypsal výběrové řízení. 
- Rada schválila smlouvu na zajištění kompletní grafické a předtiskové přípravy novin Městské části 
Praha 8 – Osmička, kterou bude zajišťovat nová firma. Jednalo se o tom především z důvodu zruše-
ní příspěvkové organizace Kulturní středisko. Zároveň proběhlo i výběrové řízení na novou grafickou 
podobu časopisu Osmička. 
 
Prosinec 07  

 
- Rada odsouhlasila Bytový projekt jí předložený, který by se měl postavit v ulici U Sluncové v  Karlí-
ně. Jedná se o ulici za Sídlištěm Invalidovna. Jednalo by se o celkem o 4 domy se 197 bytovými jed-
notkami a 239 parkovacími místy. Okolní prostor by měl být vybaven sadovou úpravou. Domy by 
měly mít 11 nadzemních podlaží. 
- Rada schválila žádost majitele domu v Křižíkově 99, který by se měl zbourat a místo toho postavit 
Hotel Křižíkova se 198 pokoji. Jedná se o další hotel v oblasti Karlína a jen doufejme, že tam zbude 
místo i na jiné aktivity. 

Informace z Rady MČ Praha 8Informace z Rady MČ Praha 8Informace z Rady MČ Praha 8Informace z Rady MČ Praha 8    

Informace z komisí a výborůInformace z komisí a výborůInformace z komisí a výborůInformace z komisí a výborů    
Bytová komise – Roman Petrus 

Bytová komise kromě běžné agendy projed-
návala dva zásadní body:  

Za prvé se jednalo o prodlužování nájem-
ních smluv, které nebylo zatím jednoznačné. Byto-
vá komise schválila následující usnesení: 
-Prodlužovat bez projednání v komisi RMČ bytové 
a pro nebytové prostory platnost nájemních smluv 
uzavřených na  základě  pořadníku, pro obecnou 
prospěšnost a na základě výběrového řízení tam, 
kde je řádně hrazeno nájemné a trvá důvod proná-
jmu.  
-Provádět na podkladě doporučení komise RMČ 
bytové a pro nebytové prostory druhé a další pro-
dlužování platnosti nájemních smluv uzavřených na 
základě usnesení RMČ (popř. OR) tam, kde je řád-
ně hrazeno nájemné a tyto smlouvy byly uzavřeny 
z jiných důvodů než na základě pořadníku nebo pro 

obecnou prospěšnost (ponechání v bytě, apod.). 
Za druhé se jednalo o zásady pronájmů bytů. 

Zde komise představila návrh úpravy „Zásad pronají-
mání bytů“, který uvolňuje podmínky získání nájmu 
obecního bytu. Zároveň tento materiál doporučuje 
k projednání Radě MČ  
Kontrolní výbor – Roman Petrus 

Kontrolní výbor projednal zprávu z bytového 
odboru, která se týkala prázdných, tedy neobsaze-
ných bytů, které se nacházejí v domech neurčených 
k prodejům (privatizaci). Proběhla obsáhlá diskuse, 
kde se diskutovalo především o využitelnosti bytů tak 
jak bylo popsáno ve zprávě. Po diskusi vzal kontrolní 
výbor zprávu na vědomí.   

Dále probíhala diskuse o plánu kontrol na rok 
2008. Návrhů byla řada a kontroly v roce 2008 se tedy 
zaměří na kontrolu např. rekonstrukce Bílého domu, 
plán oprav domovního a bytového fondu na rok 2008, 
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pronajímání nebytových prostor ve školství a prodej 
bytových domů. 
Kulturní komise – Roman Petrus 

