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 Starosta pan Jiří Vintiška: Dobrý večer, dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení 
zastupitelé, vítám vás na 11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice. Dnešní jednání bylo 
řádně svoláno, byli pozváni všichni členové Zastupitelstva MČ. Konstatuji, že na zasedání je 
přítomno dle prezenční listiny 19 zastupitelů, zasedání je tedy schopno se usnášet. 
 Jako vždy si dovoluji upozornit, že z jednání je pro potřeby zápisu pořizován videozáznam, 
který je po ověření následně smazán, a zároveň je možné jako vždycky sledovat naše zasedání on-
line na webových stránkách naší MČ. 
 Z dnešního jednání se omluvila paní zastupitelka Ivana Heřmánková a za pozdní příchod se 
omlouvá paní Ing. Zeithamlová. 
 Zapisovatelkou jednání je určena paní Hana Laušová a jako ověřovatele navrhuji paní 
Danušku Bossanyiovou. Souhlasíš, Dani? (Ano.) Děkuji. A potom paní Janu Anděličovou. 
Souhlasíš, Jani? (Ano.) Děkuji. 
 Dám rovnou hlasovat o ověřovatelích… Pardon, omlouvám se. Má někdo jiný návrh na 
ověřovatele tohoto zápisu? Chtěl by někdo doplnit nebo změnit ten můj návrh na ověřovatele? Není 
tomu tak. 

Dávám tedy hlasovat. Kdo je prosím pro, aby paní Bossanyiová a paní Anděličová se staly 
ověřovatelkami dnešního zápisu z jednání? Jestli dobře koukám, tak vidím 19 hlasů pro. Pro formu 
se ptám, jestli je někdo proti nebo se někdo zdržel? Nevidím žádnou ruku zdviženou, tedy 19 hlasy 
jsme schválili ověřovatele. 
 Návrhový výbor navrhuji ve složení tak, jak byl minule, to znamená předseda pan Mgr. 
Otakar Duben. Souhlasíte, pane magistře? (Ano.) Děkuji. Pan Martin Slavík. Martine, souhlasíš s 
tím, abys byl členem návrhového výboru? (Ano.) Děkuji. Má někdo nějaký jiný návrh? Chce někdo 
změnit tento můj návrh? Nevidím žádnou ruku přihlášenou. 
 Takže můžeme prosím hlasovat, kdo je pro, aby pan Duben a pan Slavík se stali návrhovým 
výborem, kdy pan Duben bude předsedou? Opět, pokud se nemýlím, vidím 19 rukou. Pro formu se 
zeptám, jestli je někdo proti nebo se někdo zdržel. Není tomu tak, schválili jsme tedy návrhový 
výbor. 
 Jako vždy návrhy usnesení prosím předkládejte návrhovému výboru čitelně napsané na 
formuláři, který je k dispozici u paní zapisovatelky. Přihlášky k vystoupení dnes bohužel 
nepřítomné veřejnosti jak k jednotlivým bodům programu, tak k následujícím veřejným 
vystoupením, jsou rovněž k dispozici u paní zapisovatelky. 
 Zápis z minulého zasedání byl ověřen, je vystaven, a nebudou-li k němu dnes vzneseny 
připomínky během tohoto jednání, tak bude považován zápis z minulého jednání za schválený. 
 A nyní se dostáváme k programu dnešního jednání, který jste obdrželi ve svých materiálech: 
 Úvod, volba zapisovatelky, volba ověřovatelů, volba návrhové komise, tak to máme za 
sebou. A nyní tedy jsme u schválení programu, který zahrnuje tyto body: 
 V prvním bodě je navrhována do programu Zpráva o činnosti Rady MČ, tentokrát to je mezi 
dvěma zasedáními, to znamená mezi 9. a 11. zasedáním MČ. 
 Bodem 2 je potom Informování o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ v 
období mezi těmito dvěma zastupitelstvy. 
 Bodem 3 je potom Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene pro spol. 
PREdistribuce na pozemcích 1151/12, 1151/18 a 1151/20, všechny jsou v k.ú. Čakovice. 
 Bodem číslo 4 je potom Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene, opět s 
PREdistribuce, tentokrát v Miškovicích na parcelách 258/5, 310/12 a 364/1. 
 Podle návrhu potom bodem 5 by měly následovat Interpelace. 

A bodem 6 Závěr. 
Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh? Chce někdo ten program doplnit, změnit, upravit? 

Není tomu tak. 
 Dávám tedy hlasovat o návrhu programu, tak jak jsem jej právě přečetl. Kdo je prosím pro 
tento návrh programu? Opět vidím 19 rukou nahoře. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Nikdo. 
Schválili jsme tedy pořad dnešního zasedání. 
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 A jenom doplňuji nebo připomínám, že po skončení zasedání zastupitelstva podle jednacího 
řádu následují i veřejná vystoupení, pokud by se někdo z veřejnosti ještě v průběhu jednání dostavil. 
 
 A můžeme přistoupit tedy rovnou k bodu číslo 
 

1. Zpráva o činnosti Rady MČ mezi 9. a 11. zasedáním ZMČ 
  
 kde předkladatelem jsem já a dovoluji si tedy rovnou plynule navázat. Tak jako vždy – nebo 
vždy, s výjimkou minulého zasedání, tak jako v těch předchozích zasedáních – jste obdrželi zprávu 
o činnosti rady opět v písemné podobě spolu s ostatními podklady k tomuto zasedání, takže na těch 
zhruba dvou a kousek stránkách máte souhrn těch nejdůležitějších úkonů, které mezi tímto a 
předpředposledním zasedáním, resp. předposledním zasedáním rada projednala. 
 Návrh usnesení k tomuto bodu zní takto: Zastupitelstvo MČ bere na vědomí Zprávu o 
činnosti Rady MČ Praha-Čakovice v období mezi 9. a 11. zasedáním zastupitelstva, tj. v době od 
17. 2. 2020 do 22. 6. 2020, kdy se rady konaly. 
 Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy uzavírám a dávám 
hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jsem jej právě přednesl. Kdo je prosím pro? Opět vidím 19 
rukou. Pro formu se nicméně musím zeptat, kdo je proti. (Nikdo.) Kdo se zdržel? Nikdo. 19 hlasy 
jsme tedy schválili zprávu o činnosti rady. 
  

2. Informování o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha-Čakovice 
v období mezi dvěma zastupitelstvy 

 
 Pokračovat budeme bodem číslo 2, což je Informování o rozpočtových opatřeních 
schválených Radou MČ mezi stejnými dvěma zastupitelstvy. Zde předkladatelem tohoto bodu je 
pan místostarosta Motyčka, kterému předávám slovo. 
 
 Zástupce starosty pan Michal Motyčka: Děkuji panu starostovi. Dobrý podvečer, milí 
kolegové, nepřítomná veřejnosti. Dovolím si tedy přednést poměrně krátké rozpočtové opatření č. 5 
Rady MČ v roce 2020. 

