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Praha

Karlín

Památkáři
převezmou
Invalidovnu
Národní památkový ústav (NPÚ)
převezme v pátek do své správy
karlínskou Invalidovnu. Dosud roz-
sáhlý a dlouhodobě nevyužívaný
barokní komplex spravoval Úřad
pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Památkáři budovu
dostanou skoro dva roky poté, co
se stát neúspěšně pokusil památku
prodat. Do oprav chtějí investovat
zhruba miliardu korun. (ČTK)

Praha

Pražané si oblíbili
komunitní zahrady
V hlavnímměstě vzrůstá počet ko-
munitních zahrad, kde lidé pěstují
zeleninu a druží se. V Praze 9 ote-
vře radnice komunitní zahradu
v červnu, další by se mohla objevit
v Praze 8 a komunitní zahradniče-
ní podporují i další městské části
prostřednictvím grantů. Například
v centru v Praze 1 byly otevřeny tři
komunitní zahrady, na Černém
Mostě funguje zahrada u volnoča-
sového centra Plechárna. (ČTK)

Praha

Komora inženýrů
radí zbourat
Libeňský most
Česká komora autorizovaných inže-
nýrů a techniků doporučuje Praze
zbourat Libeňský most a vystavět
nový. Podle ní neodpovídá stav
mostu a využití materiálů současné
době a normám, navíc prý nelze
dosáhnout požadované zatížitel-
nosti. Vyplývá to z dopisu komory
primátorce Adrianě Krnáčové
(ANO). Ve čtvrtek by o mostu měli
jednat pražští zastupitelé. (ČTK)

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

11 °C

Zpěvák Mikolas Josef, který o ví-
kendu v soutěži Eurovision Song
Contest vybojoval pro Česko
šesté místo, a tudíž dosavadní
nejlepší výsledek, děkoval včera
vpodvečer svým fanouškům kon-
certem na Václavském náměstí.
Zazněla jak soutěžní píseň Lie
To Me, tak další skladby z jeho
repertoáru. Dvaadvacetiletý
umělec vystoupil v Lisabonu
s vlastní písní Lie To Me, zakon-
čenou navzdory předchozímu
zranění saltem. Po hlasování od-
borných porotců zaujímal 15.
místo, ale hlasy diváků ho vynes-
ly až na čtvrtou příčku, což pak
v konečném součtu znamenalo
šesté místo z šestadvaceti zemí.
Zatímco publikummu přálo, od-
borníci tak vstřícní nebyli. De-
ník The Irish Times označil jeho
styl za laciné kýčovité retro,
podle BBC jde o českou odpověď
na Justina Biebera. Pražský ro-
dák si nejprve vyzkoušel mode-
ling, pak se živil pouličním hra-
ním v Oslu či ve Vídni. (spa)
Foto: YanRenelt, MAFRA

PRAHA Ve dvou se to lépe táhne
– na magistrát. Zatímco v posled-
ních komunálních volbách kandido-
valy strany v Praze v drtivémmnož-
ství každá za sebe, letos už solitéry
nejsou tak v kurzu. Na podzim chce
skoro polovina stran, které nyní
mají zástupce namagistrátu, dobýt
metropoli v rámci koalice s dalším
politickým subjektem.
Zástupci TOP 09 a STAN včera blí-

že představili své uskupení, které
ponese název Spojené síly pro Pra-
hu. Lídrem bude předseda topky
Jiří Pospíšil, dvojkou právnička
Hana Marvanová (nestraník).
„Kandidátka bude nabízet vedle

politiků TOP 09 a STAN také nezá-
vislé osobnosti, které vědí, jak řešit
problémy hlavního města Prahy,“
uvedl Pospíšil. Na čelném místě
kandidátky se proto objeví archi-
tekt a bývalý ředitel Institutu pláno-
vání a rozvoje hl. m. Prahy Petr Hla-
váček a současný ředitel festivalu
klasické hudby Pražské jaro Roman

Bělor. Topka také zvažuje, že by za
ni mohla kandidovat odbornice na
dopravní stavby Miloslava Pošvářo-
vá.
Uskupení politiků a nezávislých

osobností má být podle Pospíšila
pro voliče alternativou současné si-
tuace v Praze, které vládne ANO,
ČSSD a Trojkoalice (Zelení, STAN,
KDU-ČSL). Zároveň není vylouče-
no, že k sobě TOP 09 a STAN přibe-
rou právě ještě lidovce, kteří už dří-
ve projevili zájem být součástí spo-
lečné kandidátky.

Překážka jménem Čižinský
O přibrání KDU-ČSL se strany roz-
hodnou do konce května. Přestože
Pospíšil chce být sjednotitelem stře-
dopravicových stran, spolčení s li-
dovci komplikuje jejich poslanec
a starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Ten
totiž chce jít do voleb proti vlastní
straně, a to v čele svého uskupení
Praha sobě.
„Nyní jsou lidovci rozštěpeni

a není jasné, zda jejich voliči budou
v Praze nadále volit klasickou znač-
ku KDU, nebo půjdou za populár-
nímČižinským,“ popsal Pospíšil. Si-
tuaci nemusí pomoci vyřešit ani

včerejší krok Čižinského, který po-
zastavil své členství v KDU-ČSL, aby
straně nekomplikoval jednání
o předvolební koalici.
Pokud by lidovci neuspěli u topky

a Starostů, nemusí skončit bez koa-
ličního partnera. Jednají totiž také
se Zelenými, s nimiž jsou nyní ve ve-

dení magistrátu v rámci Trojkoali-
ce.
Ta by nemusela zaniknout ani po

podzimních volbách. Podle infor-
mací MF DNES by totiž Zelení s li-
dovci na společnou kandidátku při-
zvali i nezávislé kandidáty, tudíž by
šlo zase o tři subjekty a Trojkoalice,

byť v obměněném složení, by moh-
la pokračovat.
Nápad potvrzuje předseda praž-

ských Zelených Ondřej Mirovský.
„Trojkoalice už si vybudovala urči-
tou značku, navíc název trochu stí-
rá ideologické rozdíly mezi Zelený-
mi a KDU-ČSL. Ale nyní to spíše vy-
padá, že vznikne čistě koalice dvou
stran,“ říká Mirovský.