Kulturní komise konstatovala, jakým způso-
bem se v roce 2007  starala radnice o památky na 
Praze 8:   
1) Kobyliská střelnice, výroba a instalace kovového 
kříže – náklady 160.000,- Kč. 
- celkem v roce 2007 do Národní kulturní památky 
investováno přes 250.000,- Kč 
- právní oddělení zkoumá majetkové a vlastnické 
vztahy pozemků a staveb na ní stojících ( závěr le-
den 2008 ) 
- magistrát přislíbil v příštím roce výraznou finanční 
injekci, ale slib nesplnil 
2) Znovu obnovena poničená kaple na Sokolovské, 
náklady 50.000,- Kč. 
3) Opraveno sousoší Mládí u KD Krakov ( příspěvek 
Galerie hl. města Prahy ) 

Dále komise dostala informace o přípravě 
Pomníku druhému odboji v Ďáblicích na hřbitově. 
Proběhlo jednání mnoha účastníků, jehož závěrem 
je, že pomník bude odhalen 17. června 2008. Byl 
projednán i návrh všech kulturních akcí připravova-
ných na rok 2008. Včetně návrhu oslavy 400 let od 
uzavření tzv. libeňského míru, které navrhl Roman 
Petrus, dále spolupráce s archivem Národního mu-
zea, které přislíbilo zapůjčit kopie dokumentů. Jedná-
ní proběhnou v lednu 2008, výstava je naplánována 
na červen až září 2008 
Komise pro národnostní menšiny 
     Komise zhodnotila svou činnost za rok 2007, kon-
statovala, že bylo jednáno se dvěma Romskými 
sdruženími, třetí Romské sdružení se ani při opako-
vaném pozvání jednání komise nezúčastnilo. 
V následujícím období by se měla komise mimo jiné 
zabývat dle návrhu pí Palounkové, členky komise, 
např. chováním Romů v rámci sousedských vztahů 
dle podnětů  
občanů MČ Praha 8, zejména z ul. Sokolovské 
v Karlíně. 
Komise sociální a zdravotní - Jana Štollová 
     Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o 
přidělení sociálních bytů a azylového ubytování. Ža-
dateli, který nesplňoval podmínky pro azylové ubyto-
vání bylo sociálním odborem doporučeno, aby se za-
jímal o získání bytu v soutěži. V jiném případě komi-
se doporučila prošetřit sociální poměry zájemce o 
sociální byt. 
Dopravní komise - Ing. Daniel Rödig 
     Dopravní komise (DK) ZMČ se konala dne 
12.12.2007. Na jejím jednání byli přítomní členové 
informováni o návrhu rozpočtu MČ Praha 8, který po-
čítá s nadstandardním čištěním chodníků v oblasti 
Karlín, Libeň, okolí metra Kobylisy a Ládví. DK byla 
informována o tzv. Chodníkovém programu, na jehož 
realizaci v roce 2008 je počítáno s cca. s 8 mil. Kč 
z rozpočtu MČ Praha 8. O částce, kterou na realizaci 