My jsme už předtím schvalovali přijaté dotace, které nám byly v rámci finančního 
vypořádání vráceny, a tím nám vznikly volné peněžní prostředky, které se použijí dle tabulky, již 
máte přiloženu, na úhradu, za prvé, doplatku konečné faktury hasičské zbrojnice, včetně přenesené 
daňové povinnosti. Tam to bylo 1 302 200. Zpravidla větší nebo majoritní část těch financí se 
převáděla z oddílu paragrafu 3745, což byl Husův park, kde nám byla právě vrácena dotace. Dále to 
bylo na DPH z roku 2019 v souvislosti s Čakovickým zámkem. Dále v souvislosti s Čakovickým 
zámkem na rekonstrukci hudební síně, dále doplatek prací na šatny Tělovýchovné jednoty na hřišti 
a v neposlední řadě to byly výdaje základní školy na opravy – vyúčtování z roku 2019, což byly 
vlastně stavební úpravy suterénu a aquaponická laboratoř. Tou poslední nebo minoritní částkou 
bylo v oddílu paragrafu 3412, kdy v rámci zeleně to bylo převedení z běžných výdajů na investiční 
neboli kapitálové. 
 Dovolím si tedy přečíst návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ bere na vědomí schválené 
rozpočtové opatření č. 5 Rady MČ, rok 2020, dle přílohy tabulky č. 1. 
 Děkuji za pozornost. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Děkuji za předklad a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do 
rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy uzavírám a dávám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl 
přečten panem místostarostou. 
 Kdo je prosím pro? Všichni pro. Děkuji. Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? Nikdo. 
Schválili jsme tedy druhý bod – návrh usnesení v druhém bodě, který se týkal rozpočtu. 
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 A budeme pokračovat tedy teď, nyní dvěma body, které bude předkládat paní místostarostka 
Soňa Černá, a budou to dvě zmíněné smlouvy o zřízení služebnosti se společností PREdistribuce.  
 

3. Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. - pozemky 
parc. č. 1151/12, 1151/18 a 1151/20 v obci Praha, k.ú. Čakovice 

 
 Nyní tedy v bodě tři jsou to čakovické pozemky a předávám paní místostarostce slovo. 
 
 Zástupkyně starosty paní Soňa Černá: Děkuji za slovo. Pražská energetika požádala o 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby – součást distribuční soustavy v 
pozemcích parc. č. 1151/12, 1151/18 a 1151/20 v k.ú. Čakovice v rozsahu 105,35 metrů čtverečních. 
Ochranné pásmo není v geometrickém plánu vyznačeno. Původní žádost se týkala pozemků 1151/1, 
1151/18 a 1151/19 a 1151/20 v k.ú. Čakovice. Kontrolou vlastnictví pozemků bylo zjištěno, že je 
již vytvořen nový geometrický plán na přečíslování některých původních pozemků a žádost byla na 
základě výzvy odboru životního prostředí a majetkoprávního upravena. Jinak rada schválila 
předložený návrh uvedené smlouvy usnesením č. 163/2020. 
 Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo MČ schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – 
věcného břemene – se společností PREdistribuce, se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00  Praha 5, 
IČO 27376516, v rámci stavby – součást distribuční soustavy, podzemní vedení nízkého napětí a 
telekomunikační vedení v pozemcích parc. č. 1151/12, 1151/18 a 1151/20, vše v obci Praha, k.ú. 
Čakovice. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění provozu, oprav a údržby stavby 
podzemního vedení nízkého napětí a telekomunikačního vedení. Věcné břemeno se zřizuje za cenu 
15 803 korun + příslušná sazba DPH, splatnou do 20 dnů ode dne vystavení daňového dokladu v 
návaznosti na obdržení kopie návrhu na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Děkuji za předklad. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo 
se nehlásí, rozpravu uzavírám a dávám hlasovat. 
 Kdo je prosím pro návrh, který byl právě přečten? Všichni pro. Pro formu se opět zeptám, 
kdo je proti. (Nikdo.) A kdo se zdržel? Ani v jednom případě nikdo, tedy 19 hlasy jsme schválili 
bod číslo 3. 
  

4. Smlouva o zřízení služebnosti - věcného břemene se spol. PREdistribuce, a.s. - pozemky 
parc. č. 258/5, 310/12 a 364/1 v obci Praha, k.ú. Miškovice 

 
 A budeme pokračovat bodem číslo čtyři, což je opět smlouva o zřízení služebnosti, tentokrát 
v Miškovicích a opět je předkladatelkou paní místostarostka Černá. 
 
 Zástupkyně starosty paní Soňa Černá: Děkuji. Tak tady opět Pražská energetika požádala 
o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci stavby – součást distribuční soustavy v 
pozemcích parc. č. 258/5, 310/12 a 364/1 v k.ú. Miškovice v rozsahu 100,13 metrů čtverečních. 
Ochranné pásmo není v geometrickém plánu vyznačeno. Předložený návrh uvedené smlouvy byl 
schválen Radou MČ usnesením č. 091/2020. 
 A návrh usnesení zní: Zastupitelstvo MČ schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti – 
věcného břemene – se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, 
150 00  Praha 5, IČO 27376516, v rámci stavby – součást distribuční soustavy, podzemní vedení 
nízkého napětí a telekomunikační vedení v pozemcích parc. č. 258/5, 310/12 a 364/1, v obci Praha, 
k.ú. Miškovice. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění provozu, oprav a údržby stavby 
podzemního vedení nízkého napětí a telekomunikačního vedení. Věcné břemeno se zřizuje za cenu 
15 020 korun + DPH, splatnou do 20 dnů ode dne vystavení daňového dokladu v návaznosti na 
obdržení kopie návrhu na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí. 
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 Starosta pan Jiří Vintiška: Děkuji za předklad. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo 
se nehlásí, rozpravu uzavírám a dávám hlasovat. 
 Kdo je prosím pro tento návrh usnesení? Opět vidím všech 19 rukou. Pro formu se opět 
musím zeptat, kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? Nikdo. Schválili jsme tedy i tento návrh 
usnesení. 
 
 A náš program pokračuje bodem číslo 
 

5. Interpelace 
 
 Otevírám rozpravu. Daniel Kajpr. 
 
 Pan Daniel Kajpr: Hezký podvečer, dámy a pánové. Já bych se chtěl zeptat, jestli vedení 
nebo obecně tohle zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor proto, že to vyžaduje zákon, anebo proto, 
aby poukazoval na některé chyby a nedostatky, kterých je třeba se vyvarovat? 
 Já jenom, že před měsícem kontrolní výbor zasedal, přijal nějaká usnesení a vyzval radu, 
aby se k nim vyjádřila, a to se dosud nestalo. Takže mi znovu nezbývá nic jiného, než se na ty věci 
ptát na zastupitelstvu a zbytečně tady zdržovat. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Já myslím, že to je řečnická otázka. Samozřejmě pro ten druhý 
případ je zřízen zastupitelstvem kontrolní výbor. 
 
 Pan Daniel Kajpr: To se mi ulevilo. V tom případě moje první otázka je, na jakých 
podkladech, jsou-li vůbec nějaké, se mají zřizovat jednosměrky v Třeboradicích, když žádný 
relevantní doklad nepředložila ani rada, ani nějaká jiná komise a ani, pokud je nám známo, rada 
žádný relevantní doklad k tomu, aby stálo za to zřídit jednosměrky v Třeboradicích, neexistuje. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Já na to zkusím odpovědět. V té tvé otázce byla použita tuším 
věta: se mají zřizovat. Je to správně, se mají zřizovat? (Ano.) Ta věc má samozřejmě nějaký vývoj, 
který jsem ostatně naznačoval i třeba ve sloupku, který jsem psal už v minulém čísle časopisu. 
Jednosměrky jsou samozřejmě jedna z variant, jak řešit některé problémy, které my vidíme v 
Třeboradicích. 
 Myslím si, že relevantní doklady, které potřebujeme pro zavedení takovéhoto opatření, které 
vyžaduje česká legislativa, tak jsme všechny měli k dispozici. To, že jsou požadovány některé další 
doklady, to je samozřejmě naprosto legitimní. A je naprosto legitimní je požadovat a víc asi k tomu 
nemám co říci. Nicméně doklady, které jsme měli k dispozici, tak jsou naprosto v pořádku a v 
souladu – 
 
 Pan Daniel Kajpr: Jaké to jsou, Jirko? 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Tak jsou to hlavně ty základní výkresy dopravního značení. 
 