Staronové námluvy
Svobodných
Do magistrátních voleb pravděpo-
dobně zasáhne ještě jedna koalice.
ODS jedná se Svobodnými a Sou-
kromníky o společné kandidátce.
„Můj dědeček vždycky říkal, že do-
kud to není na papíře, tak to nemá
člověk hlásit. Ale je pravda, že jed-
náme o koalici a její vznik je velmi
pravděpodobný,“ říká předseda
pražské ODS Tomáš Portlík.
Občanští demokraté lákali Svo-

bodné do volební koalice i loni
před parlamentními volbami, nako-
nec však ODS získala podporu Sou-
kromníků a Svobodní šli sami.
Nyní by se už mohly strany spojit,

což by jim zvýšilo naděje na to, že
po podzimních volbách usednou

ve vedení radnice. Občanští demo-
kraté jsou podle průzkumů poklá-
dáni za jednu ze stran, které mo-
hou výrazně uspět v podzimních
volbách. V roce 2014 získali ve vol-
bách na radnici hlavního města ne-
celých 11 procent hlasů, Svobodní
čtyři procenta.
Kdo by mohl být lídrem společné

kandidátky, není zatím jasné. Mezi
favority na post jedničky patří ex-
primátor Bohuslav Svoboda a 1. mís-
topředsedkyně ODS Alexandra
Udženija. Definitivně by měl být
lídr jasný na začátku června.
TOP 09 aODS, které budou vůdčí-

mi subjekty koalic, navíc mohou
díky spojenectví dosáhnout na zisk
více zastupitelských mandátů a vy-
hnout se dalším čtyřem letům
v opozici. Vedle vyšších šancí na
vládnutí si mohou strany u Pražanů
zlepšit svůj obraz. „Na voliče může
image spojenectví zafungovat pozi-
tivně,“ říká politolog Petr Jüptner.
Kromě ideové blízkosti se strany

do voleb spojují i proto, aby se neo-
pakovala situace z loňských parla-
mentních voleb, kdy se do Sněmov-
ny dostalo devět stran a tříštily se
síly.

PRAHA Krajský soud v Brně potvr-
dil pokutu 8,5 milionu korun od
Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže pro Dopravní podnik hlav-
ního města Prahy. Pokuta byla udě-
lena za netransparentnost při do-
stavbě metra A.
Podle soudu pražský dopravní

podnik v zakázce za 27,1miliardy ko-
run nestanovil transparentně způ-
sob hodnocení nabídek u kritéria
na plán organizace výstavby. Vyplý-
vá to z informační desky soudu.
Dopravní podnik podle Úřadu pro

ochranu hospodářské soutě-

že (ÚOHS) neuvedl dostatečně
upřesňující údaje tak, aby byl pře-
dem znám způsob hodnocení podle
zmíněného dílčího hodnotícího kri-
téria. Firmy neměly konkrétní, přes-
nou a srozumitelnou informaci, kte-
ré řešení bude považováno za nej-
vhodnější.

Klíčová část dokumentace
Hodnotící kritéria jsou podle anti-
monopolního úřadu klíčovou částí
zadávací dokumentace. Jejich pro-
střednictvím se hodnotí nabídky fi-
rem. Musí proto být přesně specifi-

kována, transparentně stanovena
a na základě toho zpětně přezkou-
matelná.
„Podle kritérií hodnocení defino-

vaných v zadání veřejné zakázky
probíhá hodnocení nabídek, jež je
jednou z nejdůležitějších fází celé-
ho procesu zadávání veřejných za-
kázek amá bezprostřední vliv na vý-
běr nejvhodnější nabídky,“ uvedl
už dříve předseda ÚOHS Petr Rafaj.
Pokuta je jednou z nejvyšších sank-
cí za zakázky, kterou zatím žádný
ze soudů nezrušil.
Na problémy s dostavboumetra A

poukázal i Nejvyšší kontrolní úřad.
Kritizoval to, že na základě legislati-
vy nemohl plně prověřit účelnost
a hospodárnost využití finančních
prostředků. Tendr vyhrálo sdruže-
ní metro V. A (Dejvická–Motol) tvo-
řené společnostmi Metrostav, a. s.,
a Hochtief CZ, a. s. Nový úsek se
čtyřmi stanicemi na trase A byl zpro-
vozněn v dubnu 2015.
Dopravní podnik může ještě po-

dat kasační stížnost k Nejvyššímu
správnímu soudu. Pokutu užměl za-
platit, protože nežádal o odkladný
účinek žaloby. (ČTK, rsr)

Benedikt Lederer
redaktor MF DNES

Špička Jedničkou společné kandidátky TOP 09 aSTANbude Jiří Pospíšil
(vlevo), dvojkou HanaMarvanová. Foto: YanRenelt, MAFRA
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Fanouškům
zahrál finalista
Eurovize

Soud potvrdil pokutu za dostavbu metra A

S pokutouKonečná trasy ANemoc-
niceMotol. Foto:MAFRA

Ve dvou se to lépe táhne
Strany tvoří do komunálních voleb koalice. Vedle TOP 09 a STAN se rodí i uskupení kolem ODS


