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(Zasedání zahájeno v 17. 30 hodin) 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Dobrý den. vítám vás na dnešním 45. veřejném zasedání ZMČ 

Praha – Dolní Měcholupy. Chtěl bych na úvod upozornit, že ze zasedání je pořizován zvukový 

záznam, který bude po anonymizaci zveřejněn. Vidím, že je zde nadpoloviční většina zastupitelů, 

takže jsme usnášení schopni. Chtěl bych nyní tedy přikročit... (Do sálu přicházejí další zastupitelé.) 

Tak já přeruším na chvíli.  

 Tak ještě jednou dobrý den. Vítám vás na 45. veřejném zasedání zastupitelstva. Jak už jsem 

říkal, bude pořizován zvukový záznam. Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů. Zasedání 

zastupitelstva je usnášení schopné. Vítám i diváky případně na YouTube kanále, na kterém je 

zasedání přenášeno.  

 Nyní tedy k obvyklým bodům. První jsou ověřovatelé. Jako ověřovatele navrhuji pana 

Luboše Ježila a pana Petra Vltavského. Prosím o hlasování. Prosím hlasujte pro, proti, zdržel se. 

(Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 1): Výsledek hlasování je pro 7, proti 2, zdržel se 1. 

 Ověřovatelé jsou schváleni.  

 

 Nyní k druhému procesnímu kroku, kdy budeme schvalovat návrhový výbor. Navrhuji 

výbor v obvyklém složení Jiří Jindřich, Otakar Vich – pokud pan Vich souhlasí. Prosím o hlasování 

o návrhovém výboru. Hlasujte nyní pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 2): Výsledek hlasování je 10 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. 

 Návrhový výbor je schválen.  

 

 Nyní tedy k pořadu jednání, nebo-li programu, který byl řádně vyvěšen. Ptám se, jestli má 

někdo něco k doplnění, nebo úpravě. Pan Kuba.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Kuba: Já bych chtěl navrhnout změnu, protože jsem k bodu 4 – 

Chodník – propojení Malého Háje a Dolních Měcholup opravdu neviděl absolutně žádný podklad 

kromě fotky z Google Maps a červeného rámečku. Vzhledem k tomu, že už na minulém 

zastupitelstvu nebyly žádné podklady, ten bod byl zařazen, pan Svoboda byl požádán, ať dá 

podklady. Žádné podklady neposlal, přestože byl opakovaně vyzván. Dokonce ani na minulém 

zastupitelstvu ani v Různém ten bod neotevřel. Tak já nevím, co to znamená a pokud bychom měli 

dodržovat nějaká pravidla, to znamená, že by se měly týden dopředu dávat podklady, tak prostě já 

ten bod považuji za bezpředmětný, aby byl v programu. Takže můj protinávrh je vyškrtnout ten bod 

Chodník – propojení Malého Háje a cyklostezky.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Chce se k tomu pan Svoboda nějak vyjádřit? 

 

 Zastupitel pan Martin Svoboda: První věc je, že ten návrh na zařazení jsem dostal v době, 

kdy jsem byl na dovolené. To je jedna věc. Proto jsem reagoval až později. Co se týká toho 
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chodníku, tak já si myslím, že všichni zastupitelé tu situaci velice dobře znají zkrátka a dobře. 

 Obyvatelům Malého háje chybí propojení mezi Malým Hájem a centrální částí Dolních 

Měcholup - chodník po levé straně Kutnohorské. Všichni zastupitelé to dobře znají, bylo to 

diskutované na výboru pro územní rozvoj. My se tady bavíme pouze, zdali je zde vůle s tím něco 

dělat, nebo není. My se nebavíme o nějakém technickém detailu řešení a tak dál. Zkrátka pouze 

jestli je tady vůle.  

 Pro to, abychom zjistili, jestli je tady vůle s tím něco dělat, k tomu nepotřebujeme další 

podklady, než jaký byl návrh usnesení. V tomto směru kdybych navrhoval nějaké konkrétní detailní 

technické řešení - já tuto ambici nemám navrhovat detailní technické řešení. Jsem připraven 

diskutovat o široké podobě, ať je to mlatová cesta nebo lepší a tak dále. To si myslím, že už je právě 

o té vůli. Já jsem úmyslně nechtěl zužovat ty možné cesty hledání toho řešení.  

 Tak to je jenom proto vysvětlení proč. Protože jakýkoliv další podklad by představoval 

zužování té diskuze. Takže to bylo úmyslně, že jsem nedoplňoval další podklady, které by tu 

diskuzi zužovaly.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Pan Kuba je dále přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Kuba: To, co říkáte teď, jste samozřejmě mohl na minulém 

zastupitelstvu v Různém bez problémů otevřít a probrat. Já vůbec nechápu, proč jste to tedy na 

minulém zastupitelstvu neprobral, za prvé.  

 Za druhé, na výboru pro územní rozvoj jsme tu věc široce a poměrně konsensuálně probrali. 

Ta záležitost je vyřešena dávno mnoho týdnů před zahájením rekonstrukce Kutnohorské. Je tam 

nějaké řešení. Navíc ty pozemky nejsou naše, takže je to jenom o dohodě s TSK a tohle vedení MČ 

dávno probralo. Takže zájem no tom, jestli má být propojena cyklostezka a Malý Háj je dávno 

vyřešen a já to beru jako umělé vyvolávání tady témat, takové to vymyslíme něco, hodíme to někam 

a pak, když se to odpracuje, tak to bude náš úspěch.  

 Já tuhle Babišovskou a PR politiku nesnáším. Říkám to rovnou nahlas a myslím si, že to je 

jenom zneužívání. Pokud je tady nějaké jiné řešení, než ten chodník udělat z mramoru, tak jste to 

měl navrhnout. Ale protože to není náš pozemek, tak my s tím můžeme udělat jenom to, že se 

dohodneme s TSK, co tam TSK v rámci rekonstrukce udělá. A ta dohoda byla učiněna.  

 Už teď tam je zábradlí a bude tam to, co bylo domluveno. Ale to jsou detaily, které nemá 

cenu tady teď rozebírat. Tak jak říkáte vy, nemá to cenu rozebírat v detailu. Tady jde o ten princip 

navrhování a probírání toho bodu. V Různém na minulém zastupitelstvu před třemi týdny jsme to 

mohli v klidu probrat. Ne. To je všechno, co k tomu chci říct.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Já jsem se také přihlásil do diskuze. Tak já bych k tomu chtěl 

říct, že mi to přijde velmi nefér, protože my už jsme to řešení navrhli. Dokonce na výboru územního 

rozvoje jsme připomínkovali některé konkrétní návrhy. Teď pan Svoboda tady předkládá jakoby 

objev, že je to potřeba řešit a na internetu a na Facebooku se určitě bude objevovat, že Naše obec 

zařídila chodník do Malého Háje.  

 Přitom to všechno zařídilo vedení MČ, připravilo, nechalo vypracovat studii, projednává to 

se stavbou. Takže to bude něco jako s tou poštou, co jsem četl na vašem webu. Že vy jste tady 

zařídili poštu pro občany Dolních Měcholup. Takže ten příspěvek a to zařazení toho bodu úplně 
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postrádá smyslu, protože ty kroky už jsou všechny učiněny. Jediné, co si od toho Naše obec může 

slibovat, je, že si to někde dá na předvolební propagační materiály, že zařídila chodník do Malého 

Háje. Přičemž samozřejmě jediné, co pro to udělala, je, že to dala na pořad jednání dnešního 

zastupitelstva.  

 Takže já v tom nevidím nic jiného a nevím, proč bychom se o tom tady měli vyjadřovat, 

protože my to nejsme schopni z obecních pozemků zainvestovat na cizím pozemku. Musíme zařídit, 

aby to udělalo TSK a všechny ty kroky už děláme. Takže nyní tedy by usnesení znělo, že souhlasí s 

chodníkem, který ale na tom výkrese není. Takže já nevím, s čím by zastupitelé vlastně měli 

souhlasit. A pověřuje starostu něčím, co starosta už dávno dělá. Takže je to absurdní situace, kdy 

jeden politický subjekt navrhuje něco, co už se dávno dělá. Čekal jsem od toho bodu daleko více, 

pane Svobodo. Děkuji.  

 Pan Vich je dále přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Otakar Vich: Mě tedy mrzí, že se tady napadáme s nějakými Babišovskými 

propagandami a vším možným, což si myslím, že jsou taková jako hesla, která sem nepatří. Chtěl 

bych říct jednu věc. Jedna věc je VÚR a druhá věc je zastupitelstvo. Pokud se tedy VÚR k něčemu 

rozhodl, tak by se to mělo přednést tady na zastupitelstvu a zastupitelstvo by to mělo schválit, nebo 

by se k tomu mělo nějak vyjádřit. Přece VÚR ani vedení obce nemůže postupovat bez nějakých 

dalších, řekněme, zodpovídání se zastupitelstvu. Takže nevím, proč by tam nemohl být tento bod 

zařazen s tím, že vedení obce už to zajistilo, že mají nějaké kroky a mohlo předložit i to, co už je 

hotovo. Tak já nevím, čemu se tady bráníte.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Pan Študent je dále přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Študent: Já pouze jenom drobnou korekci. Tady padlo, že vedení 

MČ zařídilo a připravilo chodník. Jenom si dovolím připomenout, že kdybych vám to dvakrát 

nepřipomínal, aby se ten chodník udělal, tak dneska se během té rekonstrukce vůbec neřeší. To si 

prosím uvědomte. Jestli takhle se vy staráte o obyvatele Malého Háje, tímto způsobem, že vám dá 

někdo nějaký nápad, vy si to zpropagujete, jakože jste úplně ti nejlepší, tak je to asi v pořádku.  

