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244: Experiment skončí v březnu

Fórum nahradily
Otázky a odpovědi

Elektronické očiRadnice ušetřila 7 milionů

Na základě schůzky, která se uskuteč-
nila 19. ledna na Magistrátu hl. m. Prahy 
za přítomnosti pražského radního pro 
dopravu Radovana Šteinera, ředitele or-
ganizace ROPID Pavla Procházky, sta-
rosty Městské části Praha 16 Mgr. Karla 
Hanzlíka a jeho zástupce Mgr. Miroslava 
Knotka, dojde 8. března 2009 k obnovení 
linky MHD číslo 244 v celotýdenním 
provozu a v celé trase.

Toto datum se vztahuje k celostát-
ním změnám jízdních řádů a vynuce-
né změně licence. Původně avizovaný 
únorový termín změny nebyl z těchto 
technických důvodů možný. „Výsledek 
je pro nás velmi pozitivní. Obě strany 
se k problému postavily vstřícně a do-
šlo k přijetí koncepčního návrhu naší 
městské části,“ říká starosta Hanzlík. 

Městská část navrhla zrušit linku 
204 a posílit tak intervaly linky 244 
v celotýdenním provozu. Po konzul-
tacích s Městskou částí Praha - Velká 
Chuchle je součástí opatření změna 
vedení linky 172, která se vrátí do 

původní trasy tak, jak tomu bylo 
přede dvěma lety. Pouze bude jezdit 

obráceně – po Strakonické dojede 
až k přístavu a dále projede klíčové 
body trasy: ulice Přeštínskou, Rado-

tínskou, náměstí Omladiny a přes 
Malou Chuchli se bude vracet zpět 
na Smíchov. Dosavadní půlhodinové 
intervaly 172 se zkrátí na 20minutové 
a trvale bude obsloužena hromadnou 
dopravou oblast Přeštínské ulice 
i chuchelského zahradnictví.   
   Důležitou informací je, že vlaková 
spojení zůstanou zachována v podobě 
zavedené od poloviny prosince. „Kom-
binace vlaku a linky 244 přinese opět 
optimální spojení s centrem. Velká 
část občanů Prahy 16 bude využívat 
vlakové spojení a lidé bydlící v oblasti 
Sídliště, Viniček nebo Přeštínské se 
budou moci opět dostat po celý týden 
na páteřní kolejovou dopravu nebo 
pokračovat linkou 244 na Smíchov,“ 
dodává starosta Hanzlík.  

Městská část Praha 16 děkuje touto 
formou všem občanům za podporu 
petice, která 16. ledna obsahovala 
téměř 900 podpisů. Byla tak dalším 
argumentem v prosazování návrhů na 
obnovení linky 244. 

   Městská část Praha 16 skončila hos-
podaření roku 2006 výsledkem –13,9 
mil. Kč. Jako prvopočátek a hlavní pří-
čina nesouladu mezi příjmy a výdaji 
byl identifikován výkon státní správy, 
který byl MČ svěřen v roce 2001. 
   Jen v roce 2006 zatížila tato položka 
stranu výdajů rozpočtu částkou 20,2 
mi l. Kč, přičemž dotace státu na 

výkon státní správy za stejné období 
činila pouze 8,8 mil. Kč. Rozdíl je 11,4 
milionu, tedy 82 % záporného hos-
podářského výsledku. Zbylých 18 % 
tvořily výpadky některých dalších 
plánovaných příjmů. O vážné situaci 
jsme podrobně informovali v Novi-
nách Prahy 16 č. 8/2007.
   Vzhledem k tomu, že schodek byl 
způsoben strukturálními problémy 
celého rozpočtu a v dalších letech 
by bez zásadních změn došlo ještě 
k výraznějším propadům financí, 
byl v prvním pololetí 2007 nastar-
tován proces ozdravění financí MČ. 
Zahrnoval řadu opatření ke zefek-

tivnění chodu úřadu městské části, 
organizačních složek i příspěvkových 
organizací spočívajících především 
v těchto hlavních krocích:
» přehodnocení všech stávajících čin-
--ností a agend a z nich vyplývajících 
--příjmů a výdajů,
»-rozhodnutí, které činnosti mohou 
--být zajišťovány jinak a efektivněji,
» zjednodušení struktury ÚMČ a or-
--ganizačních složek,
» snížení počtu zaměstnanců.

