
Před více než rokem jste 
některé z nás zvolili do zas-
tupitelstva městské části 
Praha 21 - Újezd nad Lesy. 
Věříme, že to bylo pro náš 
program, kterým jsme mířili 
do budoucnosti. Zaměřili 
jsme se na to, o čem jsme byli 
společně s vámi přesvědčeni, 
že Újezd posune a udělá z něj 
skvělé místo pro život.

Neslibovali jsme nesmysly 
ani vzdušné zámky. Zároveň 
jsme se ale nebáli přijít se 
smělými plány.

Slíbili jsme, že zatlačíme 
na vybudování obchvatu, 
vytvoříme živé a funkční 
centrum Újezdu, zkultivu-
jeme prostředí, včetně ulic 
a chodníků, a otevřeme 
úřad, aby fungoval jako váš 

pomocník, o kterém byste 
měli možnost vědět, co uvnitř 
peče a na chystaných věcech 
se v případě zájmu také
podílet.

Nevyhráli jsme, byť to bylo 
o fous. Jsme tedy v opozici, 
ale svých plánů se nevzdá-
váme, protože vidíme, jak 
Újezd za více než rok od 
voleb … nic moc.

Současná radnice, kde 
vládne koalice ODS+ANO 
za přisluhování jednoho zás-
tupce za Patrioty, ani po
roce „vlády“ úřad nijak 
neotevřela. Pro „vylepšení“ 
komunikace vytvořilo vedení 
tzv. „oficiální facebooko-
vou skupinu“, paradoxně 
uzavřenou a přístupnou až po 
prověření zájemce o členství.
Vedení radnice se pokusilo 
hned zkraje svého fungování 

zavázat členy svých komisí 
(kteří v nich pracují zadarmo) 
k mlčenlivosti hrozbou 
milionových sankcí. Rada 
MČ odmítla zpřístupnit 
dokumenty, o kterých jedná, 
a to i zastupitelům, kteří jsou 
oficiálně nejvyšším orgánem 
obce. 

Vedení odmítlo možnost 
dotace pro vybudování bez-
platného wifi připojení pro 
veřejnost k internetu v pros-
torách spravovaných úřadem 
(knihovna, muzeum, samotný 
úřad, atd). 

Zahnívá tu problém s parko-
váním u nádraží, naše radnice 
odstřelila snahu Klánovic o 
řešení a jako jednu z variant 
zvažuje parkovací dům s 
dalšími stovkami aut zaplavu-
jícími les.
Mnoho chodníků i silnic je 

stále rozbahněných, cyklisté 
pořád nevědí, kudy mohou 
a kudy ne. Často nesmyslné 
jednosměrky chaoticky zave-
dené předchozí garniturou 
nikdo ani přes vyřčené sliby 
nezrevidoval. Slibovaný 
nový dopravní generel se 
nekoná. Vedení radnice 
vedlo žabomyší válku, která 
zapříčinila mnohaměsíční 
uzavření autobusové zastávky 
u školy. 

Se zdravotním střediskem na 
Rohožníku se za rok nikam 
nepohnulo, budova Ideal Lux 
koupená za 25ti milionovou 
dotaci z Magistrátu pořád 
stojí nevyužitá a radnice 
kolem tiše našlapuje – copak 
asi chystá? 

Vedení se pokusilo vyhnat 
z tenisových kurtů Sokoly 
bez ohledu na výpadek větší 

části sezóny. 
Radnice plánuje rozpočet 
Újezdu na příští roky jako 
ztrátový (!), aniž by prezen-
tovala investiční plány, které 
by jako jediné plánované 
ztráty trochu ospravedlnily 
a které by musely být dopro-
vázeny vysvětlením, kde se 
na investice vezme a jak se 
budou splácet. Začínáme 
„projídat“ rezervy z minulých 
let a vedení radnice navyšuje 
počty uvolněných, tj. 
z obecních peněz placených 
politických funkcionářů.

Ale abychom úplně nekřivdili 
– u hřbitova byla v říjnu hned 
po volbách novým starostou 
slavnostně vysazena lípa. Pro 
současné vedení Újezdu, koa-
lici ODS+ANO nemůže být 
symboličtější místo.

Petr Říha

Noviny

Realizujme hřiště Oplanská

Po více jak 20 letech čekání 
se jihozápadní Újezd konečně 
může dočkat prvního 
veřejného dětského hřiště.

V posledních desetiletích 
bylo v oblasti jižního Blatova, 
tj. část naší MČ mezi hlavní 
ulicí a ulicí na Koloděje 
(Staroújezdskou), postaveno 
velké množství rodinných 
domů a bytů. Původně zde 
byla plánovaná realizace 
zeleného pásu i dětského 
hřiště. Plány se však 
nenaplnily, většina území 
byla zastavěna a do dnes 
v této oblasti není ani 
jedno veřejné dětské hřiště 
či veřejné sportoviště. Jediná 
možnost, aby se děti dostaly 

na hřiště či sportoviště, 
znamená nebezpečné 
přecházení frekventované 
komunikace.

Již v roce 2013 naše městská 
část získala účelovou dotaci 
od Magistrátu a postavila 
oplocení  budoucího hřiště při 
ulici Druhanická a Oplanská. 
Hřiště bylo projednáno 
téměř příkladně s veřejností 
a byla zpracována plánovací 
dokumentace. Stavební úřad 
také rozhodl o změně využití 
území (pozemky 537/322 
a 537/363) za účelem 
vybudování dětského hřiště, 
včetně instalování herních 
prvků a laviček. 

Dané území má skoro ideální 
polohu. Nachází se téměř 
ve středu jižního Blatova 
a v blízkosti nově otevřené 
asfaltové cyklostezky 
do Koloděj, kterou od jejího 
otevření využívá mnoho rodin 
s dětmi.
Hřiště ale nebylo dosud 

dokončeno, a to kvůli 
nesouhlasu majitelů 
sousedních neudržovaných 
pozemků, kteří se na obci 
snažili neúspěšně vysoudit 
desítky milionů korun. 
Společnosti vlastnící sousední 
pozemky využily veškeré 
dostupné opravné prostředky, 
což vydání konečného 
rozhodnutí prodloužilo 
o několik let. Danou kauzu 
o desítky milionů rozhodoval 
Ústavní soud a v případě 
hřiště Nejvyšší správní soud 
(NSS), který jednoznačně 
rozhodl ve prospěch 
obce. NSS odmítl různé 
formální námitky, včetně 
tzv. systémové podjatosti, 
potvrdil rozhodnutí 
stavebního úřadu o změně 
využití na dětské hřiště 
a mimo jiné uvedl: Negativní 
vliv na cenu pozemků 
je ničím nepodložená 
spekulace. V obecné rovině 
si lze představit i zcela 
opačnou situaci, kdy 
postavení dětského hřiště 

povede ke zvýšení zájmu 
o danou lokalitu (např. 
u rodin s malými dětmi). 
Proti rozsudku NSS již není 
možné podat žádný opravný 
prostředek. Je tedy konečné.
Soud nižší instance také 
uvedl, že herní a jiné prvky 
tvořící tzv. mobiliář (lavičky), 
jež mají být na hřišti 
instalovány, nevyžadují 
stavební povolení (ohlášení), 
ani rozhodnutí o umístění 
stavby. 

Zdá se, že by tedy 
konečně nic nemělo bránit 
nainstalování herních prvků 
a laviček a nezbytné úpravě 
povrchů tak, aby děti, jejich 
rodiče i ostatní občané 
mohli celou plochu užívat 
za schváleným účelem.
Jako zastupitelé za Piráty 
a STAN nabízíme Radě 
MČ maximální podporu, aby 
bylo možné hřiště vybudovat 
a otevřít co nejdříve, ideálně 
již letos do prázdnin.

Schválený rozpočet na rok 
2020 byl navýšen právě 

v položce týkající se dětských 
hřišť. Pokud by se v rámci 
rozpočtu nenašly potřebné 
prostředky, nabízíme případně 
pomoc získat další nezbytné 
spolufinancování z veřejných, 
ale i soukromých zdrojů. 
Rádi budeme konzultovat 
výběr konkrétních hracích 
prvků a mobiliáře, tak aby 
byly kvalitní, ale ne zbytečně 
předražené. Nabízíme také, 
že sami přiložíme ruku k dílu, 
například ve formě brigády. 
Naším cílem a snad i cílem 
obce je, aby děti i dospělí 
mohli hřiště začít využívat 
ještě letos.

Před měsícem jsme navrhli 
setkání opozičních zastupitelů 
za Piráty a STAN  s Radou 
MČ s připraveným návrhem 
konkrétní pomoci. Bohužel 
jsme dosud nedostali na 
žádost o setkání odpověď. 
Doufáme, že naše nabídka 
spolupráce na tomto 
konkrétním projektu nebude 
odmítnuta.

Marek Havrda

Piráti a stan pro újezd

URBANISTICKÁ 
STUDIE PRO 

ÚJEZD NAD LESY
více na straně 4
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Úvodník

JAK BY MOHLA VYPADAT LEPŠÍ CESTA K NÁDRAŽÍ?
KRÁSNÁ LESNÍ ALEJ PRO PĚŠÍ I CYKLISTY

PŘÍJEMNÉ OSVĚTLENÍ NOVÁ ALEJ

MÉNĚ AUT, VÍCE AUTOBUSŮ

BEZPEČNÁ CESTA PRO PĚŠÍ

ODDĚLENÁ CYKLOSTEZKA

POHODLNÉ LAVIČKY

OKRASNÉ KVETOUCÍ KEŘE

BEZÚDRŽBOVÁ KVETOUCÍ VÝSADBA
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Paní starostko, jak 
se žije v Klánovicích, 
v bezprostředním sousedství 
Újezdu nad Lesy?
Jste našimi nejbližšími 
sousedy. Žije se nám s vámi 
dobře i proto, že můžeme 
navštěvovat vaše obchody 
a vy naše hospody, anebo 
naopak. Naše městská 
část je menší a má menší 
pravomoci. Jsme proto 
relativně více závislí 
z pohledu administrativního 
my na Újezdu než Újezd 
na nás. Trochu nás trápí  
“politická konkurence” 
mezi našimi radnicemi, 
ale tu, věřím, dokážeme 
vzájemně překonat. Důležité 
je, že vzájemné vztahy mezi 
našimi občany jsou velmi 
dobré, a to mi dělá upřímnou 
radost.   

Co závidíte Újezdu 
a co bychom mohli 
my, Újezďáci, závidět 
Klánovickým?
Újezd nad Lesy má daleko 
větší rozpočet, než máme 
my, a to nejenom protože 
je větší. Určitě máte mnohem 
lepší občanskou vybavenost: 
několik velkých prodejen, 
knihkupectví, papírnictví, 
které naši občané rádi 

a často využívají a máte 
také hřbitov. Naší hlavní 
společnou devizou je les. 
Dokonce se jeho větší část 
rozkládá ve vašem katastru. 
Také železniční zastávka 
je společná, i když nese naše 
jméno. Jsme pyšní na lípami 
lemovanou Slavětínskou 
ulici, která je i díky sochám 
jakousi naší výkladní skříní. 
Naštěstí si nemusíme nic 
závidět a společně využíváme 
vymoženosti a vstřebáváme 
krásy našich městských částí.