 Chápu tu vaši určitou paranoiu vůči nám, že tady nemůžeme ani navrhnout žádný bod na 

program jednání tak, aby se ten chodník řádně projednal na zastupitelstvu, jak tady říkal kolega 

Vich, a aby ten chodník byl plnohodnotný, měl asfaltový povrch a aby fungovalo to napojení na tu 

inline stezku. Jestli to takhle po rekonstrukci bude, tak je to asi v pořádku. Jestli to nebude, tak 

čekám, že se o tom pobavíme. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Dobře. Žádné usnesení zastupitelstva Dolních Měcholup 

nepřinutí TSK k tomu, aby to dneska udělalo. Moc dobře jste byl informován, že nyní tam proběhne 

nějaká úprava, že to bude zlepšení toho, aby to nebyl rozbahněný povrch. Jinak je na to potřeba 

udělat územní rozhodnutí a ten chodník dodělat dodatečně. Na to je zpracovaná studie a na základě 

té studie se budou tyto kroky projednávat na TSK. 

 Samozřejmě to, že vy říkáte, že to je jenom díky tomu, že vy jste tady něco připomněl, to 

není vůbec pravda. My už jsme o tom vyjednávali v předchozích fázích toho projednávání. Vy se 

smějete, myslíte si, že to není pravda. Já jsem o ten chodník žádal už v první fázi rekonstrukce 
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Kutnohorské. To, že nebyli ochotni ho tam zařadit, protože to vyžaduje samostatné územní řízení a 

že to tedy nebude zrealizováno v této fázi rekonstrukce Kutnohorské, to už také bylo vysvětleno. 

Bylo to vysvětleno i na výboru územního rozvoje.  

 Takže já vůbec nevím, co by změnilo to, že se to dnes zařadí na program jednání v rámci té 

realizovatelnosti toho chodníku. Děkuji. Ještě pan Vich je přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Otakar Vich: Mě jenom překvapuje to, že ani na tom zastupitelstvu se tedy 

nerozhodne to, které z těch, řekněme, navrhovaných řešení je pro tu obec nejlepší. Já nevím, co to je 

za problém říci – ano, zastupitelé, schvalte mi tento způsob řešení. Zastupitelstvo to odsouhlasí a 

vedení obce podle toho může pracovat. Ale podle čeho teď pracujete, s jakým materiálem jednáte? 

Přece není možné, aby se takovéto věci projednávaly bez toho, aniž by to odsouhlasilo 

zastupitelstvo.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: To se asi pletete. Tyto věci jsou v kompetenci Rady starosty 

MČ a žádný souhlas zastupitelstva tam není potřeba.  

 Já bych ještě tedy chtěl říct, že v podkladech žádné tři varianty chodníku nebyly. Pan 

Svoboda nás nepožádal, abychom připojili nějaké tři varianty. My jsme vůbec nevěděli, co to 

znamená, ten bod. V podkladech žádné tři varianty nejsou. Takže pro kterou variantu bychom 

dneska hlasovali, co jste měl v podkladech? Měl jste tam ortofoto mapu s červeným obdélníkem.  

 

 Zastupitel pan Otakar Vich: Myslím si, že byste si měl vzpomenout na to, že na VÚRu 

jste předložil několik variant řešení. Ani jedna z těchto variant řešení neprošla zastupitelstvem. 

Takže si myslím, že tato Rada tady není, tak je tady jedině zastupitelstvo. Nakládání s pozemky a 

podobně není v kompetenci starosty. Takže pokud se něco jedná o pozemcích, tak by to v každém 

případě mělo projít zastupitelstvem.  

 Tak já nevím, co je za problém, abyste přednesli to, co bylo na VÚRu, ty varianty a ty 

varianty se tady odsouhlasily. Tím ukážete, že jste něco udělali a že máte už dopředu nějaký fór, 

abyste věděli, o čem máte jednat s tím TSK. Ale takhle vy se tomu furt ustavičně bráníte, takže to 

vypadá, že vlastně s tím TSK a s nikým není projednáno vůbec nic. Že tady jenom mlžíte.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Nemáte pravdu. My s žádným pozemkem nenakládáme, 

protože tam žádný pozemek nemáme. Tím pádem usnesení zastupitelstva k tomuto kroku určitě 

není potřeba. Pan Svoboda je dále přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Martin Svoboda: Já bych chtěl říct jenom že jsem na minulém 

zastupitelstvu navrhl doplnění tohoto bodu, bylo to odmítnuto. Já jsem rozhodnutí zastupitelstva v 

tomto směru respektoval. Následně bylo navrženo, aby tento bod byl zařazen, abych k tomu doplnil 

podklady.  

 Já jsem vysvětlil ty důvody, proč… Já samozřejmě nechci předkládat podklady, které 

připravil někdo jiný. Já v tomto směru rozhodně nechci se chlubit cizím peřím. To opravdu nemám 

zapotřebí. Jenom jsem na základě toho doplnil podklad návrhu toho možného usnesení. Myslím si, 

že tady vznikla jenom diskuze o tom, že je to věc, která občany zajímá. Tady opravdu není snaha 

dělat na tom nějaké politické body.  
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 Pojďme si ale jenom říct, jak ty věci proběhnou a tak dál. Myslím si, že místo diskuze, která 

trvá více, než pět minut, o tom jestli zařadit, že jsme se mohli tomu věnovat v rámci tohoto bodu. 

Ale to je jenom můj názor a samozřejmě nikoho nechci nutit k tomu, jak má hlasovat o zařazení 

tohoto bodu, zda ano či ne.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Ukončuji diskuzi o pořadu jednání. Považuji zařazení tohoto 

bodu bez patřičného komentáře a patřičných podkladů za bezpředmětné. Bavili bychom se tady o 

nějakých imaginárních variantách, které nikdo nemá před sebou. To, že je tam potřeba vybudovat 

chodník, na tom se zase obecně shodujeme a nemyslím si, že je na to potřeba přijímat nějaké 

usnesení. Zvlášť ve chvíli, kdy na tom vedení MČ pracuje a nejedná se o nakládání s majetkem MČ.  

 Nyní bych tedy poprosil o hlasování o upraveném programu, kdy by byl vypuštěn bod číslo 

4 – Chodník k propojení Malý Háj – Dolní Měcholupy. Pan Svoboda se ještě tedy hlásí.  

 

 Zastupitel pan Martin Svoboda: Abych tomu rozuměl. Hlasujeme tedy o protinávrhu pana 

Kuby. Já jenom aby to bylo v souladu s jednacím řádem.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Ano, o protinávrhu pana Kuby. Prosím o hlasování teď. 

(Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 3): Pro upravený program hlasovalo 6 zastupitelů, proti byli 4, nikdo se 

nezdržel. Upravený program byl schválen.  

 

 Já ho tedy ještě přečtu, aby bylo jasné, jak zní:  

 

1. Bezpečnostní situace v MČ 

2. Směnná smlouva 

3. Dodatek ke smlouvě na služebnu MP 

4. Různé 

 

 Nyní tedy k bodu číslo  

 

1. Bezpečnostní situace v MČ       

 Rád bych požádal jako obvykle strážníka městské policie pana Martina Rudolfa, aby nás 

stručně seznámil s bezpečnostní situací v Dolních Měcholupech za měsíc únor 2022.  

 

 Strážník Městské policie pan Martin Rudolf: Dobrý den, dámy a pánové. Za měsíc únor 

bylo dohromady pět trestných činů na území Dolních Měcholup. Z toho tři, co řešila MOP Hostivař 

a to bylo třikrát sprejerství. Dva, které spadají pod MOP Uhříněves a to jedenkrát krádež v domě a 

jedenkrát pokus krádeže, nevím přesně z nebo auta. Tam to není vyspecifikované. To je všechno.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Otevírám diskuzi k bodu bezpečnostní situace. Pan 

Kuba je přihlášen.  
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 Zastupitel pan Vladimír Kuba: Já bych chtěl říct, že se tedy děje trestná činnost i u nás 

kolem toho baráku, kde jsem předseda SVJ, Ke Dráze a Za Kovárnou. Minulý týden tam vykradli to 

auto, to, o čem mluvíte. Nebylo to nic velkého, ale teď o víkendu se stala věc, kdy tam u nás z 

garáží ukradli dvě luxusní kola. Ale to muselo být připravené, protože to byli profíci. Protože ta 

kola - museli mít pneumatické kleště - měla alarm. Ty řvaly v noci, přestože bezpečnostní služba 

chodí. Tak to hodili do auta a otevřeli si vrata, protože tam děti mají kola, tak si prostě řeknou. To 

zase není takové tajemství zjistit, takže to asi umějí. Takže se to děje bohužel i tady.  