Dalším bodem bylo snížení počtu 
budov úřadu a řešení některých dal-
ších provozních záležitostí. Zároveň 
byl v roce 2007 nastaven zvláštní 
režim výrazných omezení položek 
výdajové strany rozpočtu, a to na nej-
nutnější platby. 

K 30.6.2007 prošel reorganizací 
Úřad městské části Praha 16: zanikly 
všechny malé odbory, a to spojením 
agend s podobnou náplní činnosti do 
větších celků. Vznikl největší odbor 
úřadu – výstavby, dopravy a životní-
ho prostředí se dvěma samostatnými 
odděleními, nástupcem odboru 
sociálního a zdravotního byl odbor 
sociální se začleněným pracovištěm 

V roce 2008 přibyla v hlavním městě 
další třicítka kamer, z toho dvě v Rado-
tíně. Nová stanoviště jsou opět na frek-
ventovaných a z hlediska bezpečnosti 
rizikových místech.

Větší bezpečnost obyvatel i ná-
vštěvníků metropole, ochrana vybra-
ných historických památek či iden-
tifikace ukradených vozidel: to jsou 
hlavní úspěchy metropole dosažené 
mj. díky Městskému kamerovému 
systému (MKS). Jen v předminulém 
roce, za nějž jsou statistiky k dispo-
zici, využila Policie ČR informace 
z MKS při řešení 4320 případů 

Na oficiálních webových stránkách 
Městské části Praha 16, fungujících 
na adrese www.mcpraha16.cz, bylo 
27. ledna 2009 zrušeno diskusní fórum. 

Důvodem tohoto nepopulárního 
kroku je nárůst vulgarismů, převážně 
anonymních, gradujících do arogant-
ních a nepodložených tvrzení proti 
zaměstnancům Úřadu městské části 

Vážení spolu-
občané, vánoč-
ní a novoroční 
čas hojnost i 
je pomalu ale 
jistě za námi 
a podle křes-
ťanských zvy-
ků se zvolna 
blíží  období 
masopustní-

ho odříkání, které trvá čtyřicet dní a je 
ukončeno velikonočními svátky. V ča-
sech dávno minulých bylo odříkání nut-
ností, ovšem dnešní spotřební společnost 
zcela jistě nedá obchodním řetězcům 
důvod k rozmrzelosti z úbytku tržeb.

Stejně jako stoupají nároky obyva-
telstva na služby, zvedá se také potřeba 
kvalitní infrastruktury a občanské vy-
bavenosti i v městských částech, které 
kdysi bývaly a v očích mnohých ještě 
zůstávají vesnicí. Mezi ně patří i Lipence. 
Úkolem místní samosprávy je přiblížit 
komfort bydlení průměru Prahy. Ne 
vždy a ne všude se v rámci rozlehlého 
katastru daří. 
   V minulém roce překročil počet oby-
vatel druhou tisícovku. Více než desetinu 
tohoto stavu tvoří stálí obyvatelé osady 
Kazín, kteří objevují „kouzlo“ celoroční-
ho chataření. Zcela jistě je lukrativní pro-
najmout byt v centru Prahy a přesunout 
rodinu na chatu. Sice se zvětší dojezdové 
vzdálenosti a zhorší dostupnost veške-
rých potřeb všech jejích členů, ale každá 
koruna je dobrá a náklady tak minimál-
ní… Zde je otázkou, zdali není na místě 
iniciovat legislativu k ustanovením, 
která by omezila možnosti některých 
dobrodruhů přihlásit k trvalému bydlení 
do provizorní stavby bez hygienického 
vybavení o pár metrech čtverečních 
malé děti jen proto, že má evidenční číslo 
a majitel disponuje vlastnickým listem…