Vidíte nějaký projekt, který 
může pozitivně ovlivnit 
život našich obou městských 
částí, myslím především 
na parkování u nádraží?
Problém s parkováním trápí 
obě městské části už mnoho 
let. Bohužel se s návrhy 
řešení stále míjíme v čase, 
a přitom je třeba řešení 
společně koordinovat 
a společně přijmout. Situace 
je zatím čím dál více 
bezútěšná. Žádné řešení 
není optimální a bude třeba 
přijmout kombinaci více 
řešení. My jsme se rozhodli 
jít cestou, kterou nám nabízel 
a nabízí magistrát. Na naší 
straně máme zástavbu 
velmi blízko nádraží a míst 

k parkování poskrovnu. 
V rámci smíšených zón lze 
kolem vlakové zastávky 
vymezit přibližně 200 
zpoplatněných míst v tzv. 
fialových zónách. V červnu 
jsme měli mít zóny 
schváleny, ale vedení vaší 
městské části k této variantě 
ještě nedozrálo a postavilo 
se proti ní, a tím tak možnost 
vyřešení oddálilo nejméně 
do jara 2021. Vaše vedení 
se rozhodlo jít cestou 
změny územního plánu 
a výstavbou parkovacího 
domu. To však bude zřejmě 
trvat ještě déle, ale my už tak 
dlouho čekat nemůžeme. 

Vyjednáváme zároveň 
cyklověž. Jedná se o docela 
drahou záležitost, nelze 
ji pořídit z evropských peněz, 
ale dobře poslouží nejen 
našim a vašim občanům, 
ale i kolům a elektrokolům 
obyvatel z okolních obcí. 
Zároveň víme, že je třeba 
posílit i autobusovou 
dopravu Pokud se nám 
toto všechno podaří, jsem 
přesvědčena, že se kvalita 
života v Klánovicích posune 
zase o něco dál. A budeme 
rádi, pokud se problematické 
parkování podaří vyřešit 
i na vaší straně, aniž 
by způsobilo příliv dalších 

aut a ohrozilo les v okolí. 
Třeba to potom společně 
oslavíme. 

Závěrem bych vám chtěla 
poděkovat za příležitost 
prezentovat ve vašich 
novinách Klánovice 
a věřím, že spolupráci 
mezi našimi sousedícími 
městskými částmi rozjedeme 
ke společnému prospěchu.
Paní starostko, moc děkuji 
za upřímný rozhovor o přeji 
Vám, ať Klánovice i nadále 
jenom kvetou.

Petr Říha

Starostka Klánovic 
Zorka Starčevičová

Česká pirátská strana 
překročila hranici jedné tisí-
covky členů a míří ke druhé. 
Pokud ti jsou blízké naše ide-
je, podporuješ transparentní 
a digitalizovaný stát nebo 
jsi prostě naším příznivcem 
a chtěl by ses podílet na tvor-
bě a prosazování programu, 
tak právě teď máš ideální 
možnost stát se Pirátem se 
vším všudy. Rozšiřujeme 
totiž své řady  o další nové 
členy.

Být členem pirátské strany 
přináší celou řadu výhod, 
ale i s tím souvisejících pov-
inností. Jednak se můžeš 
podílet na projednávání 
vnitřních záležitostí, účastnit 
se hlasování a spolupodílet se 
tak na utváření politiky. Jako 
člen máš tak skvělou příleži-
tost řešit témata, která tě zají-
mají a posouvat problémy, se 
kterými se setkáváš. Také jsi 
ale oficiálním představitelem 
strany, musíš tak podporovat 

cíle a reprezentovat Piráty 
navenek.

Pokud se chceš stát člen-
em, kontaktuj místní Piráty 
na Praze 21 nebo napiš 
pražským koordinátorům na 
kodo-praha@pirati.cz. Více 
se dozvíš také na našich ofi-
ciálních stránkách 
www.praha.pirati.cz. 
Těšíme se na tebe!

Michal Hrib

Bitevní pole facebook 
aneb o (ne) spolupráci 
koalice s opozicí
V zájmu zachování 
duševního zdraví sleduji 
facebook občas spíš 
zpovzdálí. V tomhle 
prazvláštním prostoru totiž 
realita často mizí a pravda 
se ohne ve prospěch 
dobrého PR. A tak když 
pak potkáte ty největší 
křiklouny a plivače mnohdy 
až vulgárních komentářů 
tváří v tvář, najednou jsou 
jako beránci. Jejich virtuální 
zbraně se rozplynou. 
Zatímco na facebooku 
to vypadá, že koalice 
a opozice jsou dvě 
znepřátelená vojska, 
která se vzájemně chtějí 
vyvraždit (v čemž si libují 
i někteří občané a s radostí 
svými komentáři přilévají 
olej do ohně nenávisti), 
ve skutečnosti se tu nic 
zas tak dramatického 

neděje. To, co v Újezdě 
potřebujeme, vědí dobře 
obě strany, ačkoliv se třeba 
rozcházejí v představě 
konkrétní realizace. 
Hrajeme hru, kterou bereme 
vážně. Nyní je na tahu 
koalice (ODS a ANO a pan 
Duchek) – mají k ruce úřad, 
přístup k penězům, moc 
rozhodnout a dostatečnou 
sílu názor opozice kdykoliv 
přehlasovat. My samozřejmě 
neházíme flintu do žita 
a budeme stále hledat cesty, 
jak snižovat napětí, mírnit 
rozeštvávače a vést Újezd 
k rozvoji. Doufám, že bude 
chtít i druhá strana a konečně 
budeme moci spolupracovat 
alespoň na těch cílech, které 
máme společné. Víme totiž, 
že lidi nezajímá vítěz.

Lucie Doležalová

Podle rozpočtu na rok 2020 
předloženého Radou MČ 
(ODS a ANO) má naše obec 
přímo hospodařit s téměř 
100 mil. korun. Rozpočet na 
rok 2020 byl schválen jako 
schodkový, tzn. útrata bude 
o 9 mil. vyšší než příjmy. 
Schodek je přesto, že oproti 
roku 2019 obec dostane 
o cca 3mil. Kč více z daní, 
od státu a od hl. m. Prahy. 
Schodek má být uhrazen 
z rezervy, kterou by bylo lépe 
neprojídat, ale šetřit např. na 
povinné spolufinancování 
projektů z fondů EU.

Přes navržený schodek se 
oproti roku 2019 škrtalo 
o stovky tisíc téměř ve 
všech věcných kapitolách: 

Školství, mládež a sport, 
Zdravotnictví a soc. péče, 
Městská infrastruktura 
i Doprava (snížení na opravy 
komunikací a chodníků 
o 4,5 mil.). V dopravě 
jsou navrženy jen malé 
investiční akce, rekonstrukce 
ul. Hulická a zastávky 
Rohožnická a Blatov). 

V kapitole infrastruktura, se 
má realizovat pouze jedna 
investiční miniakce za 70 
tis.: oplocení tříděného 
odpadu.
Naopak dojde k navýšení 
nákladů na úřad o cca 7 
mil. Kč. Jedná se především 
o 5 mil. na platy a povinné 
pojištění a dále vyšší nákupy 
od externích dodavatelů, 

např. pronájem kopírek 200 
tis., pohoštění pro kancelář 
starosty o více jak 100 tis. 
nebo navýšení výdajů na IT 
pro úřad o stovky tisíc korun.
Na posledním jednání 
zastupitelstva v roce 2019 
jsme navrhli úspory na chod 
úřadu a naopak navýšení na 
služby občanům. Bohužel 
koalicí ODS/ANO nebyl ani 
jeden z našich návrhů přijat. 
Přesto se stále domníváme, 
že rozpočet musí reflektovat 
nejen potřeby úřadu, ale 
i obce a občanů. Šetření na 
službách pro občany by vždy 
mělo být až na posledním 
místě, ne naopak, jak to 
navrhla ODS s ANO.

Marek Havrda

Rozpočet Prahy 21 na rok 2020

SOUSEDSKÝ 
PLES 21.3.2020

18:30

WELCOME 
DRINK
ŽIVÁ KAPELA
S.M.O.G.
TOMBOLA
TANEČNÍ SÁL
RESTAURACE
NA BLATOVĚ

VSTUPENKY 
V PŘEDPRODEJI
WWW.UJEZDKOM.CZ

S fi nanční podporou Magistrátu HMP

Starokolínská 311, Praha 21

Naloď se na palubu! 
Rozšiřujeme své řady
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Rozhovor s primátorem MUDr. Zdeňkem Hřibem
Zdeňku, jak se cítíš jako 
primátor - pirát v křesle 
„vládce Prahy“?
V polovině listopa-
du loňského roku jsme 
s koaličními partnery oslavili 
rok ve vedení Prahy.
Mám velkou radost, že se 
nám společně daří řešit 
důležité věci, jako jsou 
například problémy
s dopravou a parkováním, 
dostupnost kvalitního bydlení 
pro mladé i seniory a rozvoj
kvalitního školství, digitali-
zace Prahy i sázení milionu 
stromů pro Prahu. Velmi 
oceňuji, že se
nám oproti předchozím 
vládám podařilo zapojit do 
rozhodování o budoucnosti 
Prahy i občany. Obecně jsme 
s Piráty zavedli nový styl ko-
munikace, který je založený 
na transparentnosti, prav-
divosti a pokoře. Nepřišli 
jsme na magistrát vládnout 
z pirátské lodi, ale sloužit 
Pražanům. V minulosti byla 
postava primátora vnímána 
spíše jako loutka zákulisních
hráčů, která plnila zadání 
a uzavírala nevýhodné ob-
chody. Když jsem přebíral 
primátorský řetěz od své 
předchůdkyně, slíbil jsem 
lidem i zastupitelům, že budu 
k této funkci přistupovat
s pokorou, kterou si 
vyžaduje. Snažím se pro-
to nastolit nový trend ve 
vedení Prahy - za svoji 
práci se nemusím stydět, 
nebojím se mluvit s občany 
a naopak naslouchám jejich 
problémům a snažím se je 
v rámci možností řešit. 

Jezdíš často přes Újezd au-
tem? 
(vycházím z toho, že máš 
manželku původem
z Kolína)
Pokud to jen jde, snažím se 
při cestování využívat MHD. 

Když rodiče mé manželky 
bydleli v Kolíně, tak moje 
cesty přes Újezd byly celkem 
pravidelnější než nyní, kdy 
už tam nežijí. Ale i tak čas 
od času přes Újezd autem 
jezdím. 

Proč se ptám: už mnoho let 
čekáme na obchvat, který 
z Újezdu vyvede velkou část
dopravy. Máme naději?
Újezd dnes slouží jako hla-
vní silniční tah směrem od 
Českého Brodu na Prahu, 
denně tudy projíždějí nejen 
obyvatelé okolních obcí, 
nýbrž i tranzitní doprava. Po 
zprovoznění obchvatu
by mělo dojít k výraznému 
zklidnění a snížení hustoty 
silniční dopravy v Újezdě. 
Jeho realizace je však 
v rukou Ředitelství silnic 
a dálnic. Snažíme se za 
Prahu poskytovat maximální 
součinnost k realizaci této 
klíčové stavby.

