
Členka ZMČ paní Eva Smutná:   Dobrý den, dámy a pánové, vážená rado, komerční 
centrum Vypich. Stavba, která stojí dva a půl roku, svou dnešní podobu hledala skoro 20 let. 
Stavba, kolem níž se točilo mnoho politiků, ale stále jedni a titíž občané – obyvatelé okolních 
území. Výsledkem letitého hledání byl výsledný projekt s přísně stanovenými regulacemi, 
které pro svoji závaznost jsou potvrzeny v platných usneseních jak rady městské části, tak 
rady hlavního města Prahy. Tyto dokumenty jasně definují objem, výšku i náplň obou staveb 
včetně metrů čtverečních pro jednotlivé funkce. Jsou dodnes závazným příkazem, jaký má být 
stav i budoucnost obou staveb v tomto území. Přesně řečeno – těmito usneseními se radnice i 
město zavázalo ke konečné podobě zástavby na tomto exponovaném místě. 
 Je nehorázné, že dnešní vedení radnice Prahy 6 se řadí mezi ty, kteří opět hledají cesty, 
jak obelhat občany, samy sebe, svoje sliby a z nich plynoucí závazky a zničit další výstavbou 
to, co už bylo mezi občany, radnicí, hlavním městem a investorem dohodnuto a realizováno. 
Nebudu se tady zabývat detaily, protože celá tato kauza už byla několikrát v médiích, 
v novinách, propraná, takže všichni z vedení radnice měli možnost tuto kauzu nastudovat. Jdu 
k několika faktům: 
 Vedení radnice nerespektuje vlastní platná usnesení. Vedení radnice nemá stabilitu 
v názoru. Tím ztrácí věrohodnost a diskredituje se v očích občanů. Argumentace radnice 
s penězi získanými od Kauflandu do vlastní kapsy nejsou ničím jiným než odbytným, za něž 
směšují lidé z radnice vlastní sebeúctu a respekt spoluobčanů. Účelové provedení úpravy 
územního plánu je hledání cesty, jak obejít přísně stanovené regulace, a pro mě opět 
příkladným důvodem pro pochybnosti o využití poradenských a konzultačních služeb, tedy 
toho, co jsem kritizovala na minulém zastupitelstvu. To znamená, že ve snaze o rozšíření 
Kauflandu dochází dokonce k vytváření úředních stanovisek, kde je záměr podpírán zdánlivě 
odbornými termíny, jež nevycházejí ani z odborného názvosloví pro územní plánování a už 
vůbec nevycházejí z platné legislativy.  

Zjevným podvodem pro provedení úpravy je zneužití stanoviska odboru správy 
obecního majetku magistrátu, v němž je uvedeno, že hlavní město Praha fixací pro koeficient 
zeleně podporuje snahu městské části Praha 6 zabránit další výstavbě. Společností DNS bylo 
následně stanovisko využito pro žádost o úpravu koeficientu zeleně pro nástavbu čtvrtého 
patra. Argumenty pana radního Pekárka, že útvar rozvoje dal k úpravě kladné stanovisko, je 
zcela irelevantní. Útvar rozvoje města se jakožto účastník řízení proti záměru následně 
odvolal, jelikož neshledal zjevné porušení zájmu města. Nadto útvar ze samé podstaty svého 
postavení instituce čistě odborné nikdy nemohl učinit žádné politické závazky vůči občanům 
městské části. Naproti tomu vy ve funkci radních, představitelů obce, se schováváte za druhé 
a za jejich stanoviska, přestože vaše sliby byly jasně definovány a občané vám uvěřili. 
 V této kauze neexistuje žádná omluva ke změně vašich stanovisek. Záměr měl být 
jednoznačně odmítnut hned na začátku v komisi územního rozvoje, která by tak plnila to, 
k čemu byla ustanovena. Hodit rozhodnutí na státní správu je neschopností vedení radnice. 
To, co provádíte, je hrbením hřbetu před investory a okamžitě se nabízí otázka, proč. A já 
říkám – pokud nechcete sloužit občanům a plnit svoje závazky, odstupte ze svých funkcí. 
Děkuji vám. 
 Máte-li někdo nějaké problémy s tím, co jsem řekla, mám tady připravenou veškerou 
dokumentaci, můžu ji dát komukoli k nahlédnutí. Jsou tam všechna usnesení uvedena 
s jasnými čísly atd. Děkuji vám. (Potlesk z řad TOP 09.) 
 
 Starostka paní Marie Kousalíková:   Děkuji za tu interpelaci. Já si myslím, že tato 
záležitost je spíš v oblasti státní správy než samosprávy. Já bych chtěla upozornit jen na to, že 
v době, kdy byla v oblasti samosprávy… já tady vidím řadu tváří těch, kteří si na to určitě 
pamatují… tak kdyby nebylo této radnice, tak tam možná stál Kaufland. Čtyři obrovské 
červené haly Kauflandu. Teda Hornbachu, pardon. Nevím, jak by se vám toto líbilo. A to už 



bylo dohodnuto, rozhodnuto, podepsáno. Radnici se tehdy podařilo celou situaci změnit a stojí 
tam administrativní budova Kauflandu a jedna menší prodejní hala. Díky tomu tam nestojí ten 
strašný Hornbach, který je o kus dál, který by tam skutečně byl ohavnou stavbou Prahy 6. Já 
si myslím, že za to by určitě mohli občané Prahy 6 být rádi nebo by aspoň mohli říct 
bývalému vedení – děkujeme. Děkuji za interpelaci. 
 