Chodníkového programu v roce 2008 přispěje TSK 
hl. m. Prahy, se bude vyjednávat. DK byla sdělena 
informace, že na otázku výstavby informačních rada-
rů, o které se jednalo na jednom z posledních zase-
dání DK, byla v návrhu rozpočtu na rok 2008 vyčle-
něna částka 1 mil. Kč. Tyto prostředky by měly stačit 
na montáž 5 párů radarů. Přednostně budou instalo-
vány u ZŠ a na nebezpečných úsecích nejfrekvento-
vanějších komunikací. V souvislosti s umisťováním 
radarů byla sdělena informace, že ještě v roce 2007 
budou instalovány radary v ul. Žernosecká. Na otáz-
ku týkající se problematiky kolem parkování před ZŠ 
Bohumila Hrabala, bylo sděleno, že všechny navrho-
vané varianty řešení byly projednány s ved. odboru 
školství i s vedením ZŠ. Nicméně žádná z možností 
z různých závažných důvodů nevyhovuje. Z tohoto 
důvodu tedy závěr DK zněl, že z hlediska bezpeč-
nosti jak dětí tak dopravy je nutné respektovat stáva-
jící dopravní značení. 
     Celý zápis z tohoto jednání Dopravní komise 
ZMČ je zájemcům připraven k nahlédnutí v Grabově 
vile. Příští zasedání DK se bude konat dne 16. 1. 
2008. 
Finanční výbor - Ing. Daniel Rödig 
     Finanční výbor se konal dne  10.12.2007. Na  
programu jeho jednání bylo projednání Návrhu roz-
počtových opatření, o které žádali jednotliví správci 
rozpočtových položek. FV ZMČ po projednání vzal 
tento materiál na vědomí a doporučil ho ke schválení 
v RMČ.  
     Dalším bodem jednání FV bylo projednání II návr-
hu rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2008. FV tento mate-
riál projednal a po následné diskusi nad tímto materi-
álem požádal vedoucího OŽP, aby na jednání další-
ho FV předložil rozbor nárůstu požadovaných  výdajů 
na veřejnou zeleň v porovnání s předchozími lety. 
Dále byl požádán vedoucí OŠ, aby FV podal infor-
maci, zda si jednotlivé ZŠ a MŠ při požadavku na 
rozpočet 2008 provedly analýzu dopadů cenových 
změn energií od 1.1.2008 a tento nárůst v návrhu 
rozpočtu zohlednily. K předloženému návrhu rozpoč-
tu na rok 2008 nebyly jiné připomínky a dotazy.  
     Všechny zápisy z jednání Finančního výboru 
ZMČ Praha 8 jsou pro zájemce k dispozici 
k nahlédnutí v „Grabově vile“. Příští jednání FV ZMČ 
se koná v úterý, dne 22. ledna 2008. 
Bezpečnostní komise - Ing. Milan Hejkrlík 

Jednání komise se uskutečnilo 18. prosince 2007. 
Komise vzala na vědomí zahájení pilotní fáze projek-
tu „Bezpečná osmička“ - vybudování autonomního 
kamerového a bezpečnostního systému . Prozatím 
byla zapojena mateřská škola Kotlaska a její okolí. 
Dále se komise zabývala podílem občanů na rušení 
nočního klidu, stížnosti byly předány Policii České 
republiky a Městské policii. 
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Bohnice lidem nadělily 90 míst na parkování 
Radnice Prahy 8 vyšla vstříc potřebám části ob-
čanů Prahy 8 a vybudovala na sídlišti 
v Bohnicích nové parkoviště pro motorová vozi-
dla čítající cca. 90 parkovacích míst. Nová místa 
v ulici Hnězdenská by mohla pomoci vyřešit ne-
dostatek parkovacích míst v této lokalitě. Kolmá 
parkovací stání vyrostla na místě nevyužívaných 
pásů zeleně. O osud další zeleně se však místní 
obyvatelé obávat nemusí. Od roku 2002 už zřídi-
la radnice Prahy 8 v Bohnicích, konkrétně v uli-
cích Hnězdenská, Lešenská a Pomořanská cel-
kem 205 parkovacích stání. Za jejich vybudování 
zaplatila celkem čtyři a půl milionu korun. Do ná-
kladů byla zahrnuta i cena za úpravy zeleně, 
propojovacího chodníku a zbudování nového 
průjezdu do ulice Na Farkách. Tato parkovací 
místa, která vyrostla v Bohnicích, jsou však na 
dlouhou dobu zřejmě poslední, jelikož v blízké 
budoucnosti se podobné akce neplánují. Hlav-
ním důvodem je kromě stále stoupající ceny 
fakt, že na území MČ Praha 8 již dle vyjádření 
radnice nejsou vhodné lokality pro jejich zbudo-
vání. Bohnice přitom nejsou jedinou částí Prahy 
8, která má s parkováním problémy. Ulice přepl-
něné auty trápí například i obyvatele Karlína. 
 