Co chystá vedení Prahy pro 
městské části v oblasti elek-
tronizace a zjednodušení
života občanům?
Představili jsme prototyp no-
vého Portálu Pražana, který 
občanům umožní vyřizovat 
si své záležitosti s městem 
přímo online. Chystáme i za-
pojení městských částí. Jed-
nou z největších výzev, které 
dnes řeší všechny světové 
metropole, je totiž právě otá-
zka takzvaného chytrého
města, a tedy využití ino-
vativních a inteligentních 
technologií pro zlepšení 
každodenního života ob-
yvatel a efektivnější správu 
města. Postupnými kroky se 
snažíme Prahu etablovat jako 
smart city, tedy město, které 
využívá digitální, informační 
a komunikační technologie 
pro zvýšení kvality života 
svých obyvatel. Budoucnost 

metropole vidíme hlavně 
v otevřenosti dat a v nava-
zujících službách. Pražany 
tak čeká nejen resuscitovaná 
aplikace Moje Praha a
nový Portál Pražana. Aplika-
ce Moje Praha nabízí na 
jednom místě zásadní infor-
mace z veřejného prostoru, 
parkovací zóny a možnost 
placení parkování, dopravní 
informace, kulturní aktuality, 
ale samozřejmě i kontakty  
na úřady a jejich otevírací 
doby a další praktické infor-
mace. Další aplikace, PID 
Lítačka, nyní nově umožňuje 
mít nejen jízdenku, ale 
i časový kupón MHD na mo-
bilním telefonu, bez nutnosti 
mít u sebe kartu Lítačku. 
V tomto trendu inovací bude-
me pokračovat.

Jak se Tobě osobně spolu-
pracuje s koaličními part-
nery a spolupracujete také 

s opozicí? (zde v Újezdu 
jsme v opozici a místní vlád-
ci ODS+ANO s námi i přes 
veřejné deklarace odmítají 
spolupracovat).

Když se ohlédnu rok nazpět, 
do období, kdy vznikala na 
pražském magistrátě nová 
koalice, neubráním se bilan-
cování. V čele města jsou po 
několika letech opravdoví 
odborníci, se kterými každý 
den pracujeme na zlepšení 
kvality života v Praze. 
Když člověk bilancuje, tak 
se samozřejmě neubrání 
myšlenkám, že by se věci 
daly dělat třeba trošku jinak. 
Někdy to není lehké, ale to 
není v politice nikdy, ale 
jsem rád, že naše spolupráce 
s Praha Sobě a TOP 09 a Sta-
rostové - Spojené síly pro 
Prahu funguje. Pochopitelně 
na některé věci máme trochu 
odlišný názor, takže probíhá 

demokratická diskuze. Přece 
jen ani jedna strana pražské 
koalice není stranou holdin-
gového typu.
Není na místě, abych hod-
notil práci opozičních 
zastupitelů - tu musí zhodno-
tit spíše jejich
voliči. Nicméně i její kritika 
a návrhy, které předkládá, 
jsou součástí našeho města 
a ovlivňují jeho směřování. 
Jen mě mrzí, že dost často 
jsou jejich návrhy jen mar-
ketingovým tahem před 
novináři a nemají žádný 
hlubší smysl či dosah a ztrá-
címe tak čas na řešení re-
álných problémů. Nicméně 
průměrně zařadíme jeden 
tisk opozice do programu 
každého zastupitelstva.
Děkuji za rozhovor a budu se 
těšit na Tvoji další návštěvu 
Újezdu nad Lesy.

Petr Říha

Co jsi dělala před vstupem 
do komunální politiky?
Vedla skauty, živila se jako 
právnička, porodila tři děti, 
opravovala s manželem 
dům, ale hlavně mi nikdy 
nebylo lhostejné, jak 
vypadá místo, kde žiju, jak 
funguje samospráva...Proto 
jsem se od studentských 
let zajímala o dění v obci 
a z pozice aktivního občana 
jsem se snažila ovlivňovat 
její fungování. Později jsem 
například věnovala velké 
úsilí záchraně Školního 
poradenského pracoviště 
v místní škole, kterému 
hrozil zánik z důvodu 
chybějících finančních 
prostředků. Postupně jsem 
ale pochopila, že jako 
komunální politik zmůžu víc. 
Už proto, že zastupitelé mají 
o něco jednodušší přístup 
k potřebným informacím. 

Proč ti dávalo smysl tady 
budovat něco nového, když 
jsi se mohla věnovat kariéře 
a koníčkům?
Domov pro mě nekončí 
vchodovými dveřmi, ani 
plotem kolem pozemku. 
Potřebuji, abych mohla být 
hrdá na místo, kde žiju. 
To zatím úplně nejsem, ale 
věřím, že naše městská část 
má velký potenciál. 
Vstupem do PiSt jsem 
poznala spoustu báječných 
lidí, kteří mají hlavy plné 
nápadů a organizují příjemné 
akce. Čas strávený s nimi 
je pro mě vlastně takovým 
koníčkem. A kariéra? 
Ta je mi upřímně řečeno 
ukradená, mám jiné životní 
priority.
Co Tě po roce v komunální 
politice pořád baví?
Baví mě diskutovat, hledat 
cestu k lidem, kteří jsou 
na jiné straně názorového 
spektra, nacházet 
kompromisy vedoucí k řešení 
a způsoby, jak prosadit to, 
co považuji za důležité 
pro rozvoj obce. Obecně 
se ráda učím nové věci, 
k čemuž mám teď nekonečné 
množství příležitostí.

Jak by měla vypadat Praha 
21?
Na tuhle otázku se těžko 

odpovídá tak, aby člověk 
nezabředl do tisíckrát 
opakovaných frází, nebo 
nemaloval vzdušné 
zámky. Omílá se tady totiž 
už desetiletí to samé, ale 
bez výsledku – potřebujeme 
obchvat a chodníky, snížit 
nivelitu hlavní silnice...
to jsou ty na první pohled 
viditelné věci. Pak jsou tu ale 
ještě ty méně zjevné a na těch 
mně osobně záleží také. Jak 
vymýtit často přítomné napětí 
mezi různými skupinami 
obyvatel (starousedlíky 
a přistěhovalci, přívrženci 
vládnoucí koalice a opozice 
atd)? Jak usměrnit ty jedince, 
kteří neustále šíří pomluvy 
a nenávist a otravují místní 
atmosféru? 
Rozhodně bych byla ráda, 
aby se v dohledné době 
v naší městské části dalo 
bezpečně a příjemně chodit 
pěšky i jezdit na kole, aby 
přibývala místa s lavičkami 
k chvilkovému odpočinku 
a abychom měli upravenější 
a čistší veřejný prostor, 
včetně Klánovického lesa 
(vyústění kanalizace do lesa 
považuji ve 21.století za něco 
neuvěřitelného).

Co bys konkrétně Ty chtěla 
tady u nás prosadit?
Asi lanovku k metru, zácpy 
jsou čím dál horší. Ale vážně 
- chybí nám tu spousta věcí, 
které spoluvytvářejí dobře 

fungující obec – místo pro 
setkávání lidí (komunitní 
centrum a náměstí), služby 
pro seniory, lepší dopravní 
spojení na nádraží i mezi 
jednotlivými částmi 
Újezda, sakrální prostor 
a mimo jiné také základní 
umělecká škola s kompletní 
nabídkou oborů (hudební, 
výtvarný, dramatický 
a taneční) a dostatkem 
míst. Nynější pobočka 
sídlící v ZŠ neobohacuje 
kulturní dění v obci, 
protože veškerá vystoupení 
se bohužel odehrávají jinde. 
Vnímám, že vzhledem 
k počtu obyvatel Újezda 
máme, co se infrastruktury 
týká, opravdu co dohánět. 
Uvidíme, co se podaří 
prosadit současné koalici 
a co eventuálně zbyde na nás. 
Jednou z věcí, kterou bych 
určitě začala, by bylo důrazné 
vyjednávání s dopravci 
o navýšení autobusových 
spojů. V okolních městských 
částech to jde, tak proč 
ne u nás.

Lucie Doležalová se ptala 
Blanka Charvátová.

Kdo je Lucie Doležalová?

Kde nás 
najdete?
Nejsme neviditelní, jsme 
tady a jsme tu pro vás. Kdo 
se chce seznámit s našimi ak-
cemi, názory a návrhy, najde 
nás. Kdo rád chodí, může se 
zastavit u naší skřínky Piráti 
a starostové pro Újezd, kte-
rá je v Hulické ulici vedle 
bočního vstupu do Úřadu 
MČ. Kdo se rád houpe v in-
ternetových sítích, může se 
podívat na náš web www.
ujezdzije.cz. Ze sekce kon-
takty nám můžete napsat mail 
a nebo můžete poslat mail 
na info@ujezdzije.cz. A ti 
nejpovídavější a nejhbitější 
už asi ví, že nás najdou také 
na Facebooku na stránce PI-
RÁTI A STAN PRO ÚJEZD 
a tamtéž ve veřejné skupině 
Újezd žije. A nejraději vás 
uvidíme osobně na našich se-
tkáních s veřejností, na které 
vždy najdete upozornění na 
Facebooku. 

Marie Kučerová

mailto:www.ujezdzije.cz?subject=
mailto:www.ujezdzije.cz?subject=
mailto:info%40ujezdzije.cz?subject=


Jedním z důvodů, proč jsme 
se v roce 2018 rozhodli 
kandidovat v komunálních 
volbách, bylo to, že nám 
nebylo a není jedno, jak se 
v Újezdě bude bydlet a žít 
i v budoucnu. Myslíme si, že 
je třeba myslet dál než jen za 
jedno volební období, a proto 
je nutné začít připravovat 

plán rozvoje Újezda nad 
Lesy. Oslovili jsme přední 
pražské odborníky urbanisty, 
abychom společně s nimi 
nalezli odpovědi na otázky, 
jak lze reálně proměnit Újezd 
v moderní čtvrť plnou života. 
Navrhli pro nás urbanistic-
kou vizi, kterou jsme Vám 
představili před volbami 
a která je zatím stále jedinou 
vizí, kterou kdo pro Újezd 
připravil. 

Dát si do programu více 
laviček a stromů umí každý. 
V lepším případě se slib 
podaří dodržet a vylepšit 
jedno místo o lavičku. Újezd 
však potřebuje mnohem více 
než pár lokálních vylepšení. 
Chybí hlubší představy jeho 
rozvoje, nejen občanské 

vybavenosti, ale především 
revitalizace stávajících 
a vytváření nových veřejných 
prostranství, která by sloužila 
ku prospěchu všech. To je 
poslání městské části, která 
by měla být v tomto ohledu 
iniciátorem a zároveň ga-
rantem jejího postupného 
naplňování. Taková dlouho-
dobá vize by měla být od 
začátku krok po kroku kon-
zultována a hlavně formulo-
vána veřejností. Jedině tak 
může být všeobecně přijata 
a tím pádem zakotvena ve 
strategiích, které přesahují 
rámec jednoho volebního 
období.
Naše studie pro Újezd byla 
v tomto ohledu prvním (a za-
tím stále jediným) výkopem.
Nejedná se o konkrétní pro-

jekt, nýbrž o urbanistickou 
vizi nezávislých odborníků 
zvenčí.

Cílem je ukázat možný směr 
vývoje a vyvolat veřejnou 
diskusi nad podobou a fungo-
váním daných lokalit.
Výsledkem by měla být 
formulace zadání pro nás-
ledné studie, zadané přímo 
městskou částí.
V našich studiích byly vy-
brány tři lokality - sídliště 
Rohožník, střed Újezda 
a Blatov. Tyto lokality byly 
vybrány tak, aby zahrnovaly 
pokud možno co nejširší 
spektrum témat od urbanistic-
kého rozvoje centra obce přes 
regeneraci stávající zástavby 
a řešení dopravní prostupnos-
ti po revitalizaci veřejných 

prostranství a městské zeleně. 
Pokud Vás téma zaujalo, 
podívejte se na naše stránky 
https://www.ujezdzije.cz/ur-
banisticka-studie/,kde nalez-
nete podrobnější informace. 
Doufáme, že se Újezd jednou 
dočká a začneme se setkávat 
na náměstí plném služeb.