 Ale žádná jiná kola se tam neztratila. Byla to dvě luxusní kola za 150 tisíc. Takže pán v 

sobotu ráno volal, bylo to nepříjemné. Ale má to pojištěné a tak. Ale měl to zabezpečené vším 

možným a je to pryč. Takže to jsou dvě věci, které se v průběhu 14 dní staly. Nic jiného se tedy 

neztratilo. Ani zimní pneumatiky, které v garáží jsou, ani nic jiného. Takže to byla cílená akce. To 

auto nevím, to se stane.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Pan Vich je dále přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Otakar Vich: Já bych se jenom chtěl zeptal ohledně kontroly parkování na 

Malém Háji. Protože teď tam došlo ke změně značení, došlo tam k tomu, že tam jezdí autobus. Ale 

někteří lidé tvrdohlavě parkují ve vzdálenosti pěti metrů před křižovatkou nebo pěti metrů před 

přechodem. Tak jestli je možno se na toto nějakým způsobem zaměřit.  

 Druhá věc je otáčení vozidel vyjíždějících od benzínové pumpy, té DB9.  

 Třetí věc je – a to je takový drobný problém, to není na pozemku nebo na katastru naší MČ 

– ale je to benzínová pumpa ONO, kde v okamžiku toho, jak byl benzín za vyšší ceny, tak ta auta 

stála až za odbočku směrem na Europark. Jestli tady to se nevyplatí nějakým způsobem řešit, 

protože ta situace, která tam vládla a může vládnout za chvíli znovu, je, myslím si, nebezpečná pro 

všechny řidiče, kteří tam tudy jezdí. Navíc když se velké množství řidičů otáčí přes plnou čáru a 

vyjíždí od benzinové pumpy a jede směrem na Uhříněves.  

 Takže si myslím, že to jsou místa, která by se řešit měla. Pokud by se tam umístila malá 

svodidla – New Jersey – tak by se tento problém v mnoha místech vyřešil a přineslo by to uklidnění 

situace. Tak bych se chtěl zeptat, jestli to řeší městská policie, nebo jestli to musí řešit normální 

policie pražská.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Pane strážníku.  

 

 Strážník Městské policie pan Martin Rudolf: (Nesrozumitelné. Domlouvají se mimo 

mikrofon.) 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Já jenom k tomu ONO. Ta situace je totožná na křižovatce 

Kutnohorská – K Měcholupům. Jediné, co efektivně funguje, je požádat policii České republiky, 

dopravní oddělení, aby tam tu dopravu řídili. Tady se to celkem zefektivnilo na Kutnohorské ulici, u 

ulice K Měcholupům. Když to tam řídili dva dopravní policisté, tak se to zprůjezdnilo. To samé je 

potřeba požadovat v těch Štěrboholech. Pan Kuba je ještě přihlášen do diskuze.  
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 Zastupitel pan Vladimír Kuba: Já to doplním. Já jsem byl na benzínce DB9 a právě jsem 

se ptal toho personálu. On říkal, že to tedy bylo drsné ten týden nebo 14 dní, že ti lidé málem ty 

policisty, co tam přijeli, chtěli přejet. Že se to tedy uklidnilo, ale je potřeba volat na policii. 

Minimálně Michal Kohout a já jsme minimálně každý jednou nebo dvakrát volali na policii. 

Normálně 158 zavolat a oni už ví. Ale to je fakt jediné, co se může doporučit.  

 A pár těch akcí u DB9, jak říká pan kolega Vich, jsem tedy viděl také. To jsou takoví 

sebevrazi. Nebo to otočí, nezatočí do Malého Háje do Kardausovy, ale hned to otočí ostře. To taky 

není dobré. No, jsou to takoví piráti.  

 Já jsem chtěl jenom doplnit ještě jednu věc. Poprosím, jestli byste, kolegové, na Malém Háji 

upozornili vaše sousedy, že zítra v 17 hodin je prevence bezpečnosti v TRIU. Bylo by dobré to 

znovu lidem připomenout, protože tady v Měcholupech zrovna velká účast nebyla. Ale primárně to 

bylo vyvoláno tehdy nějakou intenzivnější aktivitou tam, takže by bylo dobré to jenom lidem ještě 

připomenout. Možná i mobilním rozhlasem to dneska večer poslat, nebo zítra ráno. Protože to je v 

17 hodin. Tak spíš toho využít, když už, tak už. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Nikdo další není přihlášen do diskuze. Ukončuji 

diskuzi k bodu Bezpečnostní situace v MČ a přečtu navržené usnesení. 

 

„Bod číslo 1 – Bezpečností situace v MČ. Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-   zprávu městské policie o bezpečnostní situaci v Městské části Praha – Dolní Měcholupy za měsíc 

únor 2022 

  

 Prosím o hlasování. Hlasujte prosím. (Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 4): Výsledek hlasování je 10 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti.  

 Usnesení je schváleno.  

 

 Děkujeme panu strážníkovi. Na shledanou. Nyní bod číslo  

 

2. Směnná smlouva 

 Jedná se o směnnou smlouvu o malé části pozemků, které je potřeba vyměnit z důvodu 

vedení trasy cyklistické stezky do Uhříněvsi. Vše bylo, myslím, dobře patrno z připojených 

geometrických plánů. Takže otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Pavel je přihlášen.  

 

 Zastupitel pan David Pavel: Dobrý den, děkuji za slovo. Já se přiznám, že jsem z těch 

podkladů tedy nepoznal, že se jedná o stezku. Není k tomu žádná důvodová zpráva a  ty informace 

nám nejsou dlouhodobě zasílány. Nicméně jsem zvedl telefon, zavolal jsem tedy panu Krotilovi a 

když nám ty dokumenty neposíláte vy, tak jsem si vyžádal informace od pana Krotila.  
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 Jenom se chci zeptat. Protože se jedná o směnu pozemků, což znamená vlastně koupě a 

prodej dvou různých pozemků, zdali byla dodržena veškerá pravidla týkající se zcizování pozemků 

z majetku MČ. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Byl vyvěšen záměr, kterým se to oznamovalo. Ten byl 

zveřejněn mezi 22. únorem a 10. březnem. Nevím, co dalšího máte na mysli?  

 

 Zastupitel pan David Pavel: No, že třeba, když tedy byl vyvěšen záměr, tak se to obecně 

dává do pokladů zastupitelstva, tak je mi trapné, že se na to musím ptám.  

 Za druhé, že je nějaký úzus, že se nějakým způsobem ty pozemky odhadnou, ocení, 

abychom vůbec věděli, za kolik ten pozemek my jakoby prodáváme a za kolik ho kupujeme. Jestli 

to bylo provedeno. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Nebylo to provedeno, ale pan Kembitzký to vysvětlí.  

 

 Referent výstavby a životního prostředí Martin Kembitzký: Děkuji za slovo. Já to jenom 

dovysvětlím. Tahle záležitost se má tak, že protože je to samozřejmě majetek Hlavního města Prahy, 

který máme my ve správě, tak tyhle náležitosti řeší magistrát. Konkrétně se ta věc má tak, že teď je 

vlastně ta směna na magistrátu. Magistrát připravuje ocenění těch pozemků a tyhle věci jsou jakoby 

věcí magistrátu. Od nás se vlastně chce dát směnná smlouva na tyhle věci a všechno ostatní je pak 

věcí magistrátu. Takže se to bude řešit s nimi.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Ještě pan Pavel je přihlášen do diskuze. 

 

 Zastupitel pan David Pavel: Já určitě nechci blokovat směnu tak bezvýznamných pozemků. 

Nicméně neměli bychom tedy o tom hlasovat poté, až budou všechny ty podklady z magistrátu 

připraveny? Protože já skutečně nevím, co za co směňujeme, jakou to má hodnotu. Můžu 

předpokládat, že tedy asi stejnou, ale můžu se mýlit. Ale nerad bych se mýlil a neměl ty podklady. 

Tak je nějaký velký spěch na tu směnu? 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Já to asi okomentuji. Ty pozemky jsou dle výpisu z katastru 

totožné. Je to oboje orná půda a jelikož spolu přímo sousedí, tak se dá předpokládat, že tam nemůže 

dojít k tomu, aby jeden měl jinou hodnotu, než druhý. Pan Svoboda se chce přihlásit, vidím. 

 

 Zastupitel pan Martin Svoboda: Já jenom jsem tomu rozuměl tak, že pan Pavel žádal, 

jestli by bylo možné předložit ten záměr tak, jak byl vlastně připraven. 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Předložit znalecký posudek? Nebo já nevím.  