 Pan Daniel Kajpr: Ale to je prostě, dopravní značení se dělá až v momentě, kdy mi nějaká 
dopravní studie nebo něco hmatatelného podloží to, že je výhodné, aby tam byly jednosměrky. A ne, 
že se objedná dopravní značení, a to, jestli se tam vytočí kloubový autobus, to je tak nějak těm 
lidem jedno. Lidi zajímá, proč by tam ty jednosměrky měly být, když z logiky věci tam být nemají. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Jak říkám, je to nějaký variantní způsob řešení některých 
problémů, které souvisí s bezpečnostní situací v dopravě v Třeboradicích. Názor na to může mít 
samozřejmě každý, jaký chce. Prostě, jak říkám, je to jeden ze způsobů, jak řešit některé dopravní 
problémy, zejména například zřízení přechodu u Tryskovické ulice a některé další. 
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 Pan Daniel Kajpr: Já obecně proti jednosměrkám vůbec nic nemám, zcela naopak, ale 
jednosměrky mají význam v rezidenčních zónách nebo tam, kde existuje nějaký substitut toho 
cestování, ale tam, kde ta náhrada toho, kudy jet, není, a pokud je a je horší, tak tam se prostě 
zřizovat nemají. A pokud rada chce dál pokračovat v tomhle projektu, tak to jsou vyhozené peníze. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Jak jsem říkal, je to jedna z variant. Obecně teď informace je 
taková, že se hledají i další varianty, které by mohly ty problémy, které jsme chtěli řešit 
jednosměrkami, řešit, a to je asi ta věc, která se teď děje. Jak víte, byla zřízena oponentní skupina, 
která v té věci může pomoci. Pokud máte někdo nějaký nápad, jak ty věci, které my jsme chtěli řešit 
jednosměrkami, řešit jinak, tak to samozřejmě uvítáme. 
 
 Pan Daniel Kajpr: Těch dopravních řešení je celá řada. Ty jakožto jeden z místních 
odborníků na dopravu zcela jistě víš, jak to vyřešit jinak bez toho, že by tam musely ty jednosměrky 
být zřízeny. 
 Přejdu k druhé otázce. Bytový dům Cukerína na rohu Danielova, Ouhrabkova, Bělomlýnská. 
Pokud vím, tak v programovém prohlášení této rady bylo, že koalice bude podporovat rezidenční 
bydlení, a tady má vzniknout bytový dům, kde ze 16 bytů je 8 garsonek a zbylé krom asi dvou jsou 
2+kk, ale prostě do 50 metrů, takže také malometrážní byty. Tady zcela jistě podporujeme bydlení 
nerezidenční, a to bydlení spíše typu ubytovny. Tak se chci zeptat, proč se tato společnost s tím 
projektem hnedka, že to tak řeknu, nevyhodila a zbytečně se zahazuje čas tím jednat s nimi dál. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Pan místostarosta Lochman. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Já bych se chtěl zeptat, jestli to je jedna 
z otázek kontrolního výboru, nebo je to jedna z tvých… Dobře. Já bych jenom chtěl technickou. 
Tohle vůbec nepřísluší kontrolnímu výboru. Chápu, že se ptáš jako zastupitel, ale zaštiťovat se 
kontrolním výborem je absurdní, protože kontrolní výbor má plnit úplně jinou funkci. 
 Nicméně na tu odpověď. Společnost Cukerína, která je nějaká dceřiná společnost 
dlouhodobých čakovických podnikatelů, kteří dlouhodobě sponzorují nohejbal, což určitě ty znáš, 
kteří jsou místní, se rozhodli, že transformují současnou ubytovnu a současný chlév, který je naproti 
restaurace U Daniela, k tomu, aby tam vzniklo nějakým způsobem bydlení. Dobře, 50 metrů nejsou 
zrovna velké byty, ale na naše požadavky, byly tam daleko menší byty, na naše požadavky právě se 
to ztransformovalo do mixu různých bytů a mixu nerezidentní (problém s vyslovením) – ježíšmarjá, 
dneska to mám těžké – funkce. 
 Takže já s tím projektem rozhodně problém nemám. Byl několikrát přepracován. Je s nimi 
uzavřena smlouva o spolupráci. Myslím si, že všechno, co tam bude, bude asi hezčí než to, co tam 
je dnes. A to, jestli se to někomu líbí, nebo nelíbí, a určitě budeme mít mnoho názorů, to už jsme 
tady zažili. My máme pochopitelně také odpovědnost k soukromému vlastnictví. Nebudeme říkat 
každému sousedovi, co má natírat jakoukoliv barvou atd. Takže splnili zadání, splnili vše, co MČ 
požadovala. Jsou domluveni i se sousedy, to znamená s ostatními vlastníky, takže já nevidím důvod, 
proč by tento projekt byl nějakým způsobem znevažován, za prvé, a za druhé nevidím důvod ho 
nazvat jako nerezidentní. Děkuji. 
 
 Pan Daniel Kajpr: Já jsem se vůbec nevyjádřil k architektuře nebo barvě fasády, to je mně 
tak nějak úplně také jedno. Já jsem říkal, že se jedná o byty, které jsou spíše ubytovnou. To budou 
lidé, kteří zde zpravidla nebudou mít trvalé bydliště. Budou využívat místní infrastrukturu, ale 
nepřinesou ani korunu do Čakovic. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: To je spekulativní, ale můžeme říct, že 
to možná takhle může a možná také nemusí být. Jak jsem říkal před chvilkou, je tam mix bytů. To 
znamená, některé byty jsou malé, které budou k dispozici městské části, která je bude moci využít 
například pro ubytování, resp. k nájemní smlouvě s nějakou paní učitelkou. A další byty jsou 
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50metrové a některé jsou tam i větší, takže nazvat to ubytovnou je naprosto neadekvátní a právě 
naopak, tento objekt nebude již ubytovnou. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Dane? 
 