Nové hřiště v Kobylisích 
Děti získaly další prostor, kam si mohou chodit 
hrát.  Úplně nové hřiště nechala Radnice MČ 
Praha 8 zbudovat v Libišské ulici v Kobylisích. 
Stavba nového hřiště, kde děti pro své radován-
ky mohou využít prolézačkou, klouzačku, dome-
ček a houpačky přišla úřad MČ Praha 8 na bez-
mála 2 miliony korun. Hřiště je situováno mezi 
čtyřmi malými panelovými domy, takže úředníci 
úřadu věří, že si jej místní sami ohlídají. Hřiště 
totiž není oplocené. Oplocení je radnice připra-
vena přidělat, nicméně stavba oplocení by zna-
menala zmenšení herního prostoru pro děti. Sa-
mozřejmě by se tím i zvýšily finanční náklady té-
to akce. Asi jen čas ukáže, zda všudypřítomní 
vandalové prostor určený dětem budou respek-
tovat. 
 
Kamery ohlídají obyvatele Prahy 8 
Opilí, bezdomovci, narkomani na dětských hřiš-
tích, všudypřítomní vandalové, kapsáři na Flo-
renci - na ty si často stěžují nejen obyvatelé Pra-
hy 8. Právě tyto  „podivné existence“ by měly 
z ulic Prahy 8 v budoucnu zmizet. Napomoci to-

mu by měly kamery, které radnice Prahy 8 hodlá 
instalovat  na  místech,  která  náporem těchto 
existencí trpí nejvíce. Radnice Prahy 8 projekt 
nazvala  „Bezpečná  Osmička“.  Výstupy 
z instalovaných kamer budou sledovat v operač-
ním středisku zdejší strážníci. Pilotním projek-
tem  bude  vybudování  lokálního  kamerového 
systému  v  objektu  Mateřské  školy  Kotlaska. 
V  příštím roce by měly následovat i další budo-
vy. Nové kamery mají doplnit systém elektronic-
kého zabezpečení a systém protipožární signali-
zace a přístup k nim bude mít hospodářka budo-
vy a městská policie. Projekt Bezpečná Osmička 
bude radnici stát celkem téměř 200 milionů ko-
run a radnice na něj chce získat peníze z měst-
ské pokladny, z fondů EU a od soukromých fi-
rem. Lidem se nápad úřadu líbí, i když upozor-
ňují na to, že jim kamery zasáhnou do soukromí.  
 
Místostarosta a radní skončili 
Zastupitelstvo MČ Praha 8, které se konalo dne 
19.12.2007 odvolalo místostarostu MČ Praha 8, 
Michala Kindla a radního Tomáše Chválu. Důvo-
dem pro jejich odvolání byla nedůvěra, kterou 
jim za výsledky jejich roční práce na radnici práci 
vyslovil klub ODS. V jejich funkcích je nahradí 
Josef Vokál a Pavel Penk (oba ODS). Odvolaní 
radní s rozhodnutím zastupitelstva nesouhlasí a 
důvody vedoucí k jejich odvolání jsou prý politic-
kého charakteru. 
 
Základní školy se sloučí 
Žáci prvního stupně ZŠ Na Korábě si budou mu-
set od září zvykat na novou adresu. Jejich škola 
se totiž k tomuto datu sloučí s nedalekou ZŠ Bo-
humila Hrabala, kam se přesunou první stupně 
obou škol. Rozhodlo o tom poslední zastupitel-
stvo MČ Prahy 8. Proti sloučení těchto ZŠ se vy-
jadřovalo vedení jedné ze škol a část rodičů. I 
přes jejich výhrady se poslední zastupitelstvo 
rozhodlo tyto školy sloučit. Na zastupitelstvu by-
lo místostarostou Roubíčkem prezentováno, ja-
kým způsobem to ovlivní obě bývalé školy a co 
to naopak těmto školám přinese. Nakonec návrh 
podpořila většina zastupitelů.  
 
Výherní automaty jsou městem regulovány 
Počátkem roku vstoupila v platnost vyhláška,
která stanovuje místa a čas provozování výher-
ních hracích přístrojů. Nyní se počítá s tím, že 
vyhláška bude dvakrát ročně aktualizována 
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s cílem co nejvíce se přiblížit potřebám, výhra-
dám a výtkám obyvatel města a jednotlivých 
městských částí. Provozování výherních auto-
matů mimo kasina v současné právní úpravě po-
volují jednotlivé MČ, které nemají možnost od-
mítnout žádost žadatele, pakliže tento splňuje 
předepsané náležitosti. Přijetím této vyhlášky by 
se ale tato situace razantně změnila.  
 