 

 Zastupitel pan Martin Svoboda: Ten záměr tak, jak byl vyvěšen. To znamená, jenom nám 

ho teď dodatečně předložit. Chápu, že to je věc, která je minimální, tak není vcelku problém to 

předložit.  

 Mám informaci o tom, že nejde zvuk z vysílání.  
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 Starosta pan Jiří Jindřich: Tak aby nás to nezdržovalo, tak podle mého názoru je možné 

schválit tuto výměnu i bez toho, abychom měli znalecké posudky na hodnotu těch pozemků.  

 Já vám ještě přečtu, že ten pozemek, z kterého se ukrajuje, je orná půda. Ten pozemek 

637/36 je orná půda. Ten pozemek druhý je také orná půda. Jak jsem už uvedl, jelikož ty pozemky 

spolu přímo sousedí, tak patrně i bonita těch pozemků bude stejná.  

 Jestli už nikdo další nechce přispět do diskuze, tak nechám hlasovat. Přečtu tedy nejprve 

navržené usnesení.  

 

„Bod číslo 2 – Směnná smlouva. Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

-    návrh směnné smlouvy se spoluvlastníky pozemků č. parc. 637/53 o výměře 2 m2, 637/54 o 

výměře 27 m2 a 637/55 o výměře 19 m2, vzniklých oddělením z pozemku č. parc. 637/12 

zapsaném na LV č. 638 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální 

pracoviště Praha, k.ú. Dolní Měcholupy za pozemek ve vlastnictví městské části Praha – Dolní 

Měcholupy č. parc. 637/50 o výměře 48 m2, vzniklý oddělením z pozemku parc. č. 637/36 

zapsaném na LV č. 573 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální 

pracoviště Praha, k.ú. Dolní Měcholupy, kdy oddělné pozemky jsou vyznačeny v geometrickém 

plánu č. 1916-93/2021 vyhotoveném dne 29. 9. 2021, kdy účelem směny je vybudování 

cyklostezky na směněných pozemcích 

 

II. SCHVALUJE 

-    směnnou smlouvu 

 

II. POVĚŘUJE 

-    starostu uzavřením smlouvy“ 

 

 Nyní poprosím o hlasování o takto navrženém usnesení. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 5): Výsledek hlasování je pro 9, proti nikdo, zdržel se 1. 

 Usnesení bylo schváleno.  

 

 V tom návrhu usnesení bylo napsáno, že se jedná o vybudování cyklostezky. Nyní bod číslo 

 

3. Dodatek ke smlouvě na služebnu MP 

 Tento bod jsme zařadili kvůli tomu, že při výstavbě nové služebny vznikly drobné vícepráce, 

které nejsou obsahem původní smlouvy. Jedná se o okenní fólie a kabeláž pro zabezpečovací 

techniku. Ty vícepráce byly vyčísleny na 37 460 korun. O tuhle částku bude ta celková cena vyšší, 

nicméně nyní je potřeba na to uzavřít dodatek smlouvy číslo dvě, protože původní smlouvu 

schvalovalo zastupitelstvo.  



 12 

 Otevírám diskuzi k tomuto bodu. Pan Študent je přihlášen. Máte slovo.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Študent: Děkuji za slovo. Co se týče těch klientských změn, tam 

asi nevidím žádný zásadní problém. Spíš bych se chtěl zeptat, jak tady zaznělo, k té bezpečnostní 

situaci dnes. Tady kolega říká, že přestože mají bezpečnostní agenturu, tak došlo k těm krádežím a 

podobně. Čili ten požadavek na tu bezpečnost, vlastně personální posílení městské policie, je určitě 

nasnadě, tak jsem se jenom chtěl zeptat.  

 Ta služebna je, tuším, pro sedm strážníků, tak by mě zajímalo, jaké aktivní kroky vůbec 

obec chce realizovat, nebo může realizovat, tak, aby se posílili strážníci MČ Dolní Měcholupy tak, 

aby to nebylo na bedrech jednoho strážníka, který logicky nemůže celou obec stíhat. Takže spíš mi 

jde o tu záležitost tak, aby strážníci byli v ulicích jak tady, tak v Malém Háji a v podstatě nějakým 

způsobem alespoň v tom puzzle té prevence to figurovalo a bylo to posíleno. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Já tedy stručně odpovím. Měli jsme jednání s panem ředitelem 

městské policie v této záležitosti. Mám přislíbeno, že jsme první na řadě, jakmile se mu podaří 

získat nějakého dalšího strážníka. Když v průběhu času sleduji, jak je to s naplňováním kapacit 

strážníků městské policie v těch okolních městských částech, tak se to různě přelévá. V jednu chvíli 

měli jednoho strážníka Štěrboholy. Tam se podařilo ten stav nějak doplnit.  

 My jsme měli v jednu chvíli tři strážníky, nyní máme oficiálně jednoho a toho druhého pana 

strážníka máme na výpomoc. Intenzivně na tom pracujeme. Pan ředitel mi přislíbil to, co už jsem 

zmiňoval. Není ani možné víceméně to nějak finančně podpořit, protože Praha sama navýšila 

příspěvky, nebo odměny, strážníkům a přesto se nepodařilo získat strážníky na doplnění podstavu.  

 Někdo další do rozpravy? Pokud tomu tak není, přečtu navržené usnesení.  

 

„Bod číslo 3 – Dodatek ke smlouvě na služebnu MP. Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní 

Měcholupy: 

 

I. BERE NA VĚDOMÍ 

-    návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na nákup nebytových prostor 

určených jako služebna Městské policie spočívající v navýšení kupní ceny o 37.460,- Kč 

z důvodu provedení úprav nezbytných k naplnění účelu služebny Městské policie. 

 

II. SCHVALUJE 

-    dodatek č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy na nákup nebytových prostor pro 

Městskou policii spočívající v navýšení ceny o 37.460,- Kč 

 

II. POVĚŘUJE 

-    starostu uzavřením dodatku smlouvy“ 

 

 Prosím o hlasování. Hlasujte nyní. (Hlasuje se.) 

 

 (Hlasování č. 6): Výsledek hlasování je 10 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.  

 Usnesení bylo schváleno.  
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 Nyní bod číslo 

 

4. Různé 

 Otevírám diskuzi. Pan Študent má slovo. 

 

 Zastupitel pan Vladimír Študent: Já jsem vám posílal za hnutí Naše obec otevřený dopis k 

pomoci Ukrajině. Jelikož jsem nedostal žádnou reakci, ani negativní, tak mně připadá jako vhodné 

otevřít to tady dnes na zastupitelstvu v Různém. Znovu bych chtěl zdůraznit to, že tady nejde o 

nějaké politické body. Nejde tady v tomhle směru vůbec o nic jiného, než pomoci lidem, kteří 

nějakým způsobem dneska tu pomoc potřebují.  

 Vy samozřejmě máte dneska určité informace a kroky, které jste podnikli v rámci tohoto. 

Tak bych chtěl jenom požádat, jestli bychom se o tomto zde mohli pobavit, abyste nás informovali, 

jaké možnosti ze strany MČ v tuto chvíli jsou, co připravujete, případně kdyby nějakým způsobem 

bylo možné si i vzájemně pomoci tak, aby ta podpora z MČ byla vůči těm uprchlíkům co 

nejintenzivnější a v podstatě abychom opravdu nějakým způsobem těmto lidem pomohli.  

 Takže nevím, jestli má smysl tady nějakým způsobem gros toho dopisu tady zmiňovat. 

Myslím si, že i to, že jsme to zveřejnili, je veřejnosti známo. Tak bych se chtěl jenom v tomto 

směru dotázati. Protože ty obce kolem nás samozřejmě můžou mít jiné možnosti. Nemusí to být 

jenom o určitém nasazení a podobně. Takže určitě předpokládám, že jistá kooperace s těmito MČ 

nějakým způsobem funguje. Takže jestli byste se mohli k tomuto vyjádřit. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Dobře, děkuji. Já bych tedy poprosil paní místostarostku, která 

byla víceméně tímto úkolem na minulém zasedání pověřena a patří to i do její kompetence, jestli by 

nás mohla seznámit s tím, jak ta pomoc ukrajinským uprchlíkům v rámci naší MČ probíhá. Tak 

prosím máte slovo. 

 

 1. místostarostka Jana Doláková: Děkuji. Samozřejmě jsme to začali řešit tak nějak od 

začátku všichni souběžně. Vzhledem k tomu, že jsme pod působností Prahy 15, tak i s ní a s naším 

tady nejbližším okolím. Čím jsme začali, to byly nějaké ty sbírky a zapojení hasičů. Nasbírali jsme, 

tady naši občané z Dolních Měcholup, deky, léky, karimatky, stany, spacáky. Se vším nám 

pomáhali tady hasiči, s odvezením do toho institutu. Protože bylo málo aut, které by to potom 

distribuovaly dál, tak pomáhali potom i s odvezením těch věcí na Ukrajinu. 