Blanka Charvátová
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Urbanistická studie pro Újezd nad Lesy

V listopadu jsme přivítali 
u nás v Újezdě nad Lesy 
předsedu pražské organ-
izace Starostů a nezávislých 
a náměstka primátora Prahy 
pana Petra Hlubučka s jeho 
týmem na neformálním set-
kání se zastupiteli a příznivci 
uskupení Piráti a STAN pro 
Újezd. 

Petr Hlubuček má jako 
náměstek odpovědnost ze-
jména za oblast infrastruktu-
ry, životního prostředí a bez-
pečnosti. Současně je již ve 
třetím volebním období sta-
rostou městské části Lysolaje. 
Uspořádali jsme pro pana 
Hlubučka a jeho tým “Újezd-
tour” a seznámili ho s něk-
terými lokalitami a záměry 
naší městské části, které se 
týkají jeho kompetencí, a také 
se svými problémy, které 
máme jako opoziční zastupi-
telé zejména v oblasti komu-
nikace s vedením obce.

Pana Hlubučka potěšil pohled 
na projekt nového lesa na pří-
jezdu ve směru od Prahy. Je 
to chvályhodný počin Běcho-
vic, ze kterého bude mít 
užitek i Újezd. Další zastávka 
byla u újezdského hřbitova, 
abychom se podívali na trasu 
přeložky I/12. Hlavně nás za-
jímala kompenzační opatření 
k odstranění negativních 

vlivů přeložky na krajinu 
a obyvatele. Ukázali jsme 
již minulým vedením obce 
vypracovanou studii kompen-
začních opatření a požádali 
o pomoc při procesu organ-
izování výkupu pozemků 
v okolí přeložky magistrátem 
a při následné realizaci kom-
penzačních opatření. 

Cestou od hřbitova ke krema-
toriu (tak s trochou fantazie 
kotelna na Rohožníku nyní 
vypadá) jsme se podívali na 
rýhu v krajině, která býva-
la cestou mezi Újezdem 
a Sibřinou a mohla by být ob-
novena. Kotelna na Rohožní-
ku bude sloužit do konce roku 
2021 a je otázkou co bude 
dál. My bychom upřednos-
tnili další využití pozemku 
pro občanskou vybavenost, 
zejména místo pro setkávání, 
služby pro seniory i rodiny 
s dětmi, obchůdky, komu-
nitní centrum a podobně, ale 
rozhodující budou záměry 
majitele pozemku. 

Ukázali jsme také naši zvlášt-
nost - velké kasino s non stop 
provozem. Ve věci vyhnání 
hazardu z Újezda se činí ze-
jména paní radní Marvanová, 
také zástupce na magistrátu 
za STAN, která připravu-
je novou vyhlášku města 
Prahy upravující místa pro 

provozování hazardu. V té by 
již místo pro hazard na Ro-
hožníku být nemělo.
Cestou na nádraží jsme se 
dostali do hustého provozu, 
který se valí středem naší 
obce, a tím se dostali k otázce 
parkování na nádraží Klánov-
ice. Ukázali jsme panu 
náměstkovi hektar lesa, který 
chce současné vedení vykácet 
a nahradit několikapatrovým 
parkovacím domem, a také 

prázdnou plochu podél kole-
jiště, kde by rovněž mohlo 
být parkování. Zatímco s vy-
tvořením parkovacích míst 
podél kolejí a rozšířením 
přístupové silničky lze jen 
souhlasit, megalomanský 
projekt třípatrové stavby 
pro 400 aut místo lesa pod-
pořit nemůžeme. Nejen že 
to zásadním způsobem neg-
ativně ovlivní genius loci 
nádraží Klánovice, s tím 
by se v nejhorším případě 
bylo nutno smířit, ale hlavně 
to přivede další záplavu 
parkování chtivých zájem-
ců ze středočeského kraje, 
kteří se povalí přes centrum 
naší obce. Naším cílem je 
nezřizovat místo lesa velká 

parkoviště, nýbrž umístit je 
k jiným zastávkám lépe ob-
sluhujícím Středočechy. 

Na závěr jsme s panem 
náměstkem a jeho týmem 
poseděli a diskutovali ze-
jména o úskalích komunální 
politiky jako takové. Osobní 
seznámení jednoho z před-
stavitelů města s problémy 
naší městské části pomůže 
při hledání podpory pro naše 
záměry u vedení města a pro 
nás jako uskupení Piráti 
a STAN pro Újezd jsou za-
jímavé zkušenosti z jiných 
podobných lokalit.

Marie Kučerová

Návštěva předsedy pražského STANu 
a náměstka primátora Prahy 
Petra Hlubučka v Újezdě nad Lesy

lokální centrum na blatově - VIZUALIZACE sídlištní park na rohožníku - VIZUALIZACE
 ▪ úprava parkování při zachování počtu stání
 ▪ nová zástavba na místě benzinové pumpy, městské bytya obchody
 ▪ rekonstrukce starokolínské, nové povrchy a snížení úrovně
 ▪ nová alej podél starokolínské, méně hluku a čistší vzduch
 ▪ nové uliční propojení mezi cerhínskou a dědickou
 ▪ posun zastávky mhd “blatov” blíže k penny marketu

 ▪ méně trávníku, zato lépe a pravidelně udržovaného
 ▪ louky místo suché trávy, bezúdržbová trvalková výsadba
 ▪ méně zbytečných plotů a bariér
 ▪ kvalitnější dětské hřiště, venkovní posilovna
 ▪ více míst pro setkávání, pohodlný městský mobiliář
 ▪ komunitní zahrada a nová veřejná vybavenost (bývalá kotelna)



Koncem jara loňského roku 
se na nás, zastupitele za koa-
lici Piráti a STAN pro Újezd, 
obrátili zástupci tenisového 
oddílu TJ Sokol Újezd nad 
Lesy s problémem uzavření 
tenisových kurtů. Tenisté 
dostali výpověď v říjnu 2018 
od končící rady naší městské 
části v čele s bývalou sta-
rostkou. 

Přes zimu se pochopitelně 
nehrálo a jak se ukázalo, ani 
se nejednalo o vyřešení situ-
ace ve prospěch hráčů tenisu, 
ať již z řad členů oddílu, či 
veřejnosti. Začala nová sezó-
na, výpovědní lhůta vypršela 
a tenisové kurty byly stále 
osiřelé. Členové TJ Sokol 
se pokoušeli situaci změnit, 
aby se mohli na kurty vrátit 

a provozovat je, jak tomu 
bylo v minulosti, jenže se 
objevil vážný spor. Nové 
vedení radnice v Újezdě se 
rozhodlo uspořádat výběrové 
řízení na provozovatele, 
tenisté zase trvali na tom, 
že vše, co během 36 let na 
kurtech vybudovali, je jejich 
majetkem a pokud by se pro-
vozovatelem stal někdo jiný, 
bez vyrovnání nemůže kurty 
převzít. 

Nastal přímo ukázkový pat, 
kde obě strany stály na svých 
„spravedlivých“ pozicích 
a nikdo nehodlal ustoupit. 
Proběhlo několik pokusů 
o jednání, při kterých už 
však bohužel řádily i emoce, 
které by u takového vyjed-
návání vůbec být neměly. 

Kurty zůstaly zavřené, lajny 
začaly vyskakovat z antuky, 
na které se objevily první 
náletové pampelišky, tráva 
kolem kurtů dosáhla rekordní 
výšky. A co bylo nejhorší, na 
zamčené kurty nikdo nemohl. 

Podařilo se nám iniciovat 
návštěvu úředníků magistrátu 
(pozemky patří hl. m. Praze), 
kteří se zúčastnili jednání 
zástupců TJ Sokol a pana 
starosty, kde si však strany 
pouze potvrdily své pozice 
a věc se nikam neposunula. 
Při dalším jednání byla přis-
líbena schůzka ještě těsně 
před červnovým zasedáním 
zastupitelstva, ta už se neus-
kutečnila.
Nezbývalo tedy, než celou 
věc narychlo a bez možnosti 
podrobné přípravy předložit 
zastupitelstvu k projed-
nání a odsouhlasení námi 

navrženéhokompromisu, 
jehož podstatou bylo uza-
vření smlouvy na pronájem 
kurtů s tenisovým oddílem 
TJ Sokol na zbytek loňské 
sezóny.Zároveň se mělo 
vést jednání o vyjasnění 
majetkových vztahů a také 
vypsat výběrové řízení na 
provozovatele kurtů pro další 
období. Při koncipování 
tohoto návrhu bylo pro nás 
nejdůležitější, aby se kurty 
znovu otevřely pro občany 
a Sokolové nebyli vyhnáni 
s „holým zadkem“.

Zastupitelstvo k tomuto 
problému a našemu návrhu 
řešení přistoupilo až na 
ojedinělé výjimky konstruk-
tivně. Jednání bylo obtížné 
a chvílemi kostrbaté, neboť 
jsme řešili nestandardní situ-
aci, ale díky pracovníkům 
úřadu se podařilo navrh-

nout postup a zformulovat 
po právní stránce správné 
znění usnesení, které bylo 
následně přijato většinou zas-
tupitelstva. V létě se znovu 
mohly počítat vítězné fiftýny, 
někteří mohli opět naštvaně 
třískat raketou (pár lidí našt-
vaně třískalo do klávesnic 
počítačů) a milovníci tenisu 
mohli opět na kurty.

Uplynul rok a koncem břez-
na končí tenistům smlou-
va o pronájmu. V jednání 
je směna pozemků, kdy 
Sokolům by připadla část 
tenisového areálu a městu 
některé pozemky TJ Sokol. 
Budeme pozorně sledovat, 
zda vše dopadne k všeobecné 
spokojenosti, což znamená 
dostupnost tenisu pro 
všechny zájemce z Újezdu.

Petr Říha
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Kauza tenisové kurty

Nepromyšlené rozhodování - nejen o parkování u nádraží
Na podzim se v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu 
uskutečnil pod záštitou pana 
poslance Jakuba Michálka 
(Pirátská strana) seminář 
na téma hodnocení dopadů 
regulace, na kterém jsem měl 
spolu s prof. Jiřinou Jílkovou 
a doc. Danielem Münichem 
jeden z hlavních příspěvků. 

Každý zákon by měla 
doprovázet i studie dopadů. 
Ta by měla dát odpověď 
na to, jak daný zákon bude 
v praxi fungovat, jak se 
například změní chování 
regulovaných subjektů, kolik 
nás to bude celé stát a také 
jaké budou nezamýšlené 
dopady. 

I když je celý proces 
povinný již od roku 2007, 
v mnoha případech se studie 
dopadů vůbec nezpracuje, 

či zpracuje jen formálně. 
Známými příklady jsou 
podpora solární energie či 
inkluze ve školách. Bohužel 
těch příkladů je mnohem víc 
a dobře zpracovaná dopadová 
studie je spíše výjimkou než 
pravidlem. 

