
PRAHA | Zpravodajství

Prostory Hrzánského paláce
se otevřou lidem zdarma
Úřad vlády zpřístupní v úterý 8. května reprezen-
tační prostory Hrzánského paláce v Loretánské
ulici na Hradčanech. Den otevřených dveří je
součástí akcí ke 100. výročí vzniku Českosloven-
ska. Návštěvníky čekají prohlídky s odborným
výkladem, první začne v 10 hodin, závěrečná v 17
hodin. Skupiny po maximálně 20 osobách budou
s průvodci vycházet vždy v 15minutových inter-
valech. (dna)
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Starostka Prahy 3 změnila
názor na sázení květin
„Vytvořme nejrozkvetlejší čtvrť v Praze,“ vyzývá na
facebookovém profilu starostka třetího obvodu
Vladislala Hujová (TOP 09), která ještě nedávno
kritizovala neoficiální výsadbu květin nazvanou
guerilla gardening. Po setkání se zástupci sdružení
Street Gardening a po výměně názorů na sociálních
sítích chce spustit radniční projekt Adopce stromů,
kdy by si lidé mohli bezplatně pronajmout vlastní
prostor pro výsadbu okrasných květin v okolí stro-
mu a legálně jej osázet květinami. (zpr)

Proměnu Václavského náměstí
může soudní rozhodnutí jen zbrzdit
Spolky vystupující proti
garážím musí být vyslyšeny.

Zrušení plánovaných ramp
není pravděpodobné.

JAN PROKEŠ

V erdikt městského
soudu zkomplikoval
úpravu dolní části
Václavského ná-

městí. Revitalizaci v podobě
nové dlažby a pěší zóny
s vysazenými stromy chce
vedení metropole dokončit
z větší části do konce roku.
Problémem jsou ale nájezdo-
vé rampy k podzemním ga-
rážím na stranách náměstí,
které jsou součástí projektu.

Dva pražské spolky se
opakovaně odvolaly proti po-
volení k proměně náměstí
právě kvůli existenci ramp.
Ty podle nich neslouží veřej-
nému zájmu, protože mají
mimo jiné přivádět auta do
garáží soukromých investorů.
A minulý týden dosáhli akti-
visté dílčího vítězství u sou-
du. Ten totiž uznal, že loňský
„souhlas“ ministerstva kultu-
ry s rampami nebyl procedu-
rálně správný, protože mu
předcházelo zkrácené odvo-
lací řízení. Bývalý ministr
Daniel Herman (KDU-ČSL)
zvrátil stanovisko vlastních
úředníků z odboru památko-
vé péče, kteří se vyslovili
proti rampám. Odvolací řízení
se teď proto musí opakovat
v řádné podobě, tedy s účastí
všech dotčených osob.
„Došlo k procesnímu po-

chybení, které mohlo mít vliv
na zákonnost napadeného
rozhodnutí. Ve zkráceném ří-

zení se nemohli vyjádřit
všichni účastníci řízení,“ vy-
světlila mluvčí soudu Marké-
ta Puci. Podle primátorky
Adriany Krnáčové zatím není
jasné, jestli budou moct už
započaté práce na Václav-
ském náměstí pokračovat
před koncem opakovaného
řízení, nebo jestli verdikt za-
brzdí celou akci. Město prý
ale využije všech zákonných
prostředků, aby rozhodnutí
soudu zvrátilo.