Nájem a energie podraží 
Od Nového roku se v Praze zdražují desítky slu-
žeb. Zdraží se nejen náklady na provoz domác-
nosti, ale i jízdné městskou hromadnou dopra-
vou, sport, zábava a desítky dalších služeb. 
Elektřina podraží o 10,2 procenta. Domácnosti, 
které ji využívají pro běžnou spotřebu, vydají o 
360 až 700 korun ročně více než letos. Těm, 
kteří elektřinou vytápějí, se náklady ročně zvýší 
o 1 500 až 2 000 korun. Největší podíl (asi 20 
procent) svých výdajů utratí Pražané za bydlení.  
Pražské zdražování jízdného v MHD začalo plí-
živě už letos v zimě. To když se začaly plánovat 
modré zóny. Podraží i odtahy aut, od Nového 
roku o celou pětistovku. Další peníze z praž-
ských peněženek si vymínil Dopravní podnik. Od 
1. ledna totiž zvyšuje jízdné v sedmnácti tari-
fech. V průměru zdražuje jízdné o 19 procent.  
 
Praha 8 má opravenou radnici 
Úřad MČ Prahy 8 je konečně opraven. Nově 
opravené prostory v Libni mají být občanům k 
dispozici od 10. ledna 2008. V budově úřadu na 
křižovatce ulic Zenklovy a U Meteoru chyběly 
informační centrum nebo recepce. Rekonstrukce 
jejich vznik umožnila. A nejen to. V přízemí bude 
také bistro a nové přepážkové pracoviště. Stáva-
jící kanceláře jsou rozšířené, veřejné toalety jsou 
upravené i pro hendikepované, a v suterénu 
vznikly kanceláře a archiv městské části. Zčásti 
byl provoz přízemí a suterénu obnoven před Vá-
noci, například pracoviště, které vydává občan-
ské průkazy a pasy, začalo běžně fungovat už 
ve čtvrtek 20. prosince. 10. ledna převezme rad-
nice zbytek prostor - druhou polovinu přízemí a 
halu, kde bude například ověřování, poskytování 
výpisů, podatelna, pokladna a bufet. A samozřej-
mě sál. Do sálu se tak vrátí také zasedání zastu-
pitelstva 
 
Radnice Prahy 8 poskytla tréninkový byt 
Občanské sdružení Kolpingova rodina, které již 
provozuje azylový dům pro matky s dětmi 
v Bohnicích, získalo od radnice Prahy 8 trénin-

kový byt pro tréninkové bydlení maminek 
s dětmi, které se nedobrovolně ocitly v tíživé si-
tuaci. V bytě 1 +1 si tak tyto ženy budou moci 
vyzkoušet samostatný život poté, co projdou 
azylovým domem.  
 
Divadlo pod Palmovkou má novou hru 
Od prosince můžete chodit do Divadla pod Pal-
movkou na novou hru Roberta Bolta „Ať žije krá-
lovna!“ Jedná se o duel dvou královen které jsou 
nuceny bojovat o moc, o lásku a nakonec i o ho-
lý život. Příběh byl napsaný podle historických 
událostí. Anglická královna Alžběta a skotská 
královna Marie Stuartovna se nikdy nesetkaly, 
ale osudem byly přesto postaveny proti sobě. V 
hlavních rolích V hlavních rolích uvidíte Jitku 
Čvančarovou (Marie), Zuzanu Slavíkovou 
(Alžběta). 
 