A jak jsme na tom z tohoto 
úhlu pohledu v Újezdě? 
Újezd je dlouhodobě 
poznamenán nepromyšleným 
rozhodováním. Vždy se 
vidí jen jakýsi “jasný” 
prvoplánový záměr, ale 
nedomýšlí se celkové 
důsledky. Příkladem je Jáma 
Karel, resp. Polyfunkční 
dům Level. Za sto milionů 
se postaví něco, co vlastně 
ekonomicky nemá šanci 
fungovat. Máme štěstí, 
že se podařilo umluvit 
magistrát, aby tam umístil 
DDM a provoz fakticky 

dotoval z veřejných peněz. 
Rekonstrukci dlouhodobě 
zanedbaného zdravotního 
střediska připravujeme 
bez toho, abychom měli 
alespoň rámcovou vizi, 
jak zabezpečíme zdravotní 
a sociální služby, které nám 
zde žalostně chybí, a jak 
do toho zrekonstruované 
středisko “zapadne”. 

Stejné zjednodušené 
uvažování máme i v dopravě. 
Větší parkoviště u nádraží 
neznamená, že tam snadno 
kdykoliv zaparkuji, protože 
současná poptávka značně 
převyšuje nejen existující 
nabídku parkovacích míst, 
ale i tu, kterou bych za 
několik let a za několik 
desítek milionů vybudoval. 
Je možné, že se o chvíli 
posune doba, kdy ještě 
parkovací místo ráno najdu, 

ale abych snadno vždy 
zaparkoval, potřeboval bych 
za daného stavu parkoviště 
nejspíš o podstatně větší 
kapacitě. Co ale dodatečné 
stovky parkovacích míst 
pravděpodobně způsobí je, 
že v největší raní špičce 
přidáme další auta do již 
dnes přetížené křižovatky 
na hlavní a zpozdíme tím 
autobus, který nás veze 
z Rohožníku na vlak. 
Znesnadníme také výjezd 
rodičů, kteří odjíždí od 
prvního stupně ZŠ. V takové 
situaci je pravděpodobně 
lepší zcivilizovat parkování 
přibližně o současné kapacitě 
či kapacitu mírně navýšit, 
např. i dvoupatrové parkování 
podél perónu, zvážit úpravu 
maximální možné doby 
parkování a především 
se snažit o posílení 
autobusového spojení na 

nádraží (podařilo se prosadit 
Klánovicím již od 1.12.2019). 
Ideální jsou elektrobusy, které 
mají menší lokální dopad na 
životní prostředí. 

Z opozice to dnes můžeme na 
jednání našeho zastupitelstva 
aslepoň navrhovat. 
A samozřejmě také vedeme 
diskuse s kolegy zastupiteli 
na magistrátu, kteří budou 
mít poslední slovo, nejen ve 
věci změny územního plánu, 
ale i financování.

Marek Havrda

Historie území, kterým by 
měl budoucí obchvat vést, 
se začala komplikovat již ve 
čtyřicátých letech 19. století, 
kdy se vyměřovala olo-
moucko-pražská železniční 
dráha, spojující Prahu s Víd-
ní. Údajně měla původně 
navrhovaná železnice vést 
v trase dnes navrhované 
přeložky, mezi císařsk-
ou, dnešní hlavní, silnicí 
a Kolodějemi, jenže do věci 
se prý vložil tehdejší majitel 
panství, kníže Lichtenštejn, 
který nechtěl poblíž svého 
zámku v Kolodějích tento 
hlučný a kouřící vynález 
a naopak se mu hodilo mít 
prostředek pro dopravu dře-
va přímo v lese. A tak Újezd 
nemá nádraží, zato vznikly 
Klánovice.  

Myšlenka silničního obch-
vatu kolem Újezda také 
není nová, začalo se o něm 
uvažovat již na začátku 
sedmdesátých let. V součas-
nosti je schválen projekt 
přeložky I/12 a je kompletně 
k vidění např. na stránkách 
města Úvaly nebo video 
na stránkách ŘSD. Trasa 
čtyřproudé silnice je vedena 
tak, že se napojí na Štěr-
boholskou radiálu a novou 
část Pražského okruhu mi-
moúrovňovou křižovatkou 

u obce Dubeč, obejde Běcho-
vice a dále bude pokračovat 
4 km dlouhým terénním 
zářezem mezi Újezdem 
a Kolodějemi. Na území 
Středočeského kraje povede 
přeložka na terénu a bude 
chráněna 8 m vysokými 
valy. Dále bude pokračovat 
severně kolem Květnice 
a Dobročovic za Úvaly, kde 
se napojí na stávající silnici 
I/12 směr Kolín. 

Pro nás, Piráty a STAN pro 
Újezd, je klíčové především 
řešení území mezi trasou 
přeložky a obytnou zástav-
bou Újezda. V srpnu roku 
2018 Rada hl. m. Prahy 
schválila rámcovou kon-
cepci krajinářských úprav 
kolem stavby okruhu 511 
a naší přeložky I/12, kterou 
zpracoval Institut plánování 
a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). 
Podle této studie by měl být 
kolem přeložky vysázen sou-
vislý pás izolační a rekreační 
zeleně, navazující na nově 
založený lesopark V Panen-
kách. Na horním obrázku je 
budoucí stav přeložky bez 
zeleně, na dolním obrázku 
jak by mohla vypadat krajina 
podle návrhu IPR. Dosáh-
nout žádoucího stavu nebude 
vůbec jednoduché. Základ-
ním předpokladem je získání 

potřebných pozemků do ma-
jetku hl. m. Prahy, a to může 
být problém. Někteří vlastní-
ci mohou chtít nepřiměřené 
ceny v domnění, že Praha 
může všechno. Nemůže, 
musí hospodařit v rámci 
určitých pravidel a zákonů. 
Někteří vlastníci si mohou 
klást různé podmínky nebo 
mít nereálné představy o vy-
užití pozemků. Bude hodně 
záležet na tom, jak se do vy-
jednávání s vlastníky zapojí 
obec.

Současný stav podle pos-
ledních informací je takový, 
že byla podána žádost o vy-
dání územního rozhodnutí 
na stavbu přeložky na náš 
stavební úřad. Předpoklad 
ukončení procesu je v závěru 
roku 2020. Magistrát hl. m. 
Prahy zatím vyzval k jednání 
o odkupu vlastníky pozemků 
kolem Běchovic a Dubče 
a předpokládá, že vlastníky 
pozemků kolem naší části 
přeložky osloví v průběhu 
letošního roku. Je v zájmu 
nás všech proces kolem 
stavby pozorně sledovat 
a zejména usilovat o dos-
ažení navržených krajinných 
úprav.

Marie Kučerová

Silniční přeložka neboli “Obchvat Story”



Co jsi dělal před vstupem 
do komunální politiky?
Prakticky celý svůj profes-
ní život působím v oboru 
informačních technologií. 
Pracoval jsem převážně
u amerických techno-
logických firem, včetně 
výzkumu, a díky tomu jsem 
se hodně naučil po odborné 
i manažerské stránce. Po od-
chodu z byznysu jsem dostal 
nabídku z Ministerstva vnitra 
vybudovat a řídit odbor, který 
měl za úkol elektronizaci 
naší veřejné správy, což bylo 
mé oblíbené téma, ve kterém
jsem se angažoval již nějaký 
čas. Přeskočil jsem tedy do 
státní správy a zase jsem 
se učil. Bylo to období 
vyčerpávající, ale bavilo 
mne. Dá se říci, že tam jsem 
poprvé vážněji přičichnul 
k politice, protože jednou 
z běžných činností bylo 
vyjednávání s politiky, kteří 
neměli o digitalizaci služeb 
státu ani ponětí, ve všem 
viděli velkého bratra a co 

tomu řekne chudák volič, že. 
Dlouho nechápali, že celé je 
to přesně o usnadnění života 
jejich voličů. Nezapomenu, 
jak jsem o možném získání 
politických bodů skrze IT 
přesvědčoval jednoho mi-
nistra, který mi řekl, že jestli 
o informatice ještě někdy 
uslyší, zařídí, aby mě vyho-
dili z funkce (tehdy jsem byl 
vrchním ředitelem pro infor-
matiku a eGovernment).
A podobných historek mám 
spoustu.

Proč ti dávalo smysl tady 
budovat něco nového, když 
jsi se mohl věnovat kariéře 
a koníčkům?
Do Újezdu jsem se 
přistěhoval poměrně nedá-
vno, v roce 2012. Od začátku 
mi bylo divné, že jsou tady
rozbité cesty, a chybějící 
chodníky mezi domy, je tu 
málo hospod, minimální kul-
tura, ucpané silnice. Jezdil
jsem ráno do práce a večer 
domů se vyspat, musel jsem 
bohužel většinou jezdit au-
tem. Poslední kapkou bylo 
zavedení jednosměrek, které 
nejen že mi každou cestu 
protáhly přibližně o 500 
metrů,
ale způsob jejich za-
vedení a prezentace ze 
strany místní radnice byly 
přehlídkou arogance směrem 
k obyvatelům…a voličům. 
500 metrů se může zdát 

málo, stačí však lehce náso-
bit. A potom, není to jen 
o benzínu a spalinách – je to 
i 500 metrů navíc v obytné 
zóně, kde by měl být klid 
a bezpečno pro pěší, cyklisty 
i případné skejťáky (pokud 
by si ve výmolech nezláma-
li nohy). Seznámil jsem se 
s podobně aktivními lidmi, 
rozhodli jsme se, že půjdeme 
do voleb a když uspějeme, 
budeme Újezd měnit 
k lepšímu.

Co tě po roce v komunální 
politice pořád baví?
Jednoznačně lidé. Ať již ti 
na „naší“ straně, která volby 
těsně nevyhrála, tak i ti 
„druzí“, kteří jsou dnes
na radnici a pokouší se 
s Újezdem něco dělat podle 
sebe. Umožňuje mi to stále 
se učit a občas si říkat
„tak takhle bych to fakt 
nedělal“, anebo „to se docela 
povedlo“ (to už ne tak často). 
Jelikož jsem zastupitelem, 
mám možnost trochu vidět 
pod pokličku, jenže zdaleka 
ne všechno máme současným 
vedením zpřístupněno, ačkoli 
zastupitelstvo je vrcholným 
orgánem obce! A tím, že jsme 
v opozici a nedisponujeme 
dostatečným počtem hlasů na 
přehlasování vládnoucí koali-
ce, nemáme prakticky
možnost něco zásadního 
prosadit. Sledovat chování 
a často zřejmé motivace 

jednotlivců na jednáních
zastupitelstva také není 
zkušenost k zahození.

Jak by měla vypadat Praha 
21?
Neměla by být pouhou nocle-
hárnou pro unavené lidi, kteří 
večer nemají kam jít relaxo-
vat. Umím si představit živé 
centrum, kam se jde jednou 
na film, podruhé na divadlo, 
nebo koncert. Anebo se
prostě potkávají přátelé 
u dobré večeře, nebo aspoň 
skleničky. Dnes jsme 
uzavřeni na svých zahra-
dách, ve svých bytech a já 
bych rád, abychom vylezli 
ven. Musíme však mít kam 
vylézt a nesmí nás přitom 
přejet auto, když bychom 
se pokoušeli přejít silnici. 
To dnes naštěstí nehrozí, 
protože auta se pomalu 
vlečou v nekončící koloně. 
Nesmím také zapomenout 
na úřad – od něj bych chtěl 
obousměrnou, otevřenou a tr-
valou komunikaci s občany, 
seznamování se vším, co 
činí. A hlavně bych od něj 
chtěl vidět zájem o mne, jako 
místního občana a plátce 
daní. Vždyť funguje za moje 
- naše peníze.