 Pan Daniel Kajpr: Pak bych se chtěl zeptat na to, že mají být vyasfaltovány stezky, které 
jsou mezi poli z Čakovic do Miškovic, z Čakovic na Prameny, ta Finská stezka atp., tak by mě 
trošku zajímalo, já vím, že je to z dotace, ale tak proč ten asfalt a ty miliony se raději nevylijí do 
rozbitých silnic, rozbitých chodníků anebo do chodníků tam, kde nejsou. Proč lijeme asfalt do polí, 
a tím zamezujeme odtoku vody, resp. urychlujeme ten odtok vody a děláme z přírody, já nevím, 
vyasfaltovaný kus města? 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Na to si dovolím odpovědět já. Nic takového vůbec nehrozí. 
Proč ty projekty realizujeme oproti alternativnímu využití na silnicích, je to úplně jednoduché. 
Magistrát má v rámci svého programu naplňování koncepce pražského cyklogenerelu alokovánu 
nějakou částku peněz, která je využitelná výhradně na tyto projekty, a my nebudeme asfaltovat 
žádné cyklostezky, my budeme prostě dělat projekt, který naplňuje pražskou koncepci. Ostatně je v 
souladu i s naším cyklogenerelem ve spoustě úseků, kde v roce 2013 byl tento projekt prezentován 
veřejnosti, v tomto sále shodou okolností, i s těmi povrchy, které tam na řadě míst byly už takto 
navrženy. A my naopak budeme ten projekt dělat tak, aby byl co nejšetrnější k životnímu prostředí. 
To znamená, pokud tam budeme mít asfaltové pásy, které jsou povinné pro revitalizaci tohoto 
území, tak je ale doplníme i dalšími alternativními způsoby využití té cesty jinými účastníky, 
například běžeckými pásy, které mohou mít povrch buď travnatý, nebo například z mlatového 
povrchu a naopak vodu, na kterou upozorňuješ, tak tu my se naopak díky asfaltu, který umožňuje to, 
že voda se nevsákne do cesty, tak my ji naspádujeme právě k těm stromům, které, jak všichni víte, 
tak třeba na Svěceného byly poškozeny suchem. Takže my toho využijeme a formou nějakých 
drenážních kaskád naopak tu vodu udržíme v krajině v místech, kde ji potřebujeme. To znamená, 
nevsákne se nám do cesty, ale vsákne se nám do okolní zeleně. 
 My jsme si vyjednali několik výjimek, které obvykle nebývají z těchto projektů placeny. Za 
prvé je to už mnou citovaná věc, že se pokusíme ty cesty zpřístupnit tak, aby byly v různých 
površích dostupné různým uživatelům, kteří mají na ně různé nároky, a budeme se snažit vyhovět 
všem. Zároveň máme povoleno platit z těchto dotací, což také nebývá obvyklé, krajináře. Takže my 
kromě technických projektantů, kteří udělají to, že řeknou, jaké tam mají být šířky, jaké mají být 
skladby povrchu, tak budeme mít zaplaceny i krajináře, kteří nám pomohou doplnit to okolí 
vhodnou zelení tak, aby byla kompatibilní se stávající zelení a byla typická pro českou krajinu. 
Takže to je další věc, která není úplně obvyklá, kterou jsme si vyjednali, a v podstatě ten projekt 
bude opravdu laděn s aspekty na zadržení vody v místě, kde ji potřebujeme, na maximální možný 
způsob zapojení toho prostoru tak, aby fungoval pro většinu naší veřejnosti, a v podstatě budeme to 
doplňovat i některými jakoby vysvětlujícími nástěnkami nebo něčím takovým, abychom vysvětlili, 
proč ty věci jsou udělány tak, jak jsou a jak s vodou hospodaříme. Takže zhruba tolik na vysvětlení. 
 
 Pan Daniel Kajpr: Krásná úředničina, Jirko. Jenom bych chtěl podotknout, že když na 
magistrátu něco vymyslí a jsou tam volné peníze, tak my po nich sáhneme a uděláme to. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: To vůbec není pravda. My tady máme samozřejmě cesty, kdo 
se na ně podívá a kdo se podívá třeba na cestu Svěceného, jak vypadá, jak se nedá po každém dešti 
vůbec použít, tak myslím, že chápe, že to není stav, který bychom chtěli ponechat takhle v naší MČ. 
A pokud je program, který nám dovoluje opravovat tyto cesty, tak nevidím nejmenší důvod, proč 
bychom to neměli využít. 
 K té poznámce úředničina. Já myslím, že výsledek bude asi nějakým důkazem. Je zbytečné 
se bavit o tom, jestli je to úředničina, nebo není. Ten projekt bude vyladěn. My jsme i se všemi 
kolegy v diskuzi. Samozřejmě někteří kolegové na to mají trošičku jiný názor, postupovali by jinak, 
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ale myslím si, že najdeme nějaké kompromisní řešení, které dokáže skloubit požadavky skoro všech. 
Asi tak bych to řekl. 
 Katka Arnotová se hlásí. 
 
 Zástupkyně starosty paní Kateřina Arnotová: Dobrý večer. Já jsem chtěla k tomuto 
tématu říct asi tři věci. Jednak my jsme uvítali, že je možno z magistrátu získat peníze na opravu 
cest, které jsou v některých částech opravdu rozbité a které jsou pro užívání veřejností nepříjemné, 
zvlášť teď v době, kdy jsou časté deště. 
 Zároveň poté, co jsme zjistili všechny podmínky, které jsou od magistrátu stanoveny, tak 
jsme vyjádřili svůj jiný názor na tuhle věc, protože si myslíme, že poloha Čakovic jako městské 
části na okraji Prahy je poloha periferie, kterou bychom měli ne potlačovat, ale podporovat. To 
znamená, hledat v ní ta pozitiva, která tam jsou. To znamená, že máme přírodu tady za humny. To 
znamená, že nemusíme při snaze jít někam sportovat, složitě překonávat nějaké překážky, silnice a 
jiné bariéry, a zdálo se nám tedy, že je škoda si ty cesty, které tady vždycky fungovaly – nebo vím, 
že tam budou k tomu nějaké poznámky, ale většinou fungovaly jako cesty polní nebo cesty ne 
asfaltové, tak si je tím asfaltem zalívat. Prostě přijde nám to škoda z toho důvodu, že životní 
prostředí v současné době je potřeba spíš podporovat nebo nezapomínat na to, že prostě… Tečka. 
Podporovat. 
 Zároveň jsme si vědomi toho, že je potřeba hledat nějakou dohodu, a proto jsme se snažili 
tyhle naše připomínky s kolegy v koalici dohadovat, snažili jsme se je prosazovat. Jsme teď v 
nějaké fázi, kdy se začne projektovat celá ta soustava cyklostezek, a my se budeme na tomto 
projektování nějakým způsobem podílet a budeme se snažit, aby nebylo zapomenuto na žádného 
uživatele té cesty, protože si právě myslíme, že nejenom cyklisty, nejenom bruslaře, ale i pěší, 
běžce a další uživatele těch cest je potřeba zohledňovat. Takže tak. 
 
 Pan Daniel Kajpr: Já vím, o čem mluvím, a nemluvím jenom za sebe. Já ty cesty všechny 
používám – jak pěšky, tak na kole a nikdy jsem tam žádnou překážku při té chůzi, ani jízdě na kole 
nezaznamenal. Naopak já od té doby, co jsou vyasfaltované ty cesty tam za Vivou, tak už tam 
nechodím, protože si tam připadám jak ve zlém filmu nebo prostě jak někde na Měsíci. To tam 
nepatří. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Paní doktorka Kubcová. 
 