 Pak ještě nějaké další aktivity. To bych pak poprosila, protože tady máme velitele hasičů, 

aby nás seznámil s tím, co všechno dělají naši hasiči. Protože samozřejmě takové to stěžejní je 

ubytovat a pomoci těm lidem, kteří přijdou sem, tak jsme začali zjišťovat, jaké jsou možnosti tady s 

tím ubytováním. Takže jsme získali několik bytů, několik lidí, kteří nabídli své byty k pronájmu. 

Máme tady i nabídky od lidí, kteří u sebe ve své nemovitosti jsou schopni a ochotni uprchlíky 

ubytovat. První byt jsme získali už 1. března, ten jsme vybavovali nábytkem.  

 Pak jsme sbírali oblečení pro děti, které sem přišly leckdy jenom s jednou taštičkou, 

baťůžkem, neměly co na sebe. Takže pak nám docela i dělá radost, když ti lidé s námi už dál 

spolupracují, přijdou a mají už to naše oblečení a ty věci, které jim naši občané poskytli.  
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 Byli jsme s pomocí v Kongresovém centru, aby ti lidé, kteří sem dojedou, měli nějakou 

podporu. Dostali jsem ten dopis s prosbou pana primátora, abychom zajistili co největší možnost 

ubytování. My tady máme zatím k dnešnímu dni v Dolních Měcholupech ubytovaných 143 lidí. Z 

toho malých dětí do šesti let je 24, větších dětí potom do 18 let 42, žen do 65 let tu máme 61, 

starších žen 5. Muži jsou tady v malé míře. Do 65 let od těch 18 let tady máme 11 mužů, což 

vlastně v tom celkovém objemu je pouhých 8 %.  

 Takže tady jsou opravdu většinou ženy s dětmi. Těm se snažíme poskytnout podporu. První 

tři děti dnes nastoupily do školy. Těm jsme dali nějaký základní balíček. Prvnímu dítěti jsme dali 

aktovku, dvě aktovky budeme předávat zítra. K tomu ve škole byla vytvořena jakási skupina, ovšem 

děti se budou začleňovat do tříd, kam spadají. Máme tady zatím dva druháky, jednoho čtvrťáka, dvě 

holčičky, jednoho chlapce. Děti mají podporu adaptačního koordinátora, který ve škole teď pracuje. 

Ten bude podporovat to jejich začlenění a rozvoj českého jazyka. Jinak takové ty předměty, kde lze 

ty děti začlenit do třídy, tak budou ve třídách.  

 Měli jsme samozřejmě spoustu různých online schůzek, kde dostáváme informace, co a jak 

máme dělat. Na tom krizovém štábu s Prahou 15 jsme se domluvili, protože jsme měli poskytnout v 

rámci Prahy 15 100 ubytovacích míst plus podpořit s těmi menšími městskými částmi, co je v jejich 

možnostech. Takže vlastně to jsme se domluvili, že budeme postupně tato místa řešit a naplňovat. V 

tuto chvíli máme naplněno necelých 200 ubytovacích míst a řešíme další ubytování všude tam, kde 

je to možné.  

 Největší kapacitu mohla poskytnout paradoxně ta jedna menší MČ, což je Dubeč, protože už 

měli hasičskou zbrojnici nově vybudovanou s tím, že je tam kapacita, už je to zkolaudováno na 

pobytové zařízení. Takže měli všechna ta lehátka a to, co k tomu přináleží. My jim poskytujeme 

podporu nejenom jako naši hasiči. Poskytujeme jim podporu i co se týče nějakého vybavení, 

oblečení a tak dále. Byly tady paní, řešili jsme to s nimi.  

 Pak jsme v koordinaci s Hostivaří, kde tam je ubytováno několik maminek s dětmi a 

staršími ženami. Těm jsme poskytli několik ubytování. Máme dobrou spolupráci s paní ředitelkou 

Selského dvora. Ubytovali jsme tady některé lidi. Zítra nabízíme další byt, který máme k dispozici, 

pro další rodinu.  

 Teď ještě aktuálně řešíme podporu těch dětí, které už tady máme ve škole. Což znamená, že 

potřebujeme zaplatit obědy, potřebujeme získat ještě nějaké peníze, aby třeba mohly jet i s našimi 

dětmi na školu v přírodě. To všechno řešíme. Je vyhlášena dotace, kterou můžeme na to využít a 

teď jsme si řekli, že bychom využili i ten transparentní účet, který už škola má, kam mohou lidi, 

kteří budou mít zájem, přispět.  

 Domluvili jsme se s těmi maminkami. První z těch maminek už má práci, takže už šla dnes 

do práce. Tamty dvě maminky ještě práci nemají. Nicméně jedna je paní učitelka, mohli bychom ji 

využít. Takže jsme se s nimi domluvili, že nebudeme od nich požadovat financovat vůbec nic, 

všechno dostanou ve škole a všechno se jim zajistí.  

 V druhém kroku budeme řešit menší děti, kdy víte, že nemáme kapacitu v mateřské škole, 

ale máme domluveno s paní ředitelkou, protože jedna z paní učitelek je Ukrajinka, takže by mohla 

poskytnout tu podporu ukrajinským dětem, kde bychom vytvořili skupinu. Nyní řešíme, který 

prostor by byl nejvhodnější. Máme k dispozici školní klub, máme nějaké další možnosti, které teď 

řešíme s paní ředitelkou, protože ve školce to možné tedy není. Takže to řešíme v tuhle chvíli.  
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 Máme ještě jedno dítě, o kterém víme, že se tady nevzdělává. Ale ty děti mají v tuto chvíli, 

pokud víte, devadesát dní jakoby hájení, kdy nemusí chodit do školy a adaptují se a tenhle chlapec 

se zatím tady adaptuje s rodinou a je online přihlášený se svým ukrajinským učitelem, takže se 

zatím vzdělává tímto způsobem.  

 Jinak se snažíme dávat dohromady teď tu komunitu Ukrajinců, které tady máme. Takže 

jsme zřídili pozici koordinátora pro Ukrajinu, což je jedna ze zdejších obyvatelek, která je 

ukrajinského původu. Už tady mnoho let žije, mát tu rodinu. Ona zdarma bude dělat tu podporu pro 

tyhle lidi, kteří jsou tady. Máme spolu schůzku zítra i s rodiči, kteří už tady mají děti ve škole.  

 Chystáme – a budeme rádi, když se zapojíte a podpoříte – takové hromadné setkání, které by 

mělo proběhnout. V tuto chvíli jsme to ještě nevyhlásili, ale myslím si, že ten termín už by takhle 

měl zůstat – mělo by to být 18. Je to Velikonoční pondělí odpoledne. Že bychom se s těmi lidmi 

setkali. Budeme teď připravovat letáky.  

 Přemýšlím, co jsem ještě neřekla. Ještě jedna věc. Máme tady další podporu a to paní, která 

je vyškolena k nějaké intervenci pro lidi, kteří mají nějaké problémy z té války. Je to nějaká metoda 

Asist. Je proškolena českým institutem a má pověření tuhle práci vykonávat. Tu tady máme. Má 

případně i tlumočnici k ruce.  

 Dnes jsme ještě jednali s Leonardem, kde by byla další možnost podpory dětí pro 

volnočasové aktivity, ale i třeba pro nějakou miniškolku během dopoledních hodin. Takže to je 

všechno v jednání.  

 Kdybyste se chtěli samozřejmě na cokoliv zeptat a jakýmkoliv způsobem se zapojit, tak 

budeme rádi, protože každá pomoc a každá ruka dobrá. To je asi za mě v tuhle chvíli všechno. Teď 

nevím, co bych k tomu ještě dodala.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji paní místostarostce Dolákové. Je tam ještě přihlášen 

pan Vich do diskuze.  

  

 Zastupitel pan Otakar Vich: Já bych se chtěl zeptat. Dostali jsme asi všichni ten materiál 

od paní Miksánkové. Tak bych se chtěl zeptat, jaký je osud té obchodní haly se showroomem v 

prostoru továrny Attl, která je vlastně jako černá stavba a nemá stavební povolení.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Jestli ten email přišel dnes, tak jsem ho ještě nečetl. Takže 

nevím. Ale osud haly je, že firma Attl už veškerou výrobu z haly přemístila mimo Dolní Měcholupy  

a má požádáno o dodatečné stavební povolení jako showroom té haly, přičemž to dodatečné 

povolení ještě nebylo vydáno.  

 

 Zastupitel pan Otakar Vich: A obec se k tomu vyjadřovala nějakým způsobem? 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Už tehdy kdysi dávno se k tomu vyjadřovala. Myslím, že paní 

Miksánková se tehdy k tomu nějak vyjadřovala a že už jsme to probírali. Ona žádost o to dodatečné 

povolení byla podána někdy v roce 2020, si myslím dokonce. Pak ho stavební úřad vydal. Paní 

Miksánková se k tomu odvolala a bylo to na magistrátu a nevím, jestli magistrát už rozhodl, nebo 

nerozhodl. Nicméně si myslím, že je asi dobrá zpráva, že tam v současnosti žádná, ani nerušící, 
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výroba v neprobíhá. Jestli jsou tam nějaké aktivity, tak to je spíš aktivita, která znamená nějaké 

vyklízení. Ale neumím to přesně popsat.  