Co bys konkrétně Ty chtěl 
tady u nás prosadit?
Respektuji zásadu o držení se 
svého kopyta a nebýt brou-
kem Pytlíkem, kterých je tu 
i tak dost a dost.
Jak jsem říkal u předchozí 
otázky, přímo zde toho 

z opozice příliš prosadit 
nemůžeme, protože vedení
nepřijalo mnohokrát nabí-
zenou ruku ke spolupráci. 
To však neznamená, že 
jsem rezignoval na práci pro 
Újezd. Působím v několika 
orgánech na úrovni hlavního 
města a podporuji realizaci 
aktivit s pozitivním dopa-
dem na Újezd. Například 
se posilují internetové 
linky do úřadů městských 
částí vč. Újezdu, chystáme 
zbrusu nový Portál Pražana 
s postupně digitalizovanými 
agendami, kvůli kterým ještě 
dnes musíme chodit na úřad. 
Zajistili jsme pro městské 
části možnost publikovat 
některá data (např. faktury, 
projekty) na webu cityvizor.
cz, což náš úřad bohužel 
nevyužívá, ačkoli transpa-
rentnost nakládání s našimi 
penězi by měla být jeho 
prioritou. Pro všechny, kteří 
cestují MHD, rozšiřujeme 
funkcionality aplikace PID 
Lítačka a mnoho dalšího. 
Myslím, že to je správná ces-
ta a pokud naznačené přínosy 
pozitivně ovlivní život nás 
všech, věřím, že život obyva-
tel Újezdě se bude v tomto 
směru zlepšovat. 

Když bych to měl shrnout, 
mým zájmem a snahou je 
usnadnění života lidem 
pomocí informačních tech-
nologií, zejména ve vztahu 
k úřadům.

Petra Říhy se ptala Blanka Charvátová

Jak jde dohromady Petr Říha a IT?
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Střípky z fungování Komise zdravá 
městská část Praha 21
Dělat správné věci správným 
způsobem! To je motto 
Místní agendy 21 (MA21). 
Jde o mezinárodní program, 
který byl přijat na summitu 
OSN v Rio de Janeiro v roce 
1992, a který je uznaný Min-
isterstvem vnitra jako proces 
zvyšující kvalitu veřejné 
správy při uplatňování zásad 
udržitelného rozvoje. MA21 
je časově náročný proces, 
své cíle naplňuje díky strate-
gickému plánování a řízení, 
zapojování veřejnosti do 
spolurozhodování a pořádání 
vzdělávacích aktivit.

Jaké činnosti spadají pod 
MA21? Ve zkratce je to péče 
o krajinu, územní plánování, 
obnova památek, oživo-
vání zvyklostí, péče o starší 
občany, programy pro školy, 
podpora podnikání, kulturní 
a společenské akce.  Městská 
část Praha 21 se přihlásila 
k programu MA21 v březnu 
2011 přijetím Deklarace a us-
tanovením politika místní 
Agendy 21. 

Až do roku 2018 splňova-
la kritéria pro kategorii C, 

v  roce 2019 (tj. po hodno-
cení roku 2018) se propadla 
do kategorie D (přičemž 
níže už je pouze „zájemce 
o přihlášení k programu 
MA21“). Je tedy zjevné (a na 
schůzkách komise to bylo 
opakovaně zmíněno), že ke 
konci minulého volebního 
období nebyla MA21 věnová-
na patřičná péče a podpora 
a komise prakticky nefun-
govala. Je to škoda, neboť 
účelem Komise MA21 je 
nejen koordinovat činnosti 
ostatních komisí a dosahovat 
tak synergického efektu, ale 
též zjišťovat názory a postoje 
veřejnosti a hledat nejvhodně-
jší řešení palčivých problémů. 
A to se bohužel neděje. 

Na všech třech jednáních 
komise MA21, která se v roce 
2019 uskutečnila (bohužel, 
byly pouze tři), jsem se dota-
zovala, zda se připravují veře-
jná projednání, kulaté stoly či 
jiná forma zapojení občanů. 
Na posledním jednání komise 
jsem se dozvěděla, že v listo-
padu 2019 proběhlo veřejné 
projednání dopravní situace 
oblasti „za Lidlem“ a dále 

dvě ankety na fb stránce 
Úřadu MČ. To nepovažuji 
za dostačující a budu se na 
zapojení veřejnosti dotazovat 
i v budoucnu. Jednou z od-
povědí, která zazněla, bylo, 
že občané neměli v minulosti 
o veřejná projednání zájem, 
nebo se ho účastnily pouze 
zájmové skupiny. 

Myslím, že situace 
se změnila, diskuze 
v újezdských facebook-
ových skupinách ukazují, že 
občané mají zájem o dění 
v obci a je třeba, aby byli do 
rozhodování zapojeni. 

Veřejná správa by měla mít, 
bez ohledu na politickou 
orientaci, zájem vytvářet 
prostředí pro spolupráci, 
dialog a vzájemnou komu-
nikaci všech složek místní 
společnosti (spolky, pod-
nikatelé, provozovatelé 
služeb, školská zařízení, 
zdravotnické instituce), neboť 
kvalita života a spokojenost 
občanů jsou cíli společnými 
napříč politickým spektrem.

Lenka Danielová

Nová jáma Karel?

Pamětníci vědí, že na hlavní 
křižovatce dlouho byla jáma 
lidově zvaná Karel, se kterou 
si střídající se vedení obce 
nevěděla rady. 

Vedení starostky paní Vlásen-
kové z ODS v letech 2006-10 
nakonec vybudovalo budovu 
Level, která byla natolik 
nešťastně (a mimořádně 
draze) postavena, že si s ní 
další představitelé obce opět 
nevěděli rady. Nakonec se 
našlo využití jiné, než na 
které byla budova stavěna, 
což vždy vede k provozním 
problémům a zpravidla si 
žádá další úpravy a náklady, 
ale je dobře, že se využití 
našlo a budova funguje.
Zato se objevil jiný, podobný 
problém. 

Minulé vedení obce koupilo 
budovu bývalé továrny Ideal 
Lux mezi vilkami na Blatově 
v Netušilské ulici. Koupí 
budovy obec vyřešila léta 
se táhnoucí spor mezi vlast-
níkem budovy a MČ, protože 
budova byla v soukromém 
vlastnictví, ale pozemek byl 
ve vlastnictví města, a k do-
hodě o společném využití 
nedošlo. Jestli byla koupě 
problematické budovy do-
brým řešením, je otázka, ale 
stalo se. Na koupi budovy 
obec získala dotaci za účelem 
vybudování zdravotnického 
zařízení. To nebyl zgruntu 
špatný nápad, ale nepřijatelný 
byl související záměr zrušit 

bez náhrady zdravotní stře-
disko na Rohožníku. 

Současné vedení obce počítá 
s rekonstrukcí střediska na 
Rohožníku, v neznámém 
rozsahu, a záměry s budovou 
Ideal Luxu zakoupenou za 25 
mil. Kč jsou nejasné. V únoru 
2019 žádala rada naší měst-
ské části o změnu dotace 
na polikliniku na dotaci na 
přestavbu na kancelářskou 
budovu, nové sídlo ÚMČ 
Praha 21, zázemí údržby, 
středisko hygieny, včetně 
parkování a přesunu trafos-
tanice. 

V létě rada změnila názor 
a požádala o dotaci na rekon-
strukci budovy na jakýsi kon-
glomerát komunitního centra, 
kulturního sálu a pečovatel-
ské služby. Vzhledem k tomu, 
že se budova nachází v odle-
hlé části obce, s jedním zříd-
ka jezdícím autobusem, se 
využití jako úřad či společen-
ské centrum obce jeví jako 
nevhodné. Ale podstatné 
je, že ačkoliv uplynul již 
více než rok od voleb, rada 
s konkrétními záměry ohled-
ně Ideal Luxu zatím nikoho 
neseznámila. 

Obava, že opět může bez 
diskuze s kýmkoliv vzniknout 
něco drahého a současně 
špatně využitelného, je 
namístě.

Marie Kučerová

PŘEHLED AKCÍ SPOLKU ÚJEZD.KOM, z.s.
21.3.2020 
Sousedský Ples
4.4.2020 
Ukliďme Česko – ukliďme svět
BŘEZEN/DUBEN 2020*
Vítr v šatníku
30.4.2020 
Pálení čarodějnic
30.5.2020
Sousedský den

29.8.2020
Svatobartolomějská noc
ŘÍJEN 2020*
Vítr v šatníku
ŘÍJEN/LISTOPAD 2020* 
Dýňování
23.12.2020 
Sousedské vánoční vinšování

Všechny akce, kromě Ukliďme Česko, 
proběhnou na plácku Bartoloměj,
ul. Lišická, naproti MŠ Sedmikráska.

* Přesný termín bude upřesněn na 
našem webu www.ujezdkom.cz



Zdravotní středisko na Ro-
hožníku bylo jedním 
z důvodů, proč se někteří 
z nás (a já také) rozhodli
zapojit do komunální poli-
tiky. Nebylo nám lhostejné, 
co se s ním stane a vadilo 
nám, jak tehdejší vedení obce 
o celé záležitosti mlžilo. 

Na veřejnost se dostávaly 
jen kusé informace a ko-
likrát ještě překroucené. 
Jsem a vždy jsem byla proti 
zrušení zdravotního středis-
ka, neboť si myslím, že na 
sídlišti, kde je hustší koncen-
trace obyvatel než ve vilové 
zástavbě, má svůj smysl. 
Navíc je dobře dosažitelné 
i hromadnou dopravou – 
od konečné autobusu vede 
široký chodník, což by byl asi 

největší problém v případě 
přesunutí polikliniky 
do Netušilské ulice na Bla-
tově, kde by  lidé dopravující 
se k doktorovi zkomplikova-
li provoz v jinak poklidné 
zástavbě domů u lesa.

Bohužel bychom si my všich-
ni měli uvědomit, že získat 
nové lékaře, nebo lépe řečeno 
přesvědčit zdravotní po-
jišťovny, aby novým lékařům 
daly smlouvy, je věc nesnad-
ná. V dostupné vzdálenosti, 
viděno očima pojišťoven, 
máme zdravotních zařízení 
více než dost – Klánovice, 
Černý Most, Úvaly, Jirny. 
Z tohoto důvodu bych byla 
opatrná s vizí přestavby stře-
diska na velkou polikliniku. 

Už nyní zde chybí ortoped, 
rehabilitace a prázdných 
prostor je stále více. Je třeba 
celou budovu pečlivě zrekon-
struovat a prostory upravit 
tak, aby více vyhovovaly kaž-
dodennímu provozu lékařů 
a pacientů. Také středisko os-
obní hygieny by si zasloužilo 

větší a modernější zázemí. 
Seniorů je mezi námi stále 
více a možná je na čase začít 
si pokládat spíše otázku 
vybudování zařízení, které 
by se o ně bylo schopno po-
starat. Pokusit se získat dotaci 
na projekt domova s pečo-
vatelkou službou či jiným 
podobným statusem a ten 
umístit třeba na Blatov. 