 Paní Lenka Kubcová: Já bych chtěla navázat jenom krátce na toto téma. My jsme minulý 
týden, ve čtvrtek zasedala komise pro životní prostředí, a diskutovali jsme o tomto tématu. Existuje 
spousta analýz sousedů, třeba například v Německu, kde z nich jsou výstupy takové, že prostě cesty 
asfaltové nemají být více jak 20 %, že jsou analýzy na to, že to lidi jaksi vzdaluje od pěší turistiky 
atd. Proto jsme přijali také usnesení, že doporučujeme, aby polním cestám včetně těch, které jsou 
značeny jako cyklotrasy, byl ponechán přírodně blízký povrch. Mohou být znova jaksi zpevněny 
nějakým mlatem nebo přírodním materiálem, nikoliv asfaltem. 
 Konkrétně jsme tedy jmenovaly ty cesty, o nichž jaksi bylo hovořeno v té dotaci, a jedna z 
těch cest, a to byla cesta Svěceného z toho důvodu, že panovala jaksi diskuze, že ta cesta je ve 
velmi špatném stavu a je dostatečně široká, takže si tam členové komise dokázali představit pruh 
zpevněný, ale ostatní cesty, jako je cesta Tryskovická nebo hruškovka za Miškovicemi nebo spojení 
mezi Miškovicemi a Čakovicemi, kde ta cesta je velice úzká, v podstatě jakási pěšina mezi těmi 
sakurami, tak si nedovedeme představit, že bude vytvořena z asfaltu. 
 Současně si myslíme, že tento bod by měl náležet také k veřejnému projednání. Myslím si, 
že to je věc, ke které by se měla vyjádřit veřejnost. 
 A teď jenom osobně jako za mě. Toto je stanovisko komise pro životní prostředí. Já si prostě 
myslím, že je to obrovský zásah do té krajiny. Tady padají protipovodňové, protierozní a další 
názory, ale pro mě osobně je to nějaká hodnota této krajiny. Tak jako máme významné krajinné 
prvky, tak prostě máme původní polní cesty. A tento ráz krajiny je naším úkolem jaksi udržovat, 
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nikoliv ho zničit. Tak jako si prostě koupíte pěkný vůz, že má nějaké parametry, že má nějaké 
hodnoty, tak stejně tak ta krajina má nějaké hodnoty, nějaké priority a ty tady v MČ máme. Takže 
to je můj osobní názor, že k takovým zásahům do krajiny nemá docházet. Děkuji. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Já si dovolím jenom vzít slovo. 
Pochopitelně to je věc, která je velmi diskutovaná asi u všech subjektů včetně u nás. U nás se také 
vyskytly některé názory, že cyklostezky nemají být asfaltované. Některé názory říkaly, spíš 
městských typů lidí, kteří říkali, ale já jsem tolik lidí, jak je dnes, za Vivou nikdy neviděl, tolik 
rodin, které si užívají ty stezky. A skutečně to je velká debata. 
 A já musím říct dvě věci tady. Za prvé, já úplně nesouhlasím. Máme pocit, že když řekneme, 
že asfalt, že je to něco prostě naprosto jedovatého a má to konotaci naprostého chemického démona, 
který zničí krajinu. Já jsem tohle nedávno slyšel také o D1, než jsem nad ní měl to štěstí prolétat 
letadlem, a viděl jsem malý úplně provázek uprostřed úplně nádherné krajiny Vysočiny. Takže říkat, 
že nějaká cyklostezka zničí krajinu, já s tím nesouhlasím. Myslím, že máme být opatrní ve svých 
výběrech. Já skutečně chci říct, zdali je to všude ta správná volba. Pokud se podívám, tady už 
několikrát zmiňovaná Svěceného, pokud se podíváme na Svěceného, tak jestli mi řekne někdo tady, 
že je to nějaký přírodní efekt, když chodím po panelce vedle nějaké betonové zdi, jestli skutečně to 
není právě prostor, kde bychom to mohli vylepšit. Já spíše v tom vidím příležitost. 
 Ještě bych chtěl zdůraznit, že jsme do dnešní doby nedostali ani korunu. Zatím. Je to stále ve 
formě nějakých spekulací na magistrátu, resp. nějakých příprav, a vůbec nejde o to, nic rada 
nerozhodla. Jsou to věci, které diskutujeme interně, a určitě je to téma, já nevím, jestli je to téma, 
které bychom měli prodiskutovat jakoby v nějakém většinovém plénu, ale pokud vnímám nějaký 
městotvorný prvek, tak pro mě ta cyklostezka je městotvorný prvek a stále jsme hlavní město Praha, 
bych chtěl říct, byť jsme krásná krajina, byť jsme skutečně vedle rozmanité přírody, jsme hlavní 
město Praha a jsme hlavní město a myslím, že tady mají právě fungovat takové městotvorné prvky. 
A rozhodně jsem pro, že na některých místech, a pak uvidíme, kde, jak a co dostaneme, by mohly 
vzniknout cyklostezky, kde by se mohlo bruslit, kde by se mohlo jezdit s kočárkem na procházky, 
protože jiné stezky tady zůstanou a naopak se budou rozšiřovat. Takže pojďme nabídnout lidem 
několik variant toho užití, volnočasového užití v naší MČ. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Děkuji. Katka Rosická, pak Dan Kajpr. 
 
 Paní Kateřina Rosická: Děkuji. Já jsem se chtěla zeptat. Katka říkala, že vlastně už je to v 
nějaké fázi, kdy se začne něco projektovat. Naproti tomu teď zazněla informace, že vlastně je pořád 
všechno ve fázi spekulací, tak jak to tedy je? Byla už ta dotace projednána a schválena? Víme, kolik 
peněz dostaneme, nebo nevíme? 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Odpověď je, že nevíme zatím. Bude se to projednávat 
pravděpodobně na zářijovém pražském zastupitelstvu. 
 
 Paní Kateřina Rosická: Dobře. A druhá věc je to, co už nastínila paní Kubcová, jestli by 
bylo možné tohle téma, protože já chápu, že třeba jednosměrky, tam asi je potřeba nějaký 
erudovaný pohled odborníků na dopravu, nicméně co se týče asfaltování stezek, k tomu si myslím, 
že se můžou vyjádřit i občané, a myslím si, že rada by měla spravovat MČ ku prospěchu svých 
občanů, a tady si nejsem úplně jistá, že je tohle to, co si občané přejí. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Já myslím, že ten výsledek je vidět právě na tom projektu, který 
se otevřel za Viva Rezidencí. Já myslím, že ten výsledek je vidět na projektu, který se otevřel v roce 
2009 v Letňanech, v Letňasko-kbelském lesoparku. Já myslím, že ten výsledek je vidět na 
rekonstruované Stromovce. Já myslím, že ten výsledek je vidět na spoustě cyklostezek. 
 Chtěl bych říct jednu věc, která tady nezazněla ještě. Tenhle projekt se týká jenom páteřních 
pražských cyklotras. Ty v Čakovicích, v Třeboradicích a v Miškovicích vedou pouze tři. Je to 
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cyklotrasa A50, která je tzv. Pražské kolo, která obchází vlastně celou Prahu úplně dokola, a je to 
jedna z hlavních páteřních rekreačních stezek, která vede vlastně na našem území právě tou novou 
hrušňovou alejí v Miškovicích, po Svěceného, následně po Tryskovické ulici a odbočuje potom 
podél Třeboradického potoka směrem na Březiněves. 
 Pak se to týká páteřní cyklotrasy, která má číslo A43, a ta v tom relevantním dnes řešeném 
úseku vlastně vstupuje do našeho území zhruba při ulici Za Cukrovarem, prochází Tryskovickou 
ulicí, podél Třeboradického potoka, jde paralelně s A50, tam se obě dvě trasy protínají a pak 
pokračuje směrem na Hovorčovice a na Kostelec nad Labem. 
 A pak je tu ještě A27, jejíž část byla letos právě dokončena. Ta se týká té oblasti za Viva 
Rezidencí, konec konců byla také hrazena z Magistrátu hl. m. Prahy, a vlastně to, co je tam v okolí, 
ta soustava těch stezek, tak se bere jako součást té A27, jako její nějaké alternativy nebo přípojky na 
ni. A ta vede potom přes Přezletice směrem na Brandýs nad Labem. Takže se to týká pouze a 
výhradně těchto páteřních cest. Všechny ostatní cyklotrasy mohou být z jakéhokoliv povrchu, ať už 
z nějakého původního povrchu, který bývá obvyklý na polních cestách, tedy nějaká uježděná hlína, 
nebo to může být jiný povrch, jakýkoliv, který vlastně si my zvolíme. 
 Jedna věc, navázal bych tady na kolegu, asfalt není žádný nový materiál. To je materiál, 
který se používá už od antiky ve stavebnictví. Je to normální hornina, která je vlastně zatepla 
upravována, to znamená, nejde o žádný výplod nějaké moderní doby, byť samozřejmě na cesty se 
používá relativně krátce v historii. Nicméně ve stavebnictví se používá opravdu vlastně tisíce let. 
Takže není to nic, co bychom tady chemicky upravovali, tu krajinu. Je to prostě nějaký způsob, jak 
vlastně do krajiny zasahovat. Není to opravdu nic nového. Když se podíváte do některých alpských 
cyklostezek, tak je řada z nich udělána v asfaltu a rozhodně si nemyslím, že by tím Rakušané, kteří 
jsou ekologií proslulí, tak že by tím zasahovali nějakým způsobem do krajiny, ničili Alpy nebo něco 
podobného. Asfaltové cesty najdeme i v Krkonoších v národním parku. 
 