VĚC SE VLEČE UŽ
TŘINÁCT LET
„Projekt je vysoutěžen od
roku 2005 a teprve v tomto
roce se nám podařilo získat
veškerá povolení. Pak ale
přijde soudní rozhodnutí, že
ministerstvo kultury udělalo
někde procesní chybu, a celý
projekt se opět zkomplikuje,“
prohlásila Krnáčová.
Její náměstkyně Petra Ko-

línská (Zelení) také hájí sna-
hu města revitalizaci dál ne-
odkládat, má ale pochopení
i pro oponenty. „Ty garáže na
Václavské náměstí nepatří,
nemají tam co dělat. Chápu,
že je proti nim odpor, protože
je to relikt minulosti, který
snad půjde v budoucnu za-
hrabat a zapomenout. Záro-
veň ale chápu paní primá-
torku, že už nechtěla projekt
postopadesáté předělávat,“
uvedla Kolínská s tím, že po-
važuje za lepší strpět „jizvu“
v podobě garáží, než čekat
s revitalizací dalších patnáct
let. „My jsme to zdědili. Pří-
slušné smlouvy uzavřela
v roce 2012 Alexandra Udže-
nija z ODS. Soukromí inves-
toři na to nijak netlačili, spíš

se tomu přizpůsobili. Hlav-
ním objednatelem garáží je
Praha 1. Zdědili jsme smlou-
vy, které nebylo vlastně
možné vypovědět,“ dodala
radní. Revitalizace už každo-
pádně začala výkopy. A podle
neoficiálních informací by
uvedení do původního stavu
trvalo asi půl roku.
Postup ministerstva kultu-

ry napadl Klub za starou
Prahu. Jeho předsedkyně Ka-
teřina Bečková uznává, že
soud zatím uznal jen formál-
ní námitky, nikoliv ty proti
samotné přítomnosti ramp.

„Rozhodně to není konečné
vítězství, ale krok, který sa-
mozřejmě vítáme. Z našeho
věcného a odborného hledis-
ka trvají námitky, které má-
me od začátku,“ reagovala
Bečková. Ministerstvo kultury
zatím nechce odhadovat dél-
ku odvolacího řízení. „Soudní
rozhodnutí nastudujeme
a teprve pak se budeme moct
vyjádřit konkrétněji s tím, že
pochopitelně nabídneme
součinnost magistrátu, který
je žalovanou stranou,“ sdělila
za ministerstvo kultury
mluvčí Kateřina Cigánková.

PŘÍJEMNĚJŠÍ VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ. Na jeho obnovu Pražané čekají
třináct let. Aktuální spor ji může ještě oddálit. Zdroj: Cigler Marani Architects

↑ METROPOLE PATŘILA MARATONU.
Více než 10 000 běžců se včera
postavilo na start 24. ročníku
Pražského maratonu. Nejrychleji
trasu populárního závodu zdolal
Američan Galen Rupp. Záchranáři
kvůli kolapsovým stavům ošetřili
celkem 38 běžců, 12 z nich odvezli
do nemocnice. Tradiční běžecká
akce omezila individuální, ale
i hromadnou dopravu v hlavním
městě. (eis) Foto: Deník/Martin Divíšek

Formuje se na pětce už teď povolební koalice?
Současné vládnoucí strany se obávají úspěchu Pirátů
ADAM SNELLGROVE

Praha 5 – Blíží se říjnové
komunální volby a některé
strany začínají být nervózní,
že se jejich stávající pozice
otřesou v základech. Dle ne-
dávného průzkumu agentury
Phoenix Research by v Praze
sice vyhrálo hnutí ANO s ne-
celými 22%, což odpovídá je-
jich výsledku z roku 2014, ale
markantně by posílili Piráti,
kteří míří k 17% a tím ke
druhé příčce mezi stranami.
Za nimi by byly s 12% ODS
i TOP 09 s 6% potom KSČM
a 5% ČSSD. Podobná situace
se očekává i na smíchovské
radnici, kde minulé volby
vyhrálo ANO. Teď zde vládne
koalice stran ANO, ODS
a TOP 09. Její počátek byl ale
komplikovaný. V roce 2014
sice ANO na pětce vyhrálo,
ale zbytek stran se rozhodl
sestavit radu bez hnutí,

a nakonec vznikla koalice
TOP 09, Strany zelených,
KDU-ČSL, ČSSD a České pi-
rátské strany. Po dvou letech
se rada vedená starostou
Radkem Klímou (TOP 09)
rozpadla kvůli sporům
o hospodaření a nastoupila
nová koalice složená z TOP
09, ODS a ANO.
Předseda ANO v Praze 5