Naopak řady obyvatel Lipenců ne-
mohou, ač by si to velmi přáli, rozšířit 
vlastníci některých novostaveb. Tito ne-
mají možnost zkolaudovat svůj rodinný 
domek jenom proto, že jsou závislí na 
soukromém investorovi, který nedo-
stavěl v ulicích několik lamp veřejného 
osvětlení. Dvě kolaudační řízení, která 
zdánlivě nesouvisí, přesto jejich soulad 
je podmínkou řádného užívaní stavby.  
   Přejme si do budoucna co nejméně 
kolizí se záhadami v ustanoveních vy-
hlášek a zákonů. Pokud nám nebude 
štěstí přát, doufejme tedy, že narazíme 
na moudrého a zodpovědného úřední-
ka disponujícího zdravým rozumem. 

Výpadová 2313,
Praha 5 - Radotín
Tel.: 257 812 027

Koncem ledna přistoupila radotínská 
radnice k logickému kroku, zrušení diskus-
ního fóra na webových stránkách Městské 
části Praha 16. Toto rozhodnutí následo-
valo po eskalaci anonymních arogantních 
až vulgárních a nepodložených tvrzení, 
kterými neznámý tazatel či tazatelé v po-
slední době osočovali pracovníky úřadu 
a zástupce samosprávy. I přes počáteční 
opakované snahy o asertivní, věcné a raci-
onální odpovědi na dotazy od kompetent-
ních pracovníků bylo patrné, že protistrana 
vlastně žádnou odpověď ani nechce slyšet 
a prakticky tímto pro mne, a myslím, že pro 
celou řadu slušných lidí velice zvláštním 
způsobem, si pouze dokazuje svoje ego. 
   V duchu jsem si modeloval člověka, který 
jedná tímto způsobem. K jaké věkové či 
sociální skupině asi patří, co ho vede k po-
dobným činům, jaký je cíl jeho jednání…? 
Došel jsem k závěru, že se bude jednat 
o člověka velice konzumního, který po spo-
lečnosti pouze vyžaduje, ale pro naplnění 
některých svých představ neudělá zhola nic. 
Je pasivní, ale kritičnost k dění mu nechybí. 
Jeho pravděpodobné nedocenění a frustra-
ce ho pak vede k vytváření negativních 
nálad. Možná dotyčný podlehl bulvárnímu 
masírování médií, které vytvářejí denno-
denně atmosféru, že v naší společnosti je 
vše zmanipulované a zkorumpované. A ne-
bo soudí okolí podle sebe? Velice rád bych 
se s podobným člověkem sešel a jednal 
s ním bez roušky anonymity z očí do očí. 
Rád bych si vyslechl jeho konkrétní fakta 
a důkazy, které ve svých příspěvcích mimo 
osočování žádné nepředložil.

Ale pro klid duše všech pánů a dam xy. 
V rámci činnosti úřadů funguje povinný 
systém nezávislých auditorských kontrol. 
Tato kontrola právě od listopadu minulé-
ho roku na Úřadu Městské části Praha 16 
probíhá a bude souvisle trvat až do břez-
na. Týká se jak záležitostí procesních, tak 
i obsahových, včetně kontroly výběrových 
řízení, hospodaření atd. Závěrečnou 
zprávu, ať bude kladná či negativní, 
zveřejníme. Vážení neznámí, mohu Vám 
i poradit. V případě, že se bojíte o ztrátu 
své anonymity, existují i protikorupční 
linky, kam svůj podnět můžete předat, ale 
bez podložených tvrzení se obávám, že 
neuspějete ani tam.
   Pro slušné lidi, i třeba s kritickým názo-
rem, bude dále sloužit nová sekce Otázky 
a odpovědi. Samozřejmě občané mohou 
využít i další možnosti, jako je účast na 
veřejných zasedáních zastupitelstva, osob-
ní návštěvou dotčeného pracovníka státní 
správy či zástupce samosprávy atd. Na 
začátku února se ze stejných důvodů k po-
dobnému kroku, zrušení diskusního fóra, 
rozhodla i MČ Praha – Velká Chuchle.
     