 Paní Kateřina Rosická: Já ještě, jestli můžu, jenom tedy poslední poznámku k tomu, co jsi 
řekl. Tím spíš, že to mají být páteřní cyklistické trasy, o to víc mě to děsí, že chceme opravdu ty 
cesty, které teď jsou využívány pěšími, zároveň Finská stezka, tam prostě chodí sportovci, chodí 
maminky s dětmi, tak tam chceme přivést proud cyklistů pro spojení s Prahou. Zároveň ty cesty 
všechny mají už teď asfaltové alternativy, takže z mého pohledu opravdu, čistě osobní názor, je to 
prostě naprosto zbytečné. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: V žádném případě s tímhle nesouhlasím, Katko, protože ty 
cesty jsou už. Prostě to, že se změní povrch, samozřejmě nabídne hlavně lokálním uživatelům jejich 
vyšší užití. Je to zejména… Předpokládám, že se tam určitě zvýší nárůst bruslařů, protože ty 
povrchy jsou pro brusle nepoužitelné dneska. Takže zcela jistě k tomu dojde. To by byla lež, kdyby 
to tak nezaznělo. Ostatně to je také jedním z cílů. Proto jsem říkal, že naším cílem bude zpřístupnit 
ty cesty co největšímu množství uživatelů a zároveň respektovat názory kolegů, kteří říkají to, co 
tady zaznělo před chvílí, to znamená, abychom nabídli na co největší délce těchto cest alternativní 
užití po jiném povrchu. Myslím si, že na Svěceného je ten potenciál pro tohle naprosto jednoznačný, 
ostatně i v našem cyklogenerelu to takhle bylo představeno. Pokud se podíváte do našeho 
cyklogenerelu, který je od roku 2013 zveřejněn na stránkách MČ, tak tam přesně je takto udělána 
cesta, kdy je tam asfaltová a vedle ní mlatová. Samozřejmě mlatová být nemusí, může být klidně 
travnatá, to je na nás. Takže není to věc, kterou bychom tady nikdy neotevírali, tohle téma tady bylo 
otevřeno, řádně s veřejností projednáno. To je, co bych k tomu dodal. 
 Dan Kajpr se hlásí. 
 
 Pan Daniel Kajpr: Jenom tři poznámky. Dvě k Alexovi. Alexi, právě ta diskuze musí 
proběhnout před tím, než přijdou ty peníze, protože až přijdou, tak bude pozdě. Pak už se lidem nutí, 
co třeba nechtějí. 
 A k tomu asfaltu. Ten patří do cyklostezek, do parků anebo podél silnic, tam je to úplně 
normální, ale prostě pole je úplně jiný ráz krajiny než cokoliv jiného. 
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 A s tím souvisí i to, co jsi řekl ty, Jirko. V Alpách, pokud je někde cyklistický asfalt, tak je 
to podél silnic a jenom do určité nadmořské výšky. Neexistuje, že by prostě si Rakušané 
zaasfaltovali Alpy. To prostě není. A i když je asfalt, jak jsi tvrdil, starý jako Metuzalém, tak to s 
tím prostě nesouvisí. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Jenom technickou. Dane, pokud 
přijmeme dotaci, neznamená to, že jsme nuceni ji využít. To znamená, my můžeme schválit příjem 
dotace a vrátit ji. Pochopitelně to bude mít asi nějaké politické důsledky, že příště dotaci 
nedostaneme, ale je to naše rozhodnutí. To je za prvé. 
 Za druhé. Já jsem, jak všichni víte, vyrůstal ve Švýcarsku a tam byl naprostý standard dělat i 
cyklostezky v polích, jak říkáš ty… Já to vím, protože mám asi… (Poznámka p. Kajpra mimo 
mikrofon.) Ne, to dělala veřejná služba. A já to nevidím jako že je něco, které je zásadně špatně. Je 
to samozřejmě debata a my máme zastupitelskou demokracii a každý prostě bude nějakým 
způsobem řešit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, co si myslí, že pro tu městskou část je 
nejlepší. To je jednoduché. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Jana Anděličová. 
 
 Paní Jana Anděličová: Já si myslím, že není úplně správné tady tak nějak přednášet názor, 
že lidi tohle nechtějí, protože kde jsou ti lidé, co tohle nechtějí? Ale je spousta lidí, co to také chtějí. 
Já znám spoustu lidí, kteří by uvítali tyto cyklostezky. Já osobně jsem názoru toho, že to vůbec není 
špatný nápad. Uvidíme, jak dopadne ta dotace, jakým způsobem se domluvíte v koalici, ale já si 
myslím, že to vůbec není špatný nápad. Spousta polních cest nám zůstane. Takže jestli se některé 
vydláždí nebo zpracují tím asfaltem, tak to není vůbec k minusu pro naši MČ. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Michal Seidl. 
 
 Pan Michal Seidl: Dvě věci. První věc k tomu, co jste říkala. Myslím si, že se dá využít 
řada možností, jak se lidí zeptat, třeba nějakou anketou. Mimochodem máme k tomu teď tady i 
nějaký informační systém na to, abychom dělali takovouhle anketu, aniž by se museli lidé sezvávat 
do sálu, a můžou se vyjádřit ti, kteří mají zájem, pro nebo proti. To je první věc. 
 Druhá věc. Myslím si, že cyklostezky jsou bohulibá záležitost a je dobré je podporovat, aby 
se tady prostě cyklostezky budovaly, a myslím si, že by bylo velice dobré kompromisní řešení 
získat ty peníze z magistrátu a maximálně využít ten generel, který tady máme. Já jsem si ho 
studoval detailně. Myslím si, že je opravdu dost dobrý a střídají se tam právě ty povrchy asfaltové i 
mlatové. Je to prostě rozumný kompromis v té krajině. A z toho bych já hodně vycházel a 
maximálně se snažil využít tu dotaci pro to, abychom ten generel naplnili. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Děkuji. Mirek Marada. 
 