Ale to jsem již hodně odběhla 
a zasnila se, nyní se pokusím 
v krátkosti zrekapitulovat 
celou historii zdravotního 
střediska na Rohožníku.
Celá jeho historie se zača-
la psát na počátku let 
devadesátých. Pamětní-
ci si jistě vzpomenou, že 
k lékaři si mohli dojít v ulici 
Novosibřinská (ostatně tam 
praktické lékařky ordinu-
jí dodnes), lékárna byla 
na křižovatce a na sídlišti byli 
lékaři rozmístěni v Žárovické 
ulici v bytových jednotkách. 
Nakonec došlo k rozhod-
nutí obce odkoupit prostory 
zrušených jeslí v Živonínské 
ulici a rekonstruovat je do

dnešní podoby. Rekonstrukce 
začala v červnu roku 1994 
a od té doby středisko více 
méně funguje dodnes, v roce 
2005 byla budova zateplena. 
Nicméně prostory ordinací 
jsou zde malé, stejně tak 
čekárny pro pacienty. Středis-
ko se nyní vinou dlouhodobé 
neúdržby a nezájmu roz-
padá. Lékaři i pacienti jsou 
v nejistotě, jaká je čeká 
budoucnost. Je třeba obrátit 
se na odborníky, nechat vyt-
vořit odbornou studii rekon-
strukce a následně celý objekt 
opravit. Je třeba zde zachovat 
lékařskou péči minimálně 
v rozsahu praktický lékař, pe-
diatr a lékárna. 

Měli bychom se ovšem 
pokusit zachovat všechny 
stávající ordinace. Na Ro-
hožníku je mimo jiné také 
třeba vyřešit problém s par-
kovacími místy okolo středis-
ka, což ale nutně neznamená, 
že musíme bourat vedle 
stojící kotelnu (která ani není 
ve vlastnictví obce a která 
přestane plnit svůj účel 
po roce 2021). Parkovacích 
míst je po celém sídlišti dost, 
stačí se zajít podívat na par-

koviště u Rákosníčkova 
hřiště, kde parkuje vždy jen 
několik aut.

Na závěr bych ráda napsala, 
že oceňuji, že se stávající 
členové zastupitelstva naší 
městské části v drtivé většině 
shodnou, že zdravotní středis-
ko na Rohožníku chtějí zach-
ovat. Byla bych ale ráda, kdy-
by nás o plánovaných krocích 
vedení obce informovalo 
v předstihu a neoznamovalo 
nám je až za pochodu, během 
jednání zastupitelstva. Jedná 
se totiž o záležitost týkající 
se nás všech, všech obyva-
tel Újezda, a pokud bude 
v našich silách, rádi přispě-
jeme ke zdárnému vyřešení 
celé záležitosti.

Blanka Charvátová
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Na podzim roku 2018 jsem 
se díky Vašim hlasům stala 
újezdskou zastupitelkou. 
Ráda bych se teď v pár 
řádcích zamyslela nad tím, 
co se pro mě od té doby 
změnilo.

První věcí, se kterou 
se člověk musí smířit, 
je ztráta soukromí. Pokud 

žijete v tak malé obci, jako 
je ta naše, a jste aktivní, tak 
vás za chvíli začnou pozná-
vat lidé, které vy třeba ani 
neznáte. Stává se mi, že při 
venčení se psem mě zastavují 
lidé, aby mi řekli, co je trápí 
a štve, někdy očekávají, 
že s tím okamžitě něco 
udělám, někdy pochopí, 
že to není tak jednoduché. 

Nebo třeba při nákupu v Al-
bertu mě někdo osloví a chce 
si jen popovídat, zeptat 
se, jak to jde. Stalo se mi, 
že jsem šla s dětmi do Leve-
lu na sobotní divadélko 
a za mými zády se ozvalo 
„Koukej, to je ta Pirátka“. 
Jistě, někdy chce člověk být 
jen člověkem a rodičem, ale 
zatím jsem se naštěstí neset-
kala s negativními reakcemi, 

s každým se dá popovídat 
a vyměnit si názory, i když 
se třeba v něčem neshod-
neme.

Další věcí, kterou mi přine-
sla práce v zastupitelstvu, 
je samozřejmě ztráta osob-
ního času. Jsem zastupi-
telkou neuvolněnou, tzn. 
že vedle výkonu funkce 
chodím do zaměstnání. Když 
si k tomu připočtu ještě 
starost o děti předškolního 
věku, komunitní aktivi-
ty a magisterské studium 
na vysoké škole, je to občas 
opravdu zápřah. Ale zvlád-
nout se to dá, pokud ovšem 
máte jistotu, kdy se dané 
jednání bude konat. Bohužel 
újezdským nešvarem je časté 
měnění termínu jednání, 
nejen zastupitelstva, ale i jed-

notlivých komisí a výborů. 
Často o těchto změnách 
nejsme informováni natolik 
dopředu, jak by bylo možné, 
a způsobuje to určité komp-
likace. I s tím se ovšem učím 
pracovat. 

Co se týče uvolněných zas-
tupitelů, máme v Újezdě 
tři. To je novinka letošního 
volebního období, v minulo-
sti tomu tak nebývalo. Uvol-
nění zastupitelémají výkon 
funkce jako svoje zaměstnání, 
věnují tomu svůj pracovní 
čas a jsou za to odměňováni 
(odměnu dostává i neuvol-
něný zastupitel, pro srovnání 
moje měsíční odměna se po-
hybuje okolo 2 tisíc Kč před 
zdaněním, např. uvolněný 
starosta má nárok na zhruba 
70 tisíc Kč před zdaněním). 

I když jsem neuvolněnou 
zastupitelkou, snažím se práci 
v zastupitelstvu věnovat ak-
tivně, nechci si ho chodit jen 
odsedět a promlčet. Aktivně 
komunikuji s lidmi na mag-
istrátu, zapojuji se do chodu 
Pirátské strany, připravuji 
se na jednání zastupitelst-
va, sleduji aktuální kauzy. 
Bohužel nejsem členkou 
žádného výboru, ani komise, 
ač jsem o to žádala, takže jed-
nání těchto poradních orgánů 
sleduji jen zpovzdálí.  

Celkově práci v zastupitelst-
vu hodnotím kladně, je to pro 
mne velká škola života. Takže 
děkuji vám za to, že jste 
mi tu šanci dali, dál se ji budu 
snažit využít na maximum.

Blanka Charvátová

Z občana zastupitelem aneb co se změní, když vystoupíte ze stínu?

Zdravotní středisko, co se děje?

Od sociálních věd k umělé inteligenci

Z různých zmínek vnímám, 
že se pohybuješ v mnoha 
oblastech. Pro řadu lidí 
je asi trochu nečitelné, co 
vlastně děláš. Můžeš to 
zkusit nějak přiblížit?
To se asi budu muset vrátit 
téměř o 30 let zpět, na 
začátek studií. Měl jsem to 
štěstí, že jsem získal několik 
soukromých i vládních 
stipendií, včetně amerického 
Fulbrightu a britského 
Chevening. Mohl jsem 
tak studovat ekonomii, 
sociologii a management 
na prestižních univerzitách 
v zahraničí. Směřoval jsem 
na akademickou dráhu 
a mé texty publikovalo 

mezinárodní nakladatelství, 
ale více mě lákalo, jak využít 
poznatky společenských 
věd v praxi. A to dělám 
vlastně do dneška. 
Spolupracuji ale s Akademií 
věd a univerzitami od UK 
a ČVUT po Cambridge 
a Oxford, takže jsem se 
akademickému světu zcela 
nezvdálil.

Můžeš být ještě o trochu 
konkrétnější?
Nejprve jsem vedl přípravu 
socioekonomických analýz 
pro velké infrastrukturní 
projekty. V roce 2009 
jsem uspěl v otevřeném 
výběrovém řízení do 
Evropské komise, kde 
jsem pomáhal s pravidly 
pro ochranu spotřebitelů 
a bezpečnost potravin. 
Po návratu do Prahy jsem 
působil jako odborný 
poradce na ministerstvu 
financí či školství. Poznatky 
společenských věd jsem tak 
mohl využít např. při návrhu 
protikorupčních opatření, 
zlepšení ochrany spotřebitelů 
či snížení dopadů hazardního 

hraní. 

Dnes se ale nejvíc věnuješ 
umělé inteligenci?
Od dvanácti let jsem 
programoval a můj doktorát 
vycházel z metodologie pro 
systémovou analýzu, měl 
jsem tak vždycky blízko 
k informačním technologiím. 
Již dnes máme i v Česku 
téměř plně automatizované 
výrobní provozy, umělá 
inteligence nám pomáhá 
lépe analyzovat nádory 
na snímcích magnetické 
rezonance a začínáme ji 
využívat i pro syntézu 
nových léků. Právě 
“automatizace” vědy mě 
fascinuje snad nejvíc. 
Jsem přesvědčen, že umělá 
inteligence zcela změní 
náš svět, a tak jsem přijal 
nabídku spolupracovat 
s mezinárodním soukromým 
výzkumným týmem, který 
se na tuto oblast zaměřuje. 
Já se soustředím na to, 
jak vše nastavit tak, aby 
umělá inteligence měla co 
největší přínosy pro všechny 
a současně se minimalizovala 

rizika související s jejím 
využitím. Během pár let 
jsme se zapojili do řady 
iniciativ od OSN a EU po 
OECD. V lednu jsem byl 
například v Silicon Valley 
na Stanfordově univerzitě 
v souvislosti s přípravou 
kongresu, který v dubnu 
spolupořádáme v Praze a na 
který dorazí řada světových 
špiček oboru.

Máš ještě čas něco dělat 
v Česku?
I když stále působím 
v některých expertních 
skupinách, např. při 
Legislativní radě Vlády, 
v současné politické situaci 
mě těší, že mohu pomáhat 
soukromým nadacím - 
Nadaci Via, Nadačnímu 
fondu Avast, Open Society 
Foundation nebo Nadaci 
České spořitelny. 
A jsem samozřejmě také 
zastupitelem doma v Újezdě. 

Jaké jsou tvé dojmy po 
prvním roce a půl práce 
v zastupitelstvu?
Začnu tím pozitivním. 
V našem týmu se mi velmi 
dobře spolupracuje nejen 

s Michalem Hanusem, 
Petrem Říhou a Marií 
Kučerovou, kteří se v Česku 
dostali mezi ty nejlepší ve 
svých oborech. Výborná 
je spolupráce i se všemi 
ostatními. Mám radost jak 
společně kopeme za celý 
Újezd, nejen za těch pár ulic, 
kde každý bydlíme. Jednou 
společně hledáme nejlepší 
řešení pro středisko na 
Rohožníku, jindy pro hřiště 
na Blatově.

Bohužel spolupráce s radnicí 
pod vedením ODS/ANO je 
zcela jiná písnička. Udivuje 
mě jejich hluchota a slepota 
k odborně a daty podloženým 
argumentům, např. v oblasti 
dopravy nebo řízení obecních 
financí. Navzdory veřejným 
proklamacím nemají ve 
skutečnosti o spolupráci 
s námi zájem. Nejvíce 
mi ale vadí, že současná 
radnice místo věcné 
a slušné diskuse umožnila 
normalizovat verbální útoky 
a dehonestování občanů, kteří 
se nebojí otevřeně vyjádřit. 

