
NáZORy

JAK JSEM CHTěL SEDěT V KOUTKU 
Radě městské části náleží dle zákona o hlavním městě Praze zřizovat 
odborné komise, které mají funkci poradního orgánu. Obsazeny by měly 
být kompetentními osobami, které se orientují v dané oblasti. Radní dle 
svého uvážení určují i podrobnější pravidla pro jejich činnost, tedy např. 
to, zda budou jednání komisí veřejná či ne. 

V naší MČ je, mimo jiných, zřízena i Komise výstavby a územního 
plánování. Ta má v současné době 17 členů (za STAN a Svobodné 
Ing. Lagnera a Mgr. Štěpánkovou). Od nich jsem se coby zastupitel 
dozvěděl, že na programu jednání bude představení projektu EKOByTy 
od Ekospolu.

V lokalitě, ve které má tento projekt vzniknout (sídliště Interma,  
Sušilova ul.), bydlím skoro 10 let. O pozemky pro nový bytový soubor  
se zajímám také proto, že zástupci radnice o ně dle svých slov usilovali 
z důvodu možné výstavby nové školy. 

Předmětné pozemky ještě donedávna patřily Státní správě hmotných 
rezerv, vedlejší pozemky zatím v rukou developerů nejsou. 
Na doporučení kolegy Lagnera, který mě na jednání komise pozval, jsem 
všem členům v předstihu poslal žádost o účast na jednání. Na tu mi 
obratem přišla odpověď od předsedy komise, radního Ing. Semeniuka: 
„Dobrý den, těší mne Váš zájem, ale nepředpokládám Vaši účast 
na komisi.“ Jakoby dopředu předseda komise předjímal, jak hlasování 
o mé účasti, coby nečlena, dopadne. Jelikož jsem i po třech letech 
fungování v zastupitelstvu věřil ve férové a slušné chování, na jednání 
komise jsem se dostavil. Po zahájení schůze dal předseda okamžitě 
hlasovat o mé přítomnosti. Neviděl jsem přesně, kdo hlasoval pro mou 
přítomnost (nebylo to potřebných 9 hlasů), ale viděl jsem, kdo nechtěl, 
abych tam byl. Byli to zastupitelé zvoleni za Hnutí pro Prahu, ČSSD, 
Sousedé, ODS, TOP09 a někteří další členové komise. Byl jsem tedy 
vyzván, abych jednání opustil. 

V předchozím odpoledním telefonickém rozhovoru se starostou jsem 
jasně vysvětloval, že nemám žádné otázky a má přítomnost na jednání 
má být čistě za účelem lepší informovanosti. Chtěl jsem tiše sedět 
v koutku a poslouchat. Bohužel.

Po třech letech v zastupitelstvu musím konstatovat, že naší radnici chybí 
vstřícnost, laskavost, lidský přístup a férovost. Nejen vůči voleným 
zástupcům obce, ale také vůči obyčejným občanům.

Radovan Koutský, Zastupitel MČ Praha 22, za Svobodné

PRAVIDLA A FAKTA VERSUS DOJMy A SPEKULACE

Komise zřizované městskou částí jsou obsazovány 
odborníky napříč jednotlivými politickými stranami.

To je i případ sedmnáctičlenné komise výstavby 
a územního plánování, která se nedávno zabývala 
záměrem Ekospolu. Na tento projekt máme 
připravenou studii, která omezuje výšku a výstavbu. 
I tomu bych se rád věnoval, ale prostor bude v jiném 
článku. Vraťme se k naplánovanému jednání komise. 

V této fázi vstupuje do zatím rutinního procesu 
zastupitel Koutský a e-mailem mě žádá, zda může 
být na komisi přítomen. Odpovídám mu: „Dobrý den, 
těší mne Váš zájem, ale nepředpokládám Vaši účast 
na komisi.“ Tato stručná odpověď vychází ze tří faktů. 
Předně jsem věděl, že panu Koutskému nemohu 
přislíbit účast, jelikož ta je podmíněna hlasováním 
členů komise. Zároveň jsou v komisi dva jeho 
kolegové, kteří jej mohou informovat. Pokud by 
přesto chtěl jako opoziční zastupitel nějaké 
informace, může se kdykoliv obrátit na mě a já mu 
odpovím na to, co ho bude zajímat. Tolik k faktické 
stránce příběhu. 

Pan Koutský se v den zasedání komise dostavil 
na pozvání pana Lagnera. Nechali jsme členy podle 
jednacího řádu hlasovat. Pro bylo 5 z 11 přítomných 
členů. Aby byl návrh přijat, musí být nejméně 9 hlasů 
pro, bez ohledu na počet přítomných. Potřebné 
minimum hlasů pan Koutský nezískal, a zasedání se 
tedy nemohl zúčastnit. Mrzí mě, jaký dojem z toho 
pan zastupitel získal, nicméně to je rovina dojmů 
a spekulací. Na celém tomto procesu nevidím nic 
podivného – včetně pohrdání laskavostí, férovostí, 
lidským přístupem. 

Ing. Petr Semeniuk, uvolněný radní,  
investice a infrastruktura MČ,  

Evropské fondy podle odbornosti (resortu)
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