 Pan Miroslav Marada: Děkuji za slovo. Dobrý den. Já tu veřejnou diskuzi i třeba nad tím 
generelem z roku 2013 jenom uvítám. Paní Anděličová má naprostou pravdu, že samozřejmě 
nevíme, co si kdo myslí atd. Nicméně chci jenom připomenout, že myslím, že mícháme dvě věci. 
Omlouvám se, nemá to být přednáška, ale ty cyklostezky asfaltové jsou buďto tedy opravdu 
dálkové, což v tomto případě možná tak Praha myslí, ale obávám se, že po tom Pražském kole 
nebudou jezdit denně tisíce lidí, kteří si chtějí objet celé Pražské kolo, a nám to bohužel, tenhle 
nadřazený záměr, sebere vlastně většinu těch polních cest. Ale to je jedno. 
 Druhá možnost, kdy se jasně asfaltuje, je jakási vnitroměstská dojížďka. Tady já bych byl 
naprosto pro a byl bych i pro to, abychom v tomhle činili nějaké další kroky, aby děcka mohla 
dojíždět bezpečně do školy, nebáli se rodiče je poslat na kole z Třeboradic do Čakovic, ať tam v 
klidu dojedou na nějaké třeba oddělené cyklotrase, ale tam je zase podmínka – samozřejmě by to 
sloužilo i pro nákupy a, já nevím, dojížďku prostě do restaurace apod. – nicméně tam je podmínka 
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ta, aby to bylo nejkratší. Čili v současnosti si myslím, že ta cesta po Tryskovické pro Třeboraďáky 
třeba, kdyby jeli do školy, tak tuhle podmínku, že to je nejkratší, nebo dokonce i někde rychlejší 
třeba než autobusem nebo autem, to nesplňuje. 
 A pak je třetí možnost, to jsou ty rekreační cyklostezky a tam je právě tendence je nechávat 
spíše v tom přírodním stavu, protože prostě i ten městský člověk je rád, když si někde projede louží, 
šlápne do bláta, psům je to příjemnější po tom běhat, lépe se po tom běhá atd. Čili myslím si, že 
musíme opravdu – jsem rád, že pan starosta nabídl tu možnost kompromisu – vážit, který ten úsek 
jakému účelu chceme vlastně vymezit, protože pokud bychom to celé zaasfaltovali, tak výrazně 
preferujeme jeden jediný účel, a to jsou tedy bruslaři, případně cyklisté, ale zejména tedy ti nějací 
dálkoví. Vyřadíme v podstatě ty běžce, pejskaře, rodiny na vycházky, ty děti, co se tam chtějí okolo 
popelit na těch prolézačkách atd. Takže vítám to, že o tom ještě budeme moci hovořit, a myslím si, 
že by se k tomu veřejnost mohla přizvat. 
 V tomto smyslu navážu, dovolím si, ještě na tu otázku jednosměrek. Jenom jestli pan 
starosta nám může říct, k jakému závěru to nějak spěje, protože mám zprávy od různě známých tady, 
že někteří si myslí, že už ten projekt jednosměrek nebude, někdo si zase myslí, že to bude nějakým 
způsobem modifikováno. Myslím si, že vždycky když veřejnost neví jasně, jaký je ten záměr, tak 
pak vzniká spousta, troufám si říct, drbů, nejasností, pseudoteorií, které tomuhle zastupitelstvu, radě, 
ani obci neprospívají. Takže jestli vás můžu požádat. Děkuji. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Neumím na to odpovědět. Omlouvám se. Jak jsem říkal, hledají 
se další varianty, které by měly řešit ty problémy, které my jsme chtěli vyřešit tím původním 
projektem, ale teď jsme v začátku. To znamená, já na to neumím odpovědět. Je příliš brzo. Myslím 
si, že možná na příštím zastupitelstvu, možná na tom dalším. 
 
 Pan Miroslav Marada: Děkuji za odpověď. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Daniel Kajpr. Poprosím mikrofon panu Kajprovi. 
 
 Pan Daniel Kajpr: Ještě bych měl jednu otázku. Rada schválila poukázky do Globusu a do 
lékárny v Letňanech. Proč ty poukázky nejdou primárně místním obchodníkům? 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Já bych jenom upřesnil, že ty globusové poukázky se využívají 
takhle roky. To znamená, tam nedošlo ke změně. Kde došlo ke změně, je ta věc – 
 
 Pan Daniel Kajpr: Proč se to nedělá? Ne jak dlouho se to využívá! 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Globus je obchod, který samozřejmě je využívaný veřejností, je 
s tím nějaká zkušenost z nějaké delší doby, kdy ty poukázky jsou rozdávány, a je to spíše kvitováno. 
A jenom upřesním, že to je pro čakovickou lékárnu, která sice samozřejmě má sídlo, pokud se 
nemýlím, v Letňanech, ale ty pobočky jsou stejné. To znamená, lidé si mohou vybrat, jestli využijí 
čakovickou pobočku lékárny, nebo tu letňanskou. Předpokládám, že většina seniorů, kteří dostávají 
ty poukázky, tak využijí tu čakovickou pobočku té stejné firmy. 
 A jenom doplním, že vlastně k tomu systému nebo k té úpravě došlo proto, že vlastně je 
předpoklad, sice ta vlna je teď odložena, že dojde k další vlně EET u těch drobných živnostníků, 
kteří původně byli beneficienty tohoto systému, resp. byli zařazeni do tohoto systému, a v podstatě 
tohle bylo na základě nějakých analýz nějaké rozumné řešení, ke kterému jsme dospěli. Je to tak? 
Říkám to správně? 
 
 Pan Daniel Kajpr: Jak to souvisí s EET? 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: A ještě to chce doplnit někdo? Jak to souvisí s EET? 
Nemožnost nějakým způsobem účtovat ty záležitosti, ale přesně jestli doplníš ty, Soni? 
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 Pan Daniel Kajpr: Vždyť ty peníze potom převádí obec bezhotovostně. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Já se přiznám, že teď neznám detaily, protože tohle není projekt, 
který jsem měl na starosti, ale pokud se nepletu, tak v tomto směru došlo k té změně právě z tohoto 
důvodu. Je to tak, Soni? Já ti když tak předám slovo. 
 
 Zástupkyně starosty paní Soňa Černá: Teď je to průhlednější a senioři naší MČ určitě 
ocení tuhle službu. A jak řekl pan starosta, tak je to vlastně pro ty lékárny, mají dvě pobočky – 
jednu tady v Čakovicích, jednu v Letňanech, a zatím ty ohlasy jsou kladné, že vlastně je to pro ty 
seniory naší MČ a ta lékárna je tady. Takže nám to přišlo – 
 
 Pan Daniel Kajpr: To jsem u té lékárny nevěděl. Ale myslím si, že Globus nepotřebuje, 
aby tam lidi chodili s poukázkami. Tady nám ty obchody zmírají mnohem víc v obci. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Já jelikož mám podnikání, tak si 
dovolím na to vystoupit. Samozřejmě, že byli vybraní čakovičtí podnikatelé. Globus je čakovický 
podnikatel, protože má své sídlo v Čakovicích, pokud ho nezměnil. 
 
 Pan Daniel Kajpr: To je nadnárodní firma. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Ale tak jako, co je teď? My to 
nemůžeme takhle rozlišovat, kdo, jaké je vlastnictví, jestli je transfer zisků. To bychom se zbláznili. 
Myslím si, že my hlavně musíme nabídnout seniorům, a to je to, co chtěla říct tady Soňa Černá, ty 
služby, které pro ně jsou nejkomfortnější. A dlouhodobě se nám ukazuje, že Globus je 
vyhledávanou poukázkou. Je to tak, Martino? Ano, děkuji. A další, to je naše čakovická lékárna, 
která asi z 99 % všech poukázek směřuje k ní. Jestli si někdo v Letňanech něco nakoupí, protože 
tam pojede autem, nebo ne, to my neohlídáme, ale samozřejmě ten cíl byl, protože senioři potřebují 
nejvíc co? Jídlo, léky. To jsou věci – kromě spánku tedy – to jsou věci, které jsou pro ně důležité, a 
proto jsme zvolili tyto dva subjekty. 
 