 Pan Vltavský je dále přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Petr Vltavský: Děkuji za slovo. Teď budeme trošku míchat páté přes 

deváté. Ale rád bych se vrátil ještě k té Ukrajině a doplnil pár slov za jednotku, která samozřejmě v 

této krizové situaci v nouzovém stavu pomáhá jako vždycky. Takže typově Jednotka sboru 

dobrovolných hasičů Dolních Měcholup dělá několik činností.  

 První ta činnost je, že pomáháme na Hlavním nádraží, kde se pomáhá zejména s 

vystupováním těch, jestli můžu použít slovo, uprchlíků a s takovým tím prvotním tříděním, kdy se 

vlastně nějakým způsobem selektuje, kam ti lidé jedou. Jestli je to Hlavní nádraží pro ně pouze 

tranzitní, nebo jestli tady už končí. Pokud je to tranzitní, tak se jim poskytuje nějaká základní strava 

a odpočinek - společně s magistrátem a s dobrovolníky - kdy oni potřebují jenom pár hodin někde 

být a další den odjíždí třeba do jiných států nebo do jiných lokalit po České republice.  

 Ta další část, která tady v Praze končí, je nějakým způsobem směřována po nějakém zase 

odpočinku a stravě – protože ti lidé několik dní cestují, tak aby se hned zase rychle někam 

neposílali, tak se jim poskytuje alespoň nějaký ten minimální čas se trošku zotavit, jestli to můžu 

takto říci - pokračují dále na kongresák, kde je vlastně nějakým způsobem registrují.  

 Další činnost probíhá přímo na tom kongresáku, kdy je obecně pomáháno s tím provozem, 

aby to všechno probíhalo tak, jak má. Přičemž zde jsem velmi příjemně překvapen, že do této 

činnosti se zapojil i sbor, nikoliv jenom jednotka, ale i sbor. Zejména ti starší dorostenci se zapojili i 

tady do toho a šli nějakým způsobem pomáhat s organizací v tom Kongresovém centru.  

 Tady bych chtěl vyzvat, že tady toho se může účastnit kdokoliv, není na to potřeba žádný 

speciální výcvik, ani nic takového. Všiml jsem si, že tady na úřadě jsou i nějaké lístečky, tam u Jany 

Hlavaté, s výzvou na tu pomoc. Pokud by někdo chtěl, znám se s těmi lidmi, kteří to 

zprostředkovávají. Dělá to vlastně městské sdružení, které má na starost zajištění těch dobrovolníků. 

Takže klidně rád předám kontakt. Jsou tam nějaké registrační formuláře a dá se velmi jednoduše 

toho zúčastnit a budou rádi za každou pomoc, protože ty síly je nutné ještě v tom čase udržet a není 

jich samozřejmě mnoho. Začínají síly trošku ubývat.  

 Co se týče dalších typových činností, které jednotka vykonává, tak vlastně vykonává s 

pomocí toho Transita, který máme, tak transportuje, pokud je potřeba, z toho Hlavního nádraží nebo 

z toho Kongresového centra. Ten transport je tam potřeba. Jsou to různá místa podle toho, jak je to 

rozhodnuto v tom Kongresovém centru, popřípadě na tom Hlavním nádraží. Rámcově kdyby vás to 

zajímalo, je transportováno za těch 24 hodin nějakých 50 až 90 osob díky jednomu řidiči, jednomu 

autu, což si myslím, že je velmi slušné.   

 Tak tohle taky probíhá v tom Kongresovém centru a na Hlavním nádraží. Zároveň jelikož 

samozřejmě hasičský záchranný sbor a jeho výjezdové kapacity jsou používány také na takovéto 

podobné činnosti, kdy se zajišťují nějaké ty nouzové ubytovací kapacity a podobně, tak si snižují 

své stavy na minimum. Tudíž zase opět jako při koronaviru se drží pohotovosti pro krytí, kdy 

nějakým způsobem doplňujeme ty profesionální hasiče.  

 Tak to je asi tak v krátkosti. Samozřejmě jsme pomáhali, co je potřeba s těmi sbírkami naší 

MČ. Zároveň jsme v úzkém spojení tady s veliteli a starosty z té Prahy 15, kdy jsme jim přislíbili 

nějakou součinnost, pokud bude potřeba. Nakonec to nebylo potřeba, ale už nás třeba žádala jedna 
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MČ o pomoc a jsme připraveni, když bude potřeba, jim pomoci s těmi ubytovacími kapacitami 

především. To je asi tak stručně za jednotku.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Pan Svoboda je dále přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Martin Svoboda: Je dobré, že ta aktivita lidí i úřadu v tom poskytnout 

pomoc ukrajinským obyvatelům tady je. Je důležité si podle mého uvědomit, že ten příliv bude 

pokračovat, že zkrátka ty prvotní kapacity, které byly, jsou vyčerpané a že v tomto směru se ta 

situace může ještě zhoršit z hlediska těch kapacit pro to krátkodobé ubytování, než si ti lidé 

rozmyslí, že půjdou třeba někam dále a tak dál.  

 Tohle byla ta, řekněme, myšlenka té výzvy. My jsme zatím nedostali tu odpověď, o kterou 

žádal pan Študent v tomto směru. Jestli je tady myšleno i s tím, že tak jako magistrát podal tu výzvu 

k tomu vytvoření nějakých těch prostor pro to nouzové ubytování, nejenom to dlouhodobé, ale i pro 

to krátkodobé právě proto, že se vlastně vyčerpávají ta ubytování pro to dlouhodobé.  

 Navíc nevím, jestli to všichni vědí, že magistrát připravuje výzvu v tom směru, aby se 

vytvořily, řekněme, prostory a žádali se i třeba privátní subjekty - také se na tom podílíme – aby 

připravily nějaké plochy, kde by bylo možné vybudovat nějaké buňkoviště a zkrátka rozšířit ty 

kapacity pro to důstojnější ubytování. Ale tahle aktivita bude nějakou dobu trvat, než se podaří 

vybudovat a rozšířit ty kapacity pro to důstojnější a dlouhodobější ubytování.  

 Proto se chci znovu vrátit k té otázce, kterou tady položil pan Študent. To znamená, jaké je 

stanovisko v tomto směru vedení obce k tomu za této nouzové situace a v případě nouzové situace, 

vybudovat, poskytnout, i to přechodné ubytování. Samozřejmě my nemáme křišťálovou kouli, jak 

se ta situace bude vyvíjet. Ale tak abychom byli připraveni. Takže v tomto směru bych rád tohle 

zvedl. 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Ještě paní místostarostka chce odpovědět.  

 

 1. místostarostka Jana Doláková: Nejdřív bych odpověděla tady panu Svobodovi, protože 

právě toto jsme řešili na posledním krizovém štábu na Praze 15. Tam jsme všichni řekli, jaké máme 

možnosti a co by se dalo. Bavili jsme se samozřejmě třeba i o naší tady sportovní hale s tím, že my 

tam máme první třídu a máme tam děti, které tam chodí obědvat a ty možnosti tam nejsou úplně 

ideální. Ani pro ty lidi, kteří by tam případně byli. 

 Takže jsme se domluvili společně s Prahou 15, že tu možnost v tuto chvíli využívat  

nebudeme. Protože se nabízí – a Praha 15 tady nabízí – třeba využití sportovního areálu Na šancích 

a Hostivařské pláže na vybudování nějakého toho stanového městečka nebo toho modulárního 

bydlení. A hledaly se další a psaly se právě panu primátorovi jako další možnosti, kdy se například 

zmínilo i to Výstaviště Letňany a tak dále.  

 Bavili jsme se hlavně o tom, že po těch dvou letech toho covidu, že ty děti by se zasloužily 

žít teď chvilku normálně s tím, že chceme začlenit mezi ně i ty ukrajinské děti. Takže chceme, 

pokud to bude prostě možné, zatím tu situaci zanechat tak, jak to je. V případě, že bychom 

potřebovali nějaká další místa, tak budeme řešit to, že by to šlo i jinde. Což se právě v tuto dobu  

snažíme zjistit. Počítáme prostě prostory, kde by to šlo, jaké je tam k tomu sociální zařízení, kolik 

by se tam vešlo lidí.  
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 Protože když jsme počítali tu halu, vlastně přes 70 lidí kapacitně by se tam vešlo. To je 

velké množství lidí, které my musíme nakrmit – snídaně, obědy, večeře. Musíme jim vyměnit 

nějaké lůžkoviny, musíme tam dát nějaká lehátka. My nic z toho v tuhle chvíli nemáme. Zatím to 

ani moc není k dispozici. To je jedna věc.  