Jiří Špaňhel si spolupráci
s ODS a TOP 09 pochvaluje.
„Samozřejmě máme běžné
malé problémy, ale jinak je
v současné době spolupráce
dobrá,“ popsal pro Pražský
deník. Podle dobře informo-
vaného zdroje je spolupráce
na radnici Prahy 5 dokonce
tak vyhovující, že se strany
již nyní domlouvají na znovu
sestavení rady i po volbách.
Hlavně ze strachu z Pirátů,
kteří zde mají potenciál sil-
ného výsledku, ne-li přímo
stát se vítězem voleb. Situace

by poté silně připomínala
odsunutí vítěze minulých
komunálních voleb v Praze 5,
hnutí ANO.
„Zatím nemáme ani kan-

didátku, takže bychom o pří-
padné koalici ani jednat ne-
mohli. Podle mě to bude spíš
nějaká hra Pirátů nebo ně-
koho, kdo chce pošpinit stá-
vající koalici,“ řekl starosta
Prahy 5 Pavel Richter (TOP
09). I ostatní koaliční part-
neři jakékoliv jednání o bu-
doucí koalici popřeli. „Nic ta-
kového podepsaného není
a ani se o tom nejednalo.
Nebudeme jednat o koalici
před volbami. Chceme vyhrát
a poté budeme vyjednávat.
O další koalici rozhodnou
hlavně voliči,“ uvedl zástupce
starosty Lukáš Herold (ODS).
Kandidátky Pirátů na pětce

tento rok povede experi-
mentální fyzik Daniel Mazur.
Ten se o plánované koalici

také doslechl. „Dostalo se to
ke mně, ale jen jako drb. Ne-
ní to nic podloženého. Je ale
pravda, že jsou teď v dobré
situaci, kde by bylo pro ně
výhodné domluvit si další
koalici. A ať už je to kvůli
tomu, že se jim spolu pracuje
dobře, nebo protože nás be-
rou jako hrozbu, to je jedno.
My teď hlavně musíme na-
pnout veškeré síly, abychom
voliče přesvědčili, že nejsme
jen platnou opozicí, ale že
také dokážeme se silným
mandátem sestavit radu.“
Komunální volby proběh-

nou v říjnu 2018 ve více než
6000 obcích po celé České
republice. I v dalších velkých
městech bude podle průzku-
mů dominovat hnutí ANO.
Největší potenciál má ANO
v Ostravě, kde se zatím po-
hybuje kolem 35%. Druhá
v pořadí je SPD se 14,5%
a třetí ČSSD s 9,7%.

prazsky.denik.cz

Více informací 

z metropole na
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37. května 2018 Deník
www.denik.cz

12. 5. od 15:00 Jeníček a Mařenka

17. 5. od 14:30 Nezbedná pohádka o Koblížkovi

30. 5. od 10:00

              a 14:30 

Jak se vaří pohádka 

Doktorská pohádka

Nezávislé divadlo hraje pro děti 
v KC Zahrada pohádky zdarma 
v rámci grantové podpory 
Hlavního města Prahy. 
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Informace a přihlášky ke stažení na

www.BudFitSeniore.cz

30. 5. 2018
Stadion mládeže DDM hl. m. Prahy

Na Kotlářce 1, Praha - Dejvice
Záštitu nad akcí převzali:
primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, náměstek primátorky 
Petr Dolínek, místostarostka MČ Prahy 4 Iva Kotvová, místostarosta MČ 
Prahy 4 Zdeněk Kovářík, vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička 
a Česká Unie Sportu

Soutěžící i fanoušci mají VSTUP ZDARMA

®