 Pan Daniel Kajpr: V minulosti ty poukázky braly prakticky všechny prodejny potravin 
tady uvnitř Čakovic. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Tak to si já nepamatuji, byť jsem velký pamětník už v radě, ale 
nepamatuji si to. Jestli paní vedoucí to chce nějak okomentovat, tak prosím na mikrofon, aby to 
mohlo být pro stenozáznam. Děkuji. 
 
 Vedoucí odboru Martina Řepková: Jestli si pamatuji, tak to bylo historicky, když byla 
ještě Kalamajka, ale poukázky jsou od doby, co je Globus, tak jsou v Globusu. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Dobrá. Michal Seidl. 
 
 Pan Michal Seidl: Byla ustavena komise pro rekonstrukci náměstí Jiřího Berana. Já bych se 
chtěl zeptat, jaký je cíl té rekonstrukce? To je první dotaz. 
 Druhý dotaz. Jaká bude náplň té komise, proč vlastně komise? 
 A třetí, jestli bude probíhat nějaká architektonická soutěž mezi více autory. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Já chci říct, že na tento úkon jsme 
dostali dotaci. Takže první dotaz je, jaký je cíl a proč se to dělá. Když se půjdete, pane Seidle, 
podívat na náměstí Jiřího Berana, tak ho najdete prázdné. To víme. Dobře. Tak ten cíl je nám jasný. 
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 Co chce komise? Cílem té komise je přesně připravit zadání – zadání, které bude směřovat k 
architektům. Nevím, jestli bude dost času na architektonickou soutěž, protože to je věc, která by 
přesáhla minimálně období do roku 2021. Primární nápad, ale to bude na usnesení té samotné 
komise, bude, abychom oslovili architekty – nějaké, z jakýchkoliv působení, to znamená nějaké 
architekty s referencí, kteří by nám pomohli i s tím vytvářením toho zadání. A posléze, pokud se 
komise usnese, a právě proto je stanovena, že je potřeba architektonická soutěž, tak tím pádem bude 
probíhat architektonická soutěž. 
 
 Pan Michal Seidl: Já bych ještě na to chtěl zareagovat. Jsem přesvědčen, že musíme mít 
nějakou představu, co vlastně od toho náměstí chceme. A to bychom měli sami říct, on nám to totiž 
nikdo ani moc neřekne, a ti architekti nějak to zhmotní, ztvární do nějaké podoby. A možná je tam 
víc věcí, které mě ani nenapadají, co bychom na tom náměstí mohli mít. Každopádně je to největší 
náměstí, teď slovně dokonce jediné náměstí, které tady máme, slovně, a myslím si, že by si 
zasloužilo, prostě aby bylo nějakou chloubou Čakovic, aby to nebyl jenom třeba park nebo něco, co 
tady bychom mohli mít i někde jinde. Mělo by být něčím výjimečné. Už jsme se tady o tom bavili, 
že prostě my bychom jako Čakovice měli mít nějaké významné stavby, významná místa, která si ti 
okolní lidé, kteří přijíždějí do Čakovic, zapamatují a nějak si je spojí s Čakovicemi. Proto si myslím, 
že i třeba ta soutěž je víc než důležitá, aby opravdu proběhla, protože se to může zásadně tady, 
centrum Čakovic, zlepšit, ale také zásadně zkazit. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Já naprosto s vámi souhlasím. To 
znamená, že nic než něco nádherného tam nechceme všichni. Proto je také komise. Jak vidíme, tady 
máme v našem zastupitelstvu různé názory například na cyklostezky nebo na jednosměrky, a proto 
je ta komise ustanovena k tomu, abychom vytvořili zadání. A pochopitelně potřebujeme i pomoc 
architektů, aby toto zadání nám pomohli jak tvořit, tak posléze i zrealizovat. A myslím si, že není 
tak důležitý ten proces soutěže spíše než to, jaké významné architektonické kanceláře se do ní 
zapojí. 
 
 Pan Michal Seidl: Pardon, ještě poslední věc. Z toho důvodu mně připadá třeba škoda, že v 
té komisi není třeba někdo ze Základní umělecké školy. Já si myslím, že zrovna u vás byste tam 
mohli mít x různých super nápadů, co by se mohlo tady v Čakovicích udělat tak, aby to bylo pěkné, 
nebo třeba z gymnázia, nebo někdo prostě takový, kdo nebude řešit jenom tu, a teď se omlouvám, 
infrastrukturu, nebo jak bude vypadat doprava na tom náměstí, ale kdo bude řešit i nějaký duch toho 
místa, nějaký genius loci. 
 
 Paní Jana Anděličová: Já jsem chtěla říct, že už jedno takové místo, co táhne lidi sem, 
vlastně máme. Máme čakovický zámek a brzy budeme mít dvě lavičky, které prošly participativním 
rozpočtem, které také sem určitě přitáhnou lidi. A samozřejmě jsem ráda, že jste mě zmínil, protože 
jsem výtvarník, takže mně by vůbec nevadilo, kdybych přiložila ruku k dílu a po výtvarné stránce 
mohla to náměstí potom zhodnotit. Děkuji. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Já předám asi předsedajícímu, protože 
diskuze je samovolná, očividně. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Já se ptám, kdo další má zájem vystupovat k bodu interpelace. 
Zdá se, že nikdo. Uzavírám tedy i tuto rozpravu v bodě číslo pět. 
 

6. Závěr 
 
 A přistoupili jsme k bodu číslo 6, kterým je závěr. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám 
poděkoval za vaši práci v tomhle právě končivším podivném školním roce. Dovolte mi, abych vám 
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popřál všem, abyste se v pořádku vrátili z dovolených, ať už je budete trávit letos kdekoliv, ať máte 
krásné počasí a ať se tady můžeme v září všichni ve zdraví sejít. 
 V této souvislosti jednu maličkou, částečně pesimistickou a částečně optimistickou 
informaci. Tak jak zřejmě pokračují testování v těch ohniskových lokalitách, tak nám chodí vlastně 
na radnici zpráva z krizového štábu, která měří data vždycky k 18. hodině. Ta data se trochu liší od 
těch zveřejňovaných třeba na těch kartách, které chodí do walletů na mobily, jestli znáte, nicméně k 
18. hodně byl dneska oproti včerejšku nárůst v Praze pouze tři případy. V celé republice je to tedy 
podstatně více, tam je to přes nějakých 301 případů, ale v Praze jsou to tři, což pokud se nemýlím, 
tak je to nejméně zatím, co se to sleduje. Takže Praha se zdá, že má docela optimistická data, tak 
doufejme, že to tak zůstane a že se všichni v pořádku vrátíme. Takže děkuji. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Také vám chci popřát krásné léto. Jirka 
zapomněl říct, že je jeden z těch tří případů, takže máme se na co těšit. (Pobavení.) Hodně zdraví 
všem, mějte se krásně, krásné léto! 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška: Hezký večer! 
 
Zapsal: Ing. Pavel Dibelka v.r. 