 Druhá věc. Musí tam být neustálá služba. Teď ty zkušenosti, které jsou v jiných MČ i s 

prostory, které třeba nejsou tělocvičnou, ale jsou to nějaká kulturní zařízení a podobně a teď se stalo, 

že se tam rozvinula nějaká nákaza. Teď tam byl ten jeden člověk, teď zdravotnické zařízení a další a 

další věci. Takže prozatím přijdou prázdniny, dva měsíce, kdy bychom třeba tu halu mohli využít. 

Ale v tuhle chvíli zatím, dokud to není nutné, tak bychom k tomu přistupovat nechtěli. To je jedna 

věc.  

 Druhá věc je, že my chceme dělat spíš to, na co nemá čas třeba ta Dubeč. Hledat pro ty lidi, 

kteří tam jsou na to krátkodobé ubytování, to další, kam dál s nimi. Takže my se snažíme hledat 

práci, snažíme se hledat ty byty, snažíme se hledat nějaké to další začlenění těch lidí. Proto hlavně v 

rámci Prahy 15 se snažíme spolupracovat a rozdělit si ty úkoly a nějak kooperovat společně. Jestli 

tedy takhle to stačí v tuhle chvíli.  

 Druhá věc, co jsem chtěla a co jsem předtím zapomněla, protože jsem se snažila říct, co 

všechno se děje. Co jsem zapomněla, je poděkovat všem těm lidem, kteří pomáhají, kteří něco nosí, 

kteří posílají peníze, a kteří kdykoliv prostě je něco potřeba, tak přijdou a pomůžou. A zvlášť těm 

hasičům, kteří dva roky řešili covid a pomáhali a měli ty pohotovosti navíc. Teď místo toho, aby si 

odpočinuli, tak jedou další směnu. Takže jim chci moc za tohle poděkovat. Petře, prosím, abys to 

vyřídil samozřejmě všem ostatním. Děkuji.    

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Pan Kuba je dále přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Kuba: Já jsem mluvil asi s jedním nebo dvěma podnikateli, kteří 

by rádi poskytli nějaké ubytování někde ve svých prostorách. Ale je tam problém, že musí jít na 

stavební úřad a požádat, když to není zkolaudováno na bydlení. Bohužel to tak je a potvrdili to na 

stavebním úřadě, že se musí změnit účel užívání a že jako neví, jak to dlouho bude trvat. Takže tam 

je to váhání, co udělat a neudělat. Mohlo tady být možná ubytováno pár desítek lidí, ale prostě 

nemůžou, protože šli na stavební úřad. A nebyli jediní. Byla tam fronta lidí, kteří šli žádat stavební 

úřad tady na patnáctku. Samozřejmě není to to nouzové ubytování jako tělocvična, ale chtěli by 

poskytnout něco. Takže to je ještě jedna okolnost, která tady je.  

 Také jsme měli možnost mluvit se starostou Dubče. Tam ta hasičárna tedy je zkolaudována 

jako na krátkodobé, na dvou, třídenní, bydlení, když někomu vyhoří barák, že tam mají kuchyňku s 

dvěma plotýnkami. Takže to je masakr kapacitně se vůbec o to postarat a jde o ty dobrovolníky, 

kteří u toho budou a nebudou. Opravdu potvrdili, že kdyby neměli rovnou nakoupená ta lehátka a 

lůžkoviny, protože to bylo zkolaudováno. Oni to zkolaudovali před měsícem, takže je to obrovské 

štěstí, že prostě to není. Teď to není.  

 Pak chci ještě říct jednu věc, že samozřejmě Praha je Praha, že sem jdou i dopravní koridory 

a tak dále. Ale pokud pečlivě člověk sleduje i vyjádření krizového štábu a tak dále, tak jsou 

kapacity, které jsou mimo Prahu a střední Čechy, které nejsou využité. A že je potřeba, aby ta 

lokální krizová centra a kraje komunikovaly. Zrovna dneska jsem tedy ještě sledoval tiskovou 
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konferenci ministra vnitra, že tam bude větší – ne tlak, jak to říct – aby komunikovaly kraje s 

Prahou a ta distribuce probíhala ještě plynuleji.  

 Pak je tady ještě jedna okolnost, která nastává. Že Ukrajinci začínají přemýšlet o novém 

režimu dokladů, které dostávají a neví se, že najednou v neděli jenom 1 400 Ukrajinců, dva dny 

předtím 2,5. Je to tedy zvláštní, tady ty rozdíly. Neumí si to zatím jako náčelník policie a cizinecké 

policie vysvětlit, ale čeká se asi na to, že mají dostávat místo toho statut nějakého krátkodobého 

strpění na území, což zní strašně. Ale že budou vydávat nové doklady, které budou umožňovat 

cestovat po celé Evropské unii a že je tady spíš úvaha, že je tady nějaká strategie uprchlíků 

samozřejmě přemýšlet o dalším cestování v rámci EU. 

 Takže to jenom spíš, jak to rámuji. To neznamená pro Dolní Měcholupy nic jiného, než že 

kdyby se podařilo jednomu nebo dvěma podnikatelům dosáhnout na stavebním úřadě změny, tak 

bezesporu tady deset, dvacet, třicet, lidí by bez problémů ještě našlo ubytování. Ale zase postele, 

přikrývky a jedeme znovu. Takže to jenom jsem chtěl doplnit. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Pan Vich je přihlášen do diskuze dále.  

 

 Zastupitel pan Otakar Vich: Já bych teď trochu odbočil. Nebo ne. První otázka by byla. 

Bylo řečeno 143 ubytovaných osob. To máme tady u nás v Dolních Měcholupech? (Místostarostka 

Doláková: Ano.) 

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Právě že o ty děti, kterých je dneska už kolem padesáti, se 

musíme postarat do budoucna jak v rámci základní, tak mateřské, školy. Tím, kdybychom to chtěli 

ještě navýšit třeba nějakým ubytováním v hale, tak se dostáváme na čísla, která těžko budeme třeba 

zvládat vůbec nějak organizačně.  

 

 Zastupitel pan Otakar Vich: Pak bych měl takovou druhou otázku nebo takový námět. To 

je tedy z trochu jiného soudku. To je to, že jsme se vlastně týden před zahájením stavby dozvěděli, 

že bude zavřené parkoviště na Depu Hostivař. Ale s tím došlo vlastně i ke změně ukončení 

autobusů, kdy od těch autobusů je docela složitý přístup do té stanice metra Depo Hostivař. Ta 

stanice je tím silně degradovaná.  

 Já bych velice uvítal, kdyby se obec pokusila projednat s Dopravním podnikem Hlavního 

města Prahy, aby buď ty autobusy končily až u té točky a u té tramvaje číslo 7. Anebo jestli by ta 

tramvaj číslo 7 mohla být protažena do Ústředních dílen nahoru na Hostivař. Protože přece jenom 

pro ty starší lidi, aby obcházeli tu trasu okolo toho Depa Hostivař k těm autobusům nebo tramvajím, 

je docela nešťastná. Takže se volí to přesedání na Želivského nebo na Strašnické. Ale ta jedna 

tramvaj, která končí o jednu stanici dříve, je trochu, řekl bych, nešťastné řešení. Protože nekončí 

autobusy tam, kde by jezdily dvě linky, ale končí autobusy tam, kde končí nebo jezdí linka jednom 

jedna.  

 Jestli by se v tomhle dalo něco udělat. Já vím, že je sice napsané, že by to mělo být do 

poloviny června hotové, ale myslím si, že ten stav toho řešení je teď takový polovičatý.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Dobře. Já tamtu situaci tak dobře neznám, můžu vás požádat 

třeba o nějaký písemný podnět, který bychom mohli s tím dopravním podnikem projednávat? 
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(Zastupitelé se dohadují mimo mikrofon.) Já jenom abych projednával něco, co má širokou podporu. 

Což si myslím, že třeba to protažení té tramvaje by nemuselo být zase tak náročné. Tak dobře. Ještě 

pan Svoboda má slovo.  

 

 Zastupitel pan Martin Svoboda: Děkuji. Já si myslím, že je určitě potřeba se starat 

nejenom o to, abychom tady vytvořili důstojné podmínky pro Ukrajince, ale je potřeba se také starat 

o to, abychom umožnili – a ten tlak se zvětší – prostory školek. Víme, že školka nestačí. To 

znamená, chce to znova tohle téma načít. Ten tlak na to se ještě zvětší.  

 My jsme tady před nějakou dobou vedli diskuzi o tom, jakým způsobem urychlit to navýšení, 

než dojde k realizaci dokončení té nové velké školy a nové školky v Malém Háji. Vím, že jsme se 

tady na to neshodli, že jsme měli rozdílné názory. Zkrátka koupi, výstavbu a tak dále. My jsme 

říkali, pojďme pronajmout, upravit a tak dále.  

 Přece jenom je teď trošku jiná situace. Tak proto znovu navrhuji, pojďme zapřemýšlet, jestli 

náhodou není situace taková, abychom přece jenom realizovali zkrátka něco jinak. Tak, abychom 

nečekali na tu realizaci pět let, protože zkrátka a dobře, než se koupí pozemek, než bude změna 

územního plánu, než se to vyprojektuje, než se to postaví, těch pět let to zabere. Takže v tomto 

směru si myslím, že my nemáme tolik času a ta potřeba je tady zkrátka naléhavější.  

