Kontrolní výbor ZHMP
JUDr. Janderová
Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1

Věc: Petice Ládví není autobusák!

V Praze dne 17. 6. 2016

Vážený Kontrolní výbore,
Vážená paní JUDr. Janderová,

dovolujeme si upozornit, že kromě Vašeho dopisu ze 4. 5. a 4. 6. t.r. jsme stále neobdrželi
odpověď na náš dopis Radě hlavního města Prahy s 8 přílohami ze dne 22. 2. t.r. Shledáváme
absenci explicitně přislíbené písemné reakce pana Dolínka i RHMP jak na projednání
problematiky v KD Ládví 25. 1. 2016, respektive na záznam konstatované skutečnosti a
vznesené námitky, tak na následný kritický rozbor studie ČVUT adresovaný RHMP. Dle spisové
pošty jistě Kontrolní výbor vidí, že jsme žádné odpovědi neobdrželi krom mailu od náměstka
Dolínka se 3 větami, které zmiňovanou problematiku neřeší (v příloze).
Po dosavadních zkušenostech, neustálém slibování bez plnění, po vyhrožování zrušením
veškeré autobusové dopravy na Ládví (viz záznam veřejného projednání v KD Ládví), jsme
bohužel vyhodnotili, že v osobě pana náměstka Dolínka není vůle a ochota problematiku
objektivně a komplexně přehodnotit a reflektovat loňskou petici 4 tisíc občanů Prahy 8 a
usnesení Rady i Zastupitelstva Prahy 8 z let 2014 a 2015. Při interpelacích na půdě ZHMP byli
občané a členové naší Iniciativy opakovaně náměstkem Dolínkem ujišťováni o zvažování změn,
o zadání změn pro ROPID, načež hned další den byly potenciální změny jím samým zcela
kategoricky popírány na webu MHMP nebo v reakcích ROPIDu. Přiložený materiál „Informace
k vyhodnocení provozu linek PID v oblasti Praha – Neratovice – Mělník“ předložil Petr Dolínek
na jednání Rady hl. m. Prahy 17. května 2016 jako informativní tisk R_2/946, který opět
obchází projednání na Výboru pro dopravu a ignoruje požadavky MČ Praha 8 a petice.
Označení za vyhodnocení zkušebního provozu je zde prokazatelně lživé, k žádnému takovému
formálnímu kroku s cituji „všemi partnery projektu“ nikdy nedošlo, snaha pana náměstka
jakýmikoli prostředky problematiku definitivně zamést pod koberec je smutně zjevná.
Tudíž se na vás obracíme jako na kontrolní orgán MHMP.
Psali jsme v minulém dopise z 31. 3. t.r., že nedostatky studie ČVUT považujeme za natolik
evidentní a zásadní, že jejich přehlížení může vypovídat o zmanipulování studie, kdy
výsledek byl objednán. Magistrát nese odpovědnost za vynaložené náklady 121 000 Kč.
Proto znovu žádáme i váš Výbor o důkladné prošetření dané studie včetně výše její ceny,

našich připomínek a následné vyjádření. Předpokládáme, že Kontrolní výbor je schopen
posoudit kvalitu a objektivitu studie, ostatně naše kritika studie byla na Radu zaslána 22. 2.,
nedostatky studie jsou v ní jasně podány. Studie nebyla obhájena, přesto je používána jako
podklad pro vyhodnocení integrace, a to podklad jediný, protože ostatní slibované podklady zejména vyhodnocení dopadu na životní prostředí - dodány nebyly.
Kontrolní výbor předpokládal zařazení bodu petice na jednání ZHMP v červnu 2015, nestihlo
se to ani letos v červnu. Opakovaně jsme ujišťováni, že se petice projedná na Výboru pro
dopravu ZHMP – žádáme, aby tak bylo učiněno v nejbližším termínu. Ať je problematika
předložena k vyjádření Výboru a z hlasování členů po veřejné debatě bodu vzejde závazné
doporučení dalších kroků pro ROPID a náměstka pro dopravu.
Následně žádáme zařazení bodu na Zastupitelstvo HMP a standardní projednání jako např.
v případě bodu jednací číslo 30 na ZHMP 26. 5. 2016 Petice proti realizaci projektu Obytný
soubor Rezidence Park Kavčí Hory.

S pozdravem,

Rodina Vélových, Jirsových, Brožových, Pokorných, Podškubkových, Fidranských a další
Za občanskou iniciativu Ládví není autobusák!
www.ladvineniautobusak.cz

