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Veřejné setkání s občany na téma
Doprava na Libuši a Písnici z mnoha pohledů
Dotaz D.Partlové z os Stromy a odpověď politika Zdravá Libuš Písnice.
(přepis veřejné nahrávky )
Dotaz
paní D. Partlová .:
Dobrý den, nebo Dobrý večer,
já bych začala asi otázkou, kterou vlastně začala dnešní večer, to byl příspěvek pana
inženýra Macháčka a týkal se cyklistických stezek. Moje otázka je směrována k cyklistickým
stezkám, neboť jsem generel cyklistických stezek pro MČ Praha Libuš dělala, se sdružením
Stromy. Mám tady před sebou informační materiály, které byly připraveny pro tento večer,
jimiž jdou Akční plán rozvoje MČ Praha Libuš, nebo Dataplán a v těchto materiálech jsou
informace, na které bych se ráda zeptala.
Tak nejprve začnu Dataplánem, protože Dataplán považuji za materiál, který je informační,
plánovací, avšak vykazuje i určité, - jaksi struktury v čase.
Je tady v bodě D 8.1 napsáno Podporovat cyklistickou a pěší turistiku. Mluvíme li o
nevyhovující městské dopravě, předpokládám , že cyklistická doprava je jednou z
alternativních. Moje otázka –
V D.8.1.2 máte napsáno Dokončit cyklistickou stezku Modřany – Kunratice, Modřany –
Cholupice. Ráda bych upozornila, že toto není akce MČ, ale probíhá naprosto samostatně,
mimo aktivity MČ Praha Libuš. Je to akce, kterou pořádá magistrát, potažmo další struktury.
Za druhé, D. 8.1.1. Realizovat cyklistické stezky a trasy ve spolupráci se Sdružením Stromy
v návaznosti na projekt Zelená zóna Písnice. To je bod, který mne velmi zaujal. Je tady
napsáno: Roky realizace: 2007, 2008. 2009, Spolupracující organizace: Stromy. Vzhledem
k tomu, že jsem předseda tohoto sdružení, vůbec nic o tom nevím! Prosím, můžete mi to
objasnit? Aa, to je tedy materiál perspektivní, plánovací.
Pak tady mám ovšem ještě daleko akčnější, takzvaný Akční plán, kde je napsáno v bodě 5:
Budování cyklostezek, a teď zajímavé, termín: průběžně, dohled: starosta MČ, a spolupráce:
OSMI a MHMP. Prosím, můžete mi odpovědět na dvě otázky?
Za prvé, moje otázka zní: Jaký je současný plán budování cyklostezek, co MČ konkrétně od
roku 2006, od předání generelu, udělala ? To je první otázka a druhá: Jak je to s tou
spoluprací se Stromy ? Děkuji.
pí. Hájková, moderátor večera, žádá o odpověď pana starostu
Odpověď
pan starosta, politika ZLP :
Já se pokusím..
Co se týče spolupráce se Stromy, tak vrátím se tedy k tomu generelu
Generel jsme dělali ve spolupráci, nebo resp. zadávala MČ, hhhm, hmm... objednávala
generel cyklostezek, s tím , že, sdružení Stromy, paní mgr. Partlová mě navštívila, sdělila
mi, že je možné na tento generel získat grant. takže, já jsem tuto skutečnost uvítal, a
společně jsme požádali o grant...a, který jsme dostali a generel se nějakým způsobem vyvíjel
až do samého konce, takže to jenom na vysvětleno, co se týče generelu.

Co se týče spolupráce se sdružením Stromy a Mgr. Partlovou, tak spolupráce, já osobně jsem
se snažil spolupracovat s tímto sdružením, ale bohužel, bohužel, paní magistra přestala
v minulých letech chodit na naše schůzky,---- Paní Hájková, je to pravda?--- Nn,nna, Na
projednávání , které se pořádalo na humanitním odboru, nebo resp., v klubu Senior a hh, já
samozřejmě jsem hh, jelikož jsem s paní magistrou Partlovou měl takový malý konflikt a ňák
jsme si přestali rozumět, tak jsem pověřil pana, inženýra Macháčka, který, hhh který vlastně
celou tu záležitost sleduje a je od začátku u toho, aby teda vstoupil v jednání s paní magistrou
Partlovou a ňákým způsobem pokračovaly cyklostezky v naší městské části a cyklotrasy.
Já se k tomuto nechci dále vyjadřovat, protože jsme zjistil, že díky cyklostezkám a
cyklotrasám jsem byl již několikrát mylně informován a hh, dokonce jsem i některé věci
podepsal, které bych již dnes nepodepsal.
Takž omlouvám se , to bych k tomu, , více k tomu nechci hovořit.
Pí. Hájková:
Já děkuji, já si myslím, že pan Macháček to tady zmínil, že byla udělána kus cyklostezky,
cyklotrasy v ulici Zátoňská a že vlastně finanční prostředky na další cyklostezky, cyklotrasy,
nejsou. Já se již opravdu omlouvám, musíme končit...
(hluk) Tak ještě poslední reakce...

Reakce
Pí. Partlová:
Ještě prosím dovolte, abych na to reagovala, protože, to co jste právě slyšeli, byla zjevná
nepravda. Zaprvé, generel neobjednávala MČ, generel dostal grant, - Sdružení pro životní
prostředí Stromy dostalo grant HLMP, aby tento generel zrealizovalo. MČ byl pouze
partnerem tohoto projektu a na projektu se finančně podílela. To teda za prvé.
Za druhé, generel byl schválen jako závazná dokumentace usnesením 66/06. A já jsme se
ptala, a na to jste mi neodpověděl, pane starosto, CO MČ KONKRÉTNĚ UDĚLALA pro
budování cyklistických stezek od schválení generelu jako závazné dokumentace v roce 2006?!
To byla první otázka.
Druhá se týkala spolupráce se Stromy.
Navádíte tady nějakou situaci, která je velmi mlžná, říkáte, že jste měl se mnou konflikt, já o
něm nevím, pane starosto!? A za další, že jste měl nějaké informace, nebyly špatné
cyklostezky , či co tady říkáte, že jste dostal špatné informace? Prosím!, buď to vysvětlete,
nebo to neříkejte! Toto je obvinění, které není dovedeno do konce, takž, buď konkrétně, nebo
nic. To je druhá věc.
A potom jsem se ptala, jak tedy vypadá ta spolupráce se sdružením Stromy?
Pí. Hájková: děkuji za dotazy, já si myslím, že reakci necháme na osobní jednání, protože
opravdu musíme ukončit tento kulatý stůl....Následuje poděkování za účast atd.