Nová úprava ulice V Holešovičkách  
Ulici V Holešovičkách,  jako jednu z nejfrekven-
tovanějších ulic v metropoli, čeká zřejmě vý-
znamná přestavba. Touto ulicí kterou musíte 
projet, když jedete ze severu Prahy na most Ba-
rikádníků, projede každý den až sto tisíc aut. Ny-
ní by ulice V Holešovičkách měla být o něco 
bezpečnější. Aut sice neubude, ale ulice bude 
zúžena. Radnice městské části by chtěla do půl 
roku přebudovat její část na parkovací místa. Ři-
diči se však nemusí bát větších kolon - zúžení 
se dotkne pouze vyhrazeného pruhu pro autobu-
sy, kam řidiči stejně nesmějí. Vzhledem 
k prodloužení trasy metra C do Ládví již není po-
třeba, aby byl v této ulici vyhrazen zvláštní jízdní 
pruh pro autobusy, jejichž linky dříve spojovaly 
Kobylisy a Prosek s nejbližší stanicí metra Ná-
draží Holešovice. Zaparkovaná auta by se tak 
mohly stát přirozenou ochranou pro chodce.  
 
V Praze 8 probíhá a bude probíhat výsadba 
stromů a stromků 
V současné době probíhá v Praze 8 významná 
obnova stromů. Celkem bude v Praze 8 do jara 
vysazeno přibližně pětadevadesát stromů a zá-
roveň budou odstraněny stávající přestárlé a ne-
mocné stromy. Změny se týkají ulice Přemyšlen-
ské, Ďáblické a Kurkovy v Kobylisích a Ústavní 
ulice v Bohnicích.  
 
Na Praze 8 je nové divadlo 
Ve čtvrtek 29. listopadu bylo v Karlíně otevřeno 
nové Divadlo Kámen. Toto divadlo bude jedno z 
nejmenších pražských scén - s hledištěm pro 
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pouhých 50 diváků. Přirozený základ repertoáru 
budou tvořit ,černobarevné hry‘.  Divadlo Kámen 
bylo dosud známé z dosavadních představení v 
Žižkovském divadle. Studio mohou diváci navští-
vit v Nekvasilově ulici - v budově, která dříve 
sloužila jako sklad. Prostor pronajala divadlu 
radnice Prahy 8, přestavbu zaplatili sponzoři a 
přátelé divadla. Informace o představeních mo-
hou lidé najít na internetových stránkách www.
divadlokamen.cz. 
 
V budově Invalidovny by mohl být univerzitní 
kampus filozofické fakulty  
Historické budově Invalidovny v Praze 8 se mož-
ná blýská na lepší časy. O chátrající budovu, 
která patří armádě, projevila zájem Filozofická 
fakulta Univerzity Karlovy, která by chtěla objekt 
od ministerstva obrany získat a využít pro své 
ústavy a katedry. Do historie budovy katastrofál-
ně zasáhla povodeň v roce 2002. V té době bylo 
nenávratně zničeno mnoho významných částí 
vojenských archivních materiálů z doby česko-
slovenských legií. Vojákům se navíc doposud 
nepodařilo veškeré škody po povodni napravit, 
proto má zájem univerzity o rekonstrukci a využi-
tí Invalidovny i podporu radnice Prahy 8. Přestě-
hování filozofické fakulty do tohoto objektu by 
velmi pomohlo nejen Invalidovně, ale i celé 
Městské části Prahy 8. Univerzity vždy přitahují 
pozornost.   
 
Nemocnice Na Bulovce se může stát metro-
politní nemocnicí 
V nemocnici na Bulovce budou možná ošetřovat 
i pacienty, kteří bydlí v jiné městské části. Praža-
ny žijící mimo spádovou oblast nemocnice musí 
nyní lékaři odmítat – tedy v případě, že nejde o 
akutní případ. Pražští radní nechají vypracovat 
studii, která ukáže, zda je možné, aby se z ne-
mocnice na Bulovce stala takzvaná metropolitní 
nemocnice. Kdyby se Bulovka stala metropolitní 
nemocnicí, přestala by být typickou spádovou 
nemocnicí, která přijímá jen pacienty z okolí. 
Statut metropolitní nemocnice přináší několik vý-
hod pro město. Město tak bude nově o nemocni-
ci úplně rozhodovat a bude mít víc možností, jak 
řešit konkrétní problémy zdravotnictví v Praze. 
Nemocnice by se navíc starala o zaměstnance 
městských organizací. Například by se dělaly 
zdravotní testy pro městskou policii, ošetřovali 
by například i zaměstnance Dopravního podniku 
nebo magistrátu. Pokud studie neprokáže vý-
hodnost přeměnu nemocnice Na Bulovce na 

metropolitní nemocnici měla by se stát nemocni-
cí univerzitní pod Karlovou univerzitou.  
 