  Takže vyzývám k tomu, abychom zkusili vést tuto diskuzi, protože zkrátka ta potřeba se 

tady výrazným způsobem zvětší. Musíme počítat s tím, že velká část dneska těch lidí z Ukrajiny 

sice hovoří o tom, že se chtějí vrátit, ale ta situace bude zjevně jiná. Oni nebudou mít kam se vrátit a 

než dojde k obnově, tak to bude trvat. A zkrátka a dobře, velká část těch maminek s těmi dětmi tady 

zůstane. Dokonce za nimi přijedou ti tátové, kteří dneska bojují.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Já bych hned na to reagoval. My vám v celkem brzkém 

časovém období představíme variantu, jak bychom to chtěli řešit. Chceme využít v tomto týdnu 

vypsanou dotaci na dětské skupiny, která by měla umožňovat získat i finanční prostředky na takto 

vytvořené prostory. Takže připravujeme řešení, které by mělo být rychlejší, efektivnější a pomoci 

nám to vyřešit.  

 

 Zastupitel pan Martin Svoboda: Já si myslím, že zkrátka pro tu naši MČ je to tak důležité, 

že i kdybychom třeba nedosáhli na tu podporu, tak to jsou věci, které bychom měli dělat i bez toho.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: I v tom se, myslím, shodujeme. Takže počítáme s tím, že by 

nám měla být přislíbena návratná finanční výpomoc v tomto týdnu. Tím pádem se nám uvolní 

nějaké finanční prostředky, které jsou určeny na dostavbu sportovního klubu. Tím pádem můžeme 

ve shodě s tím, co jste, pane Svobodo, řekl, počítat i s tím, že jsme schopni takovou investici zajistit 

z vlastních prostředků.  

 Dále pan Študent je přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Študent: Já už jenom v krátkosti k tomuto tématu. Tady zaznělo 

143 lidí. Není to málo, tak jsem se chtěl jenom zeptat, co se týče základní životní potřeby jídla. 

Spolupracujete s potravinovými bankami, respektive v Praze paní Doušová vede jednu. Případně 
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teď Zachraň jídlo rozjeli ten pilotní projekt, kdy přes DoDo rozvážejí v podstatě i ta nespotřebovaná 

hotová jídla. Tak si myslím, že je to příležitost, jak se tam zapojit.  

 Oni tam samozřejmě dokázali překonat nějaké ty hygienické limity. Je tam ten požadavek 

samozřejmě na nějakou výdejnu, která je nedílnou součástí celého toho procesu. Takže určitě 

organizačně to není úplně jednoduché v jeden čas ty lidi dostat na jedno místo. Ale zase pokud jde o 

jídlo, tak si myslím, že – hlavně tady ženy a děti, co zaznělo – tak si myslím, že je to určitě dobrá 

příležitost se třeba navázat, už možná spolupracujete.  

 Pak ještě tady pak Kuba mě inspiroval. Jenom jsem se chtěl zeptat. V podstatě hotel 

Mondeo, jakým způsobem… Případně jsme se tady bavili, že skoro každý druhý barák je ubytovna. 

Samozřejmě ti Ukrajinci logicky odjeli. Jenom jaká je tady situace, dotaz. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Ano. Ubytovny oslovila tedy paní místostarostka. Já jsem 

oslovil pana Frolíka z hotelu Mondeo. Samozřejmě že se to přímo nabízelo. Bohužel ta odpověď je 

přesně ta, co tady už tlumočil pan Kuba. Už to není hotel, je to přebudované na byty a byty ještě 

nejsou zkolaudované, hygiena to neumožní tam nikoho ubytovat. Dokonce jsme mluvili i o těch 

prostorech, které byly, ta velká restaurace vlastně nahoře a dole, že by se tam dala dát nějaká 

lehátka. Ty jsou v současné době naplněny tím nábytkem z toho hotelu a není možné je aktuálně 

využít.  

 Tak jenom jestli ještě k těm ubytovnám, které jsme oslovili, paní Doláková může ve 

stručnosti něco říct.  

 

 1. místostarostka Jana Doláková: Děkuji. Bylo by to úplně nejlepší. Protože tady u té 

školy ta situace je mnohem složitější, než kdyby to bylo v Mondeu. Tak to by určitě byla skvělá 

lokalita. 

 Co se týče ubytoven, tak jsem oslovila čtyři ubytovny, které v tuto chvíli tady fungují a 

víme o nich. Jedná ubytovna, tam jsem se zatím ještě nedobrala žádného výsledku. Jinak ty 

ubytovny zatím v tuhle chvíli. Jedna je v rekonstrukci, tak tam nelze teď žádat o spolupráci, do 

budoucnu ano. A ty další dvě jsou naplněné. Nicméně jakmile se jim uvolní nějaké kapacity, tak 

nám dají také vědět. Takže jsme takhle domluveni. Také nepočítali s tím, že budou potřebovat 

takhle nějaké prostory pro někoho.  

 Co se týče těch potravin, tak zatím úplně akutní teď tu potřebu nemáme. Nicméně zkoušeli 

jsme potravinovou banku už za covidu. Tam je trošku problém s tím, že vám dají prostě paletu 

másel, které nevyužijete a nemůžete si moc vybírat, co si odtud odvezete. Ale ta hotová jídla určitě 

je lepší varianta. Takže o tom uvažujeme. Kdyby ta větší potřeba tady byla, tak to určitě rádi 

využijeme. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Pan Kuba je ještě přihlášen do diskuze.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Kuba: Já tady to téma asi už opustím, protože o tom se dá mluvit 

dlouze. Spíše je otázka, co budeme dělat a co se nám podaří a tak, jak to bude dlouho trvat, ta 

nešťastná situace.  

 Já bych jenom chtěl, aby tady zazněla – a zopakoval jsem to – dost důležitá informace. Že 

firma Attl, kovovýroba, v podstatě ukončila svoji činnost na katastru Dolních Měcholup z hlediska 
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výroby a přesouvá – a myslím si, že to je otázka pár týdnů – přesouvá veškerou výrobu tady odtud 

směrem do Sibřiny, tedy úplně mimo Měcholupy. Takže tady opravdu budou jenom kanceláře a 

jestli také showroom, to já nevím.  

 Ale že to je díky tomu, že vedení MČ bylo dlouhodobě konzistentní a nikomu neustoupilo. 

Zmizela i ta hala, která byla postavena na černo. A že se ta výroba a ten problém, který dlouhodobě 

byl nevyjasněný, kde je příčina – praskání domu paní Miksánkové – že se tedy nějakým způsobem 

dořeší. Doufejme tedy, že se to v průběhu dubna stane a budeme moci konstatovat, že ta strojní 

výroba na katastru skončila.  

 Ale to jenom tak, že jsem to tady zachytil a že to byl dlouhodobý problém a pan kolega Vich 

o tom mluvil. Já jsem tedy žádný mail nedostal. Já nevím, o jakém mailu bylo mluveno, ale já jsem 

žádný mail nedostal.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Já jsem také žádný mail nedostal.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Kuba: Spíš mě to jenom těší. Já jsem to viděl v materiálu firmy 

Attl, který tady byl na úřadě, že v průběhu dubna by měli dokončit přestěhování. V jejich 

propagačním materiálu. Tak to mě těší, jsem rád, že to proběhlo.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuze. Ještě 

pan Študent se tam hlásí.  

 

 Zastupitel pan Vladimír Študent: Nechci zdržovat. Jenom se nemůžu nezeptat na autobus 

číslo 173. Minule tady bylo řečeno, že až se to změní, bude jezdit o víkendech. Nejezdí o víkendech. 

Tak jaká je situace a jak to vypadá. Děkuji.  

 

 Starosta pan Jiří Jindřich: Za to se omlouváme. Snažili jsme se na všech místech, aby to 

jezdilo i o víkendech, jakmile to bude v té zastávce. Nepodařilo se nám to zatím projednat. Nyní je 

ta disproporce v tom, že ten spoj se teď platí z peněz stavby. Potom až bude jezdit trvalá linka, tak 

se to bude platit z peněz dopravního podniku. Tam se snažíme, abychom toho dosáhli. Nicméně ani 

tam zatím nemůžu potvrdit, že jsme se dohodli, že to bude ihned po ukončení stavby jezdit i o 

víkendech. Tak za to se omlouváme. Snažili jsme se a i jsme to tak pochopili, když byla ta jednání 

ohledně toho, ale evidentně špatně. Takže pracujeme na tom.  

 Nyní tedy již opravdu není nikdo přihlášen do diskuze v bodě Různé. Ukončuji rozpravu a s 

tím i dnešní zasedání zastupitelstva. Děkuji všem zastupitelům a přeji hezký večer.  

 

 

(Zasedání skončilo v 19.01 hodin.) 

  


