
 

Zatím bez naděje na změnu 

V prosinci 2018 jsem v zastupitelstvu HMP a MČ Prahy 6 opět využil interpelací a vystoupil 
s požadavkem, aby bylo v Patočkově ulici obnoveno měření hladiny hluku, polétavého prachu 
a imisí a občané byli o naměřených hodnotách průběžně informováni. S ohledem na doposud 
zjištěné údaje považuji odklady příprav výstavby podpovrchového vedení magistrály 
v Břevnově za vážnou chybu samosprávy, která ohrožuje naše zdraví. I když odpovědi jsem 
se od primátora zatím nedočkal, v tisku se během ledna 2019 k tomuto tématu vyjádřil radní 
HMP Scheinherr. Uvedl, že v Břevnově bude město dělat „malý projekt, který bude mít za cíl 
zmapovat, jak to území vlastně vypadá.“ To ale v podstatě znamená, že současné vedení 
města přípravu výstavby dále odkládá, navíc není ani zřejmé, zda a případně kdy bude 
zahájena, natož dokončena. Máme proto důvod se ptát, kdy a jaká opatření zajistí samospráva 
Prahy a MČ k ochraně zdraví obyvatel Břevnova? Jak ukázaly soudní rozsudky z Německa 
boj se škodlivinami nelze odkládat donekonečna. Jinou důležitou zprávou je, že na poliklinice 
Pod Marjánkou byly konečně po mnoha měsících výstavby dokončeny a v lednu 2019 
zprovozněny dva nové výtahy. Nachází se v prostoru budovy, kde dříve spolehlivě jezdil 
kapacitní oběžný výtah. Vedení radnice proti vůli mnohých občanů nepodpořilo rekonstrukci 
původního oběžného výtahu a upřednostnilo výstavbu dvou nových výtahů s argumentem 
zajistit pohyb občanům s omezenou schopností pohybu a s těžkým pohybovým poškozením. 
Výsledek ale nepřesvědčil, alespoň jeden z nových výtahů mohl být širší, aby mohl sloužit 
větším kočárkům např. pro dvojčata, či objemnějším vozíkům. Za velmi vážný problém 
považuji, že budova polikliniky v Břevnově nadále dlouhodobě chátrá a včasné opravy i 
rekonstrukce neprobíhají. Následek vlastní nečinnosti je nyní vedením radnice svérázně 
označován jako podmíněně havarijní stav. Situaci lze označit za chaos, v případě polikliniky 
chybí systematická a kvalitní odborná péče o svěřený obecní majetek. Vyzval jsem proto 
znovu vedení MČ Prahy 6 k zahájení prací na rekonstrukci budovy polikliniky v Břevnově. 
Závěrem ještě malou poznámku, která dokládá, jak trvale rostou náklady k zajištění chodu 
samosprávy. Za posledních 12 let se zvýšil počet uvolněných zastupitelů MČ Praha 6 
z tehdejších 8 na současných 12. Měsíční náklady na platy těchto uvolněných zastupitelů MČ 
činily v lednu 2007 celkem 384 610,-Kč a v prosinci 2018 dosáhly již 764 918,-Kč. Zda to 
odpovídá zkvalitnění činnosti samosprávy, nechť posoudí každý čtenář sám. 
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