
Korespondence mezi ob čanským sdružením a starostou M č. 13 Ing. Davidem 
Vodrážkou a pozvání na diskusi s obyvateli Prahy 13   

OC Lužiny a parkovací zony 
 
 
-----Původní zpráva----- 
Od: spolek 13 [mailto:info@spolek13.cz]  
Odesláno: Friday, January 25, 2013 9:40 AM 
Komu: 'Vodrážka David - starosta MČ (P13)' 
Předmět: RE: Pozvánka na veřejné slyšení D Vodrážka 29 1 2013 
 
Vážený pane, 
děkuji za Váš zájem o názory veřejnosti. Rozumíme tomu, že máte tak nabitý 
program, že za sebe nemůžete ani delegovat zástupce.  
 
Ani jsme nečekali, že se účastníte, protože se akcí pořádaných našimi občanskými 
sdružení obáváte. Nemáte totiž argumenty, kterými byste nečinnost radnice obhájil. 
Je velmi jednoduché vydávat rozsáhlé články ve STOPu, kdy není dodržen ani 
nejpodstatnější rys seriózního media a to nechat prostor protistraně.  
 
Pokud jde o zájem radnice o naše akce, tak upozorňuji na intervence radnice k  
pronajimatelům prostor, kde jsme dostatečně a předem zaslali hostům pozvánku. Ve 
třech případech jsme na intervenci radnice byli v minulosti vyhozeni z předem 
sjednaného nájmu. V tomto případě byla akce ihned po objednání také ohlášena 
státnímu zástupci a teprve pak jsme odeslali pozvánky. 
 
Vážený pane starosto, pořádání akcí a těsnější spolupráce s občany a občanskými 
sdruženími je v okolí Prahy 13 již běžná - např. Praha 6, 5, 10. Na Praze 13 jako by 
vše zatuhlo a situace je poněkud znormalizována. Jestliže na projednání Místní 
agendy 21, jak uvádíte přijde 12 občanů (odečteni zaměstnanci radnice a zastupitelé) 
a z toho je 6 členů občanských sdružení, které předají 140 otázek a podnětů, na které 
dosud není odpovězeno, nelze hodnotit Místní agendu 21 jako úspěšnou. Nicméně k 
získání dotace z EU to stačilo, že. 
 
A na posledním setkání s občany, které jste organizoval  již byli 4 občané a  6 členů 
občanských sdružení.    
  
 
Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města,  
 občanské sdružení 
 
 
 
-----Původní zpráva----- 
Od: Vodrážka David - starosta MČ (P13) [mailto:VodrazkaD@p13.mepnet.cz]  
Odesláno: Friday, January 25, 2013 8:50 AM 
Komu: petr@kucera-spol.cz 
Předmět: RE: Pozvánka na veřejné slyšení D Vodrážka 29 1 2013 
 
Vážení, 
 
  
 
děkuji Vám za pozvání na setkání konané dne 29. 1. 2013, musím se však důrazně 
ohradit proti způsobu, jakým toto setkání pořádáte.  
 
  
 
Bývá slušným zvykem, že termín podobných veřejných akcí je s pozvanými hosty 
předem konzultován. Vaše pozvánka mi byla doručena dne 22.1.2013 večer. Aniž mi 



byla dána možnost odpovědět, rozeslal pan Skondrojanis jen o něco později 
pozvánku, kde jsme já a moji kolegové uvedeni jako „pozvaní hosté“. Pak již to není 
pozvání, ale ultimátum. Jelikož  mám poměrně nabitý program a své aktivity si musím 
plánovat dlouho dopředu, mám již v daném termínu domluvená setkání, která 
nemohu zrušit ani přesunout.   
 
  
 
Z výše uvedených důvodů se setkání nemohu zúčastnit. Rozhodně to není proto, že 
by mě nezajímal názor veřejnosti. V otázce parkovacích zón, které zmiňujete, jsme 
požádali prostřednictvím STOPu o vyjádření širokou veřejnost. Za reakce jsme rádi, 
připravujeme k této otázce ještě průzkum veřejného mínění  a teprve na základě 
názoru občanů se rozhodneme. S investorem  rekonstrukce OC Lužiny v zájmu 
občanů sídliště od počátku jednáme. Nebudeme ale klást nereálné požadavky. 
 
  
 
Názor občanů je pro nás samozřejmě velmi důležitý.  Zorganizovali jsme například 
veřejné fórum občanů v rámci Místní agendy 21 a budeme pořádat i další setkání k 
aktuálním problémům, na které budou všichni občané srdečně zváni.  
 
  
 
Vyřiďte, prosím, můj pozdrav a omluvu účastníkům Vaší akce. 
 
  
 
S pozdravem 
 
Ing. David Vodrážka 
 
starosta MČ Praha 13 
 
  
  
 
________________________________ 
 
 
 
 Od: Petr Kučera <petr@kucera-spol.cz> 
 Datum: 22. ledna 2013 18:29:25 GMT+01:00 
 Komu: "Epodatelna (P13)" <epodatelna@p13.mepnet.cz> 
 Kopie: Vodrážka David - starosta MČ (P13) <VodrazkaD@p13.mepnet.cz> 
 Předmět: Pozvánka na veřejné slyšení D Vodrážka 29 1 2013 
  
  
 
 Městská část Praha 13 
 Ing. David Vodrážka 
 starosta 
 Sluneční náměstí 2580/13 
 158 00 Praha 58 
  
  
 V Praze dne 21.1.2013 
  
 Věc : účast na setkání s veřejností 
  
  



 Vážený pane starosto,  
  
 problematika obchodního centra Lužiny je jednou z aktuálních problému 
Prahy 
 13. Komentáře v mediích nejsou vhodnou cestou, jak veřejnosti ozřejmit 
 možnosti volených orgánů Prahy 13. V lednovém STOPu je uvedeno, že 
starosta 
 stavbu sice ovlivnit nemůže, ale developer zvýší počet parkovacích míst o 
 98, umístění pošty a knihovny je před spadnutím také.  
  
 Domníváme se, že dalším problémem je zhoršení životního prostředí v 
průběhu 
 výstavby a uzavření průchodu stavbou a nebezpečné obchozí trasy i po 
 dostavbě. Možná obyvatele trápí i něco dalšího.  
  
 O tom je možné hovořit s obyvateli Prahy 13 na veřejné diskusi dne 29.1. od 
 17:30 v základní škole Brdičkova 1878/2.   
  
 Veřejné diskuse se zúčastní i organizátoři petice „Proti vzniku parkovacích 
 zón v Praze 13“ ke které se  k dnešnímu dni připojilo 675 osob. 
  
 Domníváme se tedy, že Vaše účast v diskusi by byla přínosem a proto Vás 
na 
 diskusi zveme.  
  
 V případě Vašeho zájmu s námi můžeme projednat organizaci veřejné 
diskuse, 
 tak aby Vám vyhovovala, na tel. č. 602 211 254. 
  
  
 S pozdravem 
  
  
 JUDr. Ing. Petr Kučera 
 jednatel 
  
  
  
 Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města,  
 občanské sdružení 
  
 
 