Marka Havrdy se ptala 
Blanka Charvátová



Co jsi dělala před vstupem 
do komunální politiky?
Před vstupem do komunální 
politiky jsem prožila dlouhý, 
celkem pestrý život. Děla-
la jsem řadu sportů, hodně 
cestovala, postavila dům, 
vychovala syna a zasadila 
pár stromů. I profesní život 
byl pestrý, jsem ekonom, 
auditor, pracovala jsem jako 
OSVČ, u malých i větších 
firem až po jednu z největších 
auditorských společností 
světa, seznámila se s fungov-
áním obchodních i finančních 
společností, pracovala jako 

likvidátor finančních institucí 
pro ČNB, přednášela řadu let 
na Karlově universitě, podíle-
la se na práci naší profesní 
komory.

Proč ti dávalo smysl bu-
dovat něco nového, když 
si se mohla věnovat kariéře 
a koníčkům?
Protože mám ráda výzvy. 
Jsem prostě zóon politikon, 
o kterém psal již Karel Ča-
pek. Chtěla bych, aby věci 
veřejné fungovaly co možná 
nejlépe a v zájmu všech. 
V Újezdě řadu let chybí 
ve vedení obce vzdělaní 
a zkušení lidé, a to se podepi-
suje na neustálých změnách 
a pokusničení, byť dobře 
míněném. Pro mě je vzorem 
nedaleká obec Říčany, která 
již dvakrát po sobě byla vy-
hlášena jako místo s nejlepší 
kvalitou života v Česku. 
To není dáno polohou nebo 
podobou města, Říčany mají 
řadu problémů, jako každá 
obec za hranicemi metropole, 

řada věcí je srovnatelná 
s Újezdem, ale dlouhodobě 
jeho vedením. Jezdím tam 
za vnučkou a vnímám, 
že město se neustále vylepšu-
je, že radnice intenzivně ko-
munikuje s občany, různými 
způsoby, nejen vybavováním 
se na sociálních sítích, 
zavádějí se nové věci, vyl-
epšení, město prostě žije.

Co tě po roce v komunální 
politice pořád baví?
Musím říct, že jsem spíš 
zklamaná. Vedení obce 
se uzavřelo do sebe, ostat-
ním zastupitelům nedává 
žádné informace, kromě těch 
ze zákona povinných, žádné 
záměry s nikým nediskutu-
je, pouze je pokládá na stůl 
a převahou jednoho hlasu 
si je odhlasovává bez ohledu 
na jakékoliv jiné názory nebo 
připomínky. Přitom kromě 
běžné údržby těch záměrů 
není tak moc a zasloužily 
by si větší péči. Na druhé 
straně člověk poznává nové 

lidi, poznává podivné pros-
tředí politiky, kde halasný 
pokřik leckdy platí víc než 
solidní práce, to je nepochyb-
ně zajímavé.

Jak by měla vypadat Pra-
ha 21?
Praha 21 bude vypadat tak 
jak si ji uděláme. Aktivní 
lidé se zájmem o dění v ne-
jbližším sousedství jsou tím 
nejlepším hnacím motorem. 
Samozřejmě jsou věci obtížně 
ovlivnitelné, jako například 
neustále houstnoucí doprava 
v obci, neustále houstnoucí 
zástavba, ale aktivní občané 
dokážou prosadit řadu 
věcí, ať už vlastní aktivitou 
v konkrétních věcech nebo 
angažovaností a rozvahou 
ve volbách. 

Co bys konkrétně ty chtěla 
tady u nás prosadit?
Já osobně vidím velký defi-
cit v péči o seniory a v péči 
o veřejný prostor. Přes určitá 
dílčí zlepšení tady pořád 
chybí soustavná péče o naše 
seniory, chybí zařízení 

péče o seniory, možnost 
chráněného bydlení. Naše 
populace stárne a tam, kde 
rodina přestane stačit na péči 
o dlouhodobě nemocné 
a hendikepované, by měla být 
dostupná možnost zůstat ale-
spoň v místě bydliště poblíž 
rodiny a přitom s částečným 
či plným zaopatřením. 
Zanedbaná péče o veřejné 
prostory je vidět na každém 
kroku. Nejde jen o sekání 
trávníků a prořez stromů, 
to je samozřejmost, ale 
o vytváření míst setkávání, 
odpočinku i volného pohy-
bu, o podobu našich komu-
nikací. Obec by se v rámci 
možností měla bránit před za-
hušťováním zástavby dalšími 
a dalšími developerskými 
projekty bez související in-
frastruktury, obecní pozemky 
by měly sloužit co největšímu 
počtu lidí. Neexistuje žád-
ný plán rozvoje obce, který 
by udával směr.

Marie Kučerové se ptala 
Blanka Charvátová
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Zkušenosti zastupitelky Marie Kučerové

Jak se v Újezdě žije 
místním podnikatelům?
Zeptali jsme se v průběhu 
podzimu dvou desítek z nich.

Jak se podnikatelům pod-
niká?
Dobře i těžce. Jako nejvíce 
ohrožující hodnotí pod-
nikatelé, zejm. na Blatově, 
další možné uzavření či 
omezení provozu na spojnici 
Běchovice-Újezd nad Lesy. 
 
“Nové vedení radnice dělá 
vždy jen kroky ke svému 
zviditelnění, tj. akce, které 
jsou hned vidět, je jim jedno, 
jak jejich aktivity budou mít 
dopad na podnikatele.”

“Ač se nové vedení snaží 
pouštět mezi lidi více infor-
mací, i nadále si myslím, že 
to není dostatečně. Stále jsme 
málo informovaní o tom, co 
se nás bytostně týká.
Kdybych nebyla na FB ve 
skupinách kolem Újezdu 
a okolí, tak bych nic nevědě-

la.
Proč se dozvědět o uza-
vírkách, až když je projekt 
hotový a koplo se do silnice?!
Totální nezájem o jednot-
livce/podnikatele a následky 
takových akcí.”

“Chybí mi tu slušné a dip-
lomatické chování místních 
politických stran/spolků, 
kterých zástupci jsou na sebe 
rozštěkaní, arogantní a hází si 
klacky pod nohy, místo toho, 
aby si navzájem byli oporou.”

Pozitivně hodnotí třeba 
dostatek parkovacích míst 
(náměstí Blatov, Lidl).

Vítaná je podpora úřadu MČ 
v případech, kdy úřad nak-
upuje služby a produkty pro 
sebe či občany (dárky pro 
malé občánky u příležitosti 
Vítání občánků, neformální 
setkání úředníků spojené 
s občerstvením,..)

 ▪ Větší zájem o podnikatele a jejich potřeby, zejména v nes-
tandardních situacích (uzavírky)

 ▪ Více stojanů na kola před obchodními jednotkami

 ▪ Obousměrný provoz v ulicích, ve kterých se nachází provo-
zovna 

 ▪ Parkování v místech, kde se provozovna nachází u frekven-
tované komunikace bez možnosti bezpečně zaparkovat

 ▪ Vytvoření či oživení míst k setkávání, aby občané rádi 
a často navštěvovali veřejná prostranství pěšky a tyto 
příležitosti využili k návštěvám místních obchodů

Co chybí, co by pomohlo, ze strany radnice?

Nevíš kudy kam? Poradí ti STAN!
Politické hnutí Starostové 
a nezávislí (STAN) sdružuje 
občany, kteří nemají zájem 
být v politických stranách, 
ale mají zájem podílet se 
na veřejném dění v rámci 
kolektivu, podle vlastního 
uvážení a možností. Je určeno 
lidem, kteří nemají příliš rádi 
pevné struktury a přísnou 
organizaci, lidem, kteří dávají 
přednost klidným, rozumným 
řešením před vyhraněnými 
cíly, kompromisům před 

hádkami, slušnosti před 
arogancí. Cílem hnutí je 
opírat se zejména o místní 
a regionální samosprávu, 
podporovat decentralizaci 
veřejné správy a omezovat 
zásahy státu na nezbytně 
nutnou míru. Organizační 
struktura hnutí je hodně 
volná, v současnosti celá 
Praha tvoří krajskou 
úroveň, což umožňuje 
přímou komunikaci mezi 
Pražany a vedením pražské 

organizace. Veškeré 
informace o hnutí najdete na 
www.starostove-nezavisli.cz 
a nebo se obraťte na na mail: 
praha21@stan.cz. 

Uložte se s námi do STANu!

Marie Kučerová

hledáme
stážisty  

dobrovolníky

stredocesky@pirati.cz
Středočeský kraj
+420 778 111 488

Se Středočeským krajem, 
který je doslova za rohem, 
máme řadu společných 
témat, na kterých je potřeba 
spolupracovat – šílený stav 
silnic, absenci záchytných 
parkovišť, které by ulevily 
dopravě v okrajových částech 
Prahy, u nás konkrétně je 
to parkování u Klánovického 
nádraží, horší dostupnost 
zdravotních zařízení nebo 
třeba ochranu přírody 
v našem okolí. 
Protože je pro nás důležité, 
kdo bude v sousedním kraji 
udávat správný směr, rozhodli 
jsme se středočeským 
Pirátům s kampaní pomoct 
a zveme vás, abyste se přidali 
také. 
Blanka Charvátová

Koho konkrétně hledají 
středočeští Piráti?

 ▪ event managera - máš 
zkušenosti s pořádáním 
akcí?

 ▪ produkční - máš precizní 
time management, umíš 
hlídat a dohlížet na termíny 
i u ostatních?

 ▪ fotografa na atelierové 
focení 12 kandidátů v Praze

 ▪ analytika - baví tě šťourat 
se ve volebních výsledcích 
a geografických datech?

 ▪  šotouše - dokážeš 
naplánovat efektivní 
itinerář roadshow po 
Středočeském kraji?

 ▪  copywritera - na psaní TZ 
a článků

 ▪  kreativního grafika (těch 
není nikdy dost)

 ▪ grafika na DTP zlom 
(Pirátské listy, inzerce 
apod.)

 ▪ grafika na animace
 ▪  armádu dobrovolníků 
na kontaktní kampaň - 
doprovázení kandidátů na 
jejich roadshow (dle tvého 
místa bydliště nebo studia), 
k dětskému koutku, na 
rozdávání propagačních 
předmětů apod.

 ▪  kameloty - na rozdávání 
Pirátských listů v Praze 
a Středočeském kraji 

 ▪  kapely, DJe, buskery 
a další umělce

 ▪  distribuční místa pro 
Pirátské listy (celá ČR)

 ▪  vhodné plochy pro 
umístění pirátských 
bannerů, vlajek atd. (kluby, 
bary, ploty, stěny domů,...)

Bez zázemí se to neobejde, 
proto hledáme také:

 ▪ lodě, hodně lodí 
 ▪ catering pro naše 
dobrovolnice 
a dobrovolníky

 ▪ tiskárnu - na tisk plakátů, 
samolepek atd.

 ▪ dodávku nebo jiné zajímavé 
vehikly

 ▪ foodtracky, stroje na 
zmrzlinu,...

 ▪ kluby, koupaliště, 
sportoviště a další cool 
místa pro pořádání menších 
nebo větších akcí

 ▪ propagační předměty 
s přidanou hodnotou 
(chráněné dílny apod.)

Uvítáme také tipy na:

zajímavé akce v tvém městě 
nebo obci
potenciální partnery

Na vaše odpovědi a nápady 
se těší:
Klára Kocmanová 
krajská koordinátorka 
klara.kocmanova@pirati.cz
778 111 488 

Držíme kurz!

Michaela Skalníková