Jak dál se zahrádkářskou kolonií na Libeň-
ském ostrově 
Do roku 2009 počítá magistrát také se zrušením 
zahrádkářské kolonie na Libeňském ostrově. Na 
místě 160 chat, kam jezdí až pět set lidí, by měl 
být park. Radnice zahrádkářům chce nabídnout 
náhradní lokality v Dolních Počernicích, Benicích 
a Suchdole. 
 
Na nádraží Praha – Libeň začínají se svojí no-
vou sítí restaurací České dráhy 
České dráhy se rozhodly obnovit nádražní re-
staurace a pod značkou „La Rocket“ hodlají pro-
vozovat vlastní restaurační síť. První dvě provo-
zovny se otevřely v prosinci v pondělí v Praze-
Libni a v Pardubicích. V současnosti funguje na 
nádražích Českých drah 210 restaurací, které by 
se časem měly modernizovat. Část z nich se 
stane součástí sítě „La Rocket“, zbytek dráhy 
hodlají zrekonstruovat a pronajmout. Pronajaté 
restaurace budou mít podobný interiér a reklam-
ní štít, nájemci budou muset dodržovat vyšší hy-
gienické normy. Název sítě zvolily dráhy podle 
jedné z prvních parních lokomotiv, kterou v roce 
1829 sestrojil britský konstruktér Robert 
Stephenson. Restaurace „La Rocket“ budou na-
bízet klasické pohostinské služby, jejich součástí 
však bude také rychlý pultový prodej.  
 
Žernosecká ulice bude bezpečnější  
Lepší bezpečnost pro chodce a cyklisty by měly 
zajistit úpravy Žernosecké ulice u křižovatky s 
Burešovou ulicí v Praze 8. Přibyl tak přechod pro 
chodce a světelné tabule, které informují řidiče o 
tom, jakou rychlostí místem projíždějí. Příští rok 
by pak měl být přechod osvětlen a měl by tam 
také přibýt přejezd pro cyklisty. Místo je velmi 
frekventované, poblíž jsou školy 
a Gerontologické centrum. Celý systém by měl 
výrazně pomoci k bezpečnosti v okolí.  
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Jak je to s nočním klidem ? Jak je to s nočním klidem ? Jak je to s nočním klidem ? Jak je to s nočním klidem ?     
Ing. Milan Hejkrlík, místopředseda OVV 

 Komise Rady Městské části Praha 8 pro bez-
pečnost a veřejný pořádek prakticky na svém 
každém jednání řeší několik podání občanů tý-
kající se porušování nočního klidu pohostinský-
mi zařízeními, restauracemi, hernami, nočními 
bary apod. Občané se obrací na komisi přede-
vším se žádostí o stanovení určité hodiny, od 
které by byl daný podnik uzavřen, nejčastěji na-
vrhují desátou hodinu večerní. Položme si tedy 
otázku, jak je možné občanům pomoci. Odpo-
věď na tuto otázku není jednoduchá.  
 Bezpečnostní komise, z hlediska své působ-
nosti, která je zákonem o hlavním městě Praze 
vymezena jen jako poradní a iniciativní orgán, 
nemůže občanům přímo pomoci.  Komise pou-
ze upozorní Policii České republiky i Městskou 
Policii, aby více dbali na dodržování nočního 
klidu v občany kritizovaných místech. Stejně 
tak i městské části, nemají žádný právní ná-
stroj, kterým by mohl být noční klid jakkoli regu-
lován, neboť zákon o hlavním městě Praze ne-
umožňuje městským částem vydávat vyhlášky 
a nařízení, které by ukládaly povinnosti či ome-
zovala občanská práva. Tuto pravomoc 
z hlediska orgánů územní samosprávy zde drží 
pouze zastupitelstvo hlavního města Prahy. 
Takto to vyplývá z ustanovení § 44 odst. 3 
písm. a) zákona o hlavním městě Praze, které 
stanoví, že hlavní město Praha (ale tudíž niko-
liv městské části) může ukládat v samostatné 
působnosti obecně závaznou vyhláškou povin-
nosti k zabezpečení místních záležitosti veřej-
ného pořádku; zejména může stanovit, které 
činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek 
v hlavním městě Praze nebo by mohly být 
v rozporu s dobrými mravy anebo z důvodu 
ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vy-
konávat pouze na místech a v čase obecně zá-
vaznou vyhláškou určených, popřípadě stano-
vit, že na určitých veřejně přístupných místech 
v hlavním městě Praze jsou takové činnosti za-
kázány. Této pravomoci bylo využito v případě 
obecně závazné vyhlášky č. 11/2005, kterou se 
stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení 
nebo erotických služeb a obecně závazné vy-
hlášky č. 14/2000, o omezujících opatřeních 
místních záležitostí veřejného pořádku 
v souvislosti se žebráním, ve znění obecně zá-
vazné vyhlášky č. 10/2004. 
 Nicméně ani toto zákonné zmocnění neumož-
ňuje samosprávným orgánům stanovit zavírací 

hodinu v restauračních a obdobných zaříze-
ních, čehož se často občané domáhají, jak 
jsem v úvodu uvedl. Je třeba poukázat na ná-
lez Ústavního soudu Pl. ÚS 42/05, který se týká 
aplikace významově shodného ustanovení § 10 
písm. a) zákona o obcích. Ústavní soud za vyu-
žití historického výkladu konstatoval, že toto 
ustanovení slouží pro omezování primárně so-
ciálně patologických jevů a nikoliv činnosti, kte-
ré jsou ve své podstatě zcela v souladu se zá-
konem, avšak je s nimi spojeno vyšší riziko na-
rušení, např. veřejného pořádku. Je nasnadě, 
že hostinskou činnost není možno podřazovat 
pod patologické jevy, tudíž pokud by hlavní 
město Praha časově omezilo provozní dobu 
pohostinských zařízení, dostalo by se do střetu 
se základním právem zaručeným článkem 26 
odst. 1 Listiny základních práv a svobod, kde je 
stanoveno, že každý má právo podnikat a pro-
vozovat jinou hospodářskou činnost. 
 Stejně tak, pokud by Městská část Praha 8 při-
stoupila k obdobné regulaci byť k tomu nemá 
zákonné zmocnění, jednala by v rozporu 
s článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv 
a svobod, který stanoví, že povinnosti mohou 
být ukládány toliko na základě zákona a v jeho 
mezích a při zachování základních práv a svo-
bod.  
 Jak bylo výše uvedeno, orgány samosprávy 
nejsou oprávněny regulovat provozní dobu po-
hostinských zařízení, neboť jejich provoz není 
sám o sobě činností narušující veřejný pořá-
dek. Jak tedy tento častý noční problém řešit? 
Porušení nočního klidu je dle ustanovení § 47 
odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích také po-
rušením veřejného pořádku, což je sankciova-
telné. Pokud se tedy občan stane svědkem jed-
nání, které by mohlo vykazovat znaky rušení 
nočního klidu, je nejúčinnější neprodleně o 
tomto informovat Městskou policii hlavního 
města Prahy či Policii České republiky na tísňo-
vých linkách 155, 158 nebo 112 a požadovat 
vyřešení daného přestupku. Tyto orgány mo-
hou narušitelům uložit blokovou pokutu anebo 
zahájit správní řízení, které by řešila přestupko-
vá komise Městské části Praha 8. 




