Praha 1 kritizuje magistrát:
Nekomunikujete, ignorujete
p!ipomínky a rozhodujete sami
Starosta Prahy Old!ich Lomeck" (TOP 09) není spokojen s
p!ístupem vedení metropole k m#stsk"m $ástem. Pozastavil se
nap!íklad nad tím, %e magistrát nereflektoval %ádnou z desítek
p!ipomínek, které m#stská $ást podala v rámci schvalování nov"ch
stavebních p!edpis&. Postrádá i komunikaci primátora se starosty.

pátek 12. zá!í 2014, 16:28 - Praha

„'lo o t!i strany v#cn"ch a správních p!ipomínek, které nebyly
vypo!ádány,” uvedl Lomeck".

Primátor Tomá! Hude"ek
(TOP 09)
FOTO: Petr Hlou!ek, Právo
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Problém nicmén# nevnímá jako konflikt s primátorem a stranick"m kolegou Tomá(em
Hude$kem (TOP 09), ale jako systémov" spor, kdy magistrát rozhoduje o v#cech a
finan$ních tocích, které by m#stské $ásti rády získaly do své kompetence.
http://www.novinky.cz/domaci/347552-praha-1-kritizuje-magistrat-nekomunikujete-ignorujete-pripominky-a-rozhodujete-sami.html
Praha 1, kterou mine jen málokter" turista mí!ící do metropole, má podle Lomeckého
citeln# vy((í náklady na úklid $i opravy chodník&, ale nap!íklad poplatky z hotel& inkasuje
p!ímo magistrát. „Systém zbyte$n# nad!azuje ve(keré rozhodovací pravomoci magistrátu,“
dodal s tím, %e je zbyte$né se vzájemn# obvi)ovat.
V"e jsme projednali, oponuje Hude#ek
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citeln# vy((í náklady na úklid $i opravy chodník&, ale nap!íklad poplatky z hotel& inkasuje
p!ímo magistrát. „Systém zbyte$n# nad!azuje ve(keré rozhodovací pravomoci magistrátu,“
dodal s tím, %e je zbyte$né se vzájemn# obvi)ovat.
V"e jsme projednali, oponuje Hude#ek
„Musím d&razn# odmítnout tvrzení, ze stavební p!edpisy nebyly dostate$n#
prodiskutovány s jednotliv"mi m#stsk"mi $ástmi,” ohradil se primátor.

Starosta Prahy 1 Old#ich Lomeck$
FOTO: Profimedia.cz

„Institut plánování a rozvoje (IPR) ve spolupráci s magistrátem za posledního p&l roku
uspo!ádal sérii odborn"ch seminá!&, kter"ch m#li mo%nost se zú$astnit zástupci
jednotliv"ch M*. Není na(í vinou, %e místo p!edstavitel& M* byli vysláni zástupci
stavebních ú!ad&. Sou$asn# uvádím, %e v(echny p!ipomínky byly vypo!ádány a budou
umíst#ny na webu IPR. Záv#rem je(t# dodám, %e ve(ker" p!ípravn" proces byl navíc pod
kontrolou ministerstva pro místní rozvoj,“ zareagoval Hude$ek.
Pravidelné sch$zky primátora a starost$ skon#ily
Lomeckému rovn#% vadí, %e Hude$ek zru(il pravidelné sch&zky se starosty m#stsk"ch
$ástí, které za p&sobení p!edchozích primátor& fungovaly. „Nevím pro$,“ odtu(il starosta,
podle n#ho% byl systém, kdy primátor v#ci p!edjedná a teprve poté je po(le k odbornému
posouzení a zastupitel&m, funk$ní.
Dodal nicmén#, %e ji% v dob#, kdy byl v $ele magistrátu Bohuslav Svoboda (ODS), se
stávalo, %e zastupitelstvo odhlasovalo jinou podobu návrh& ne% tu, na ní% se primátor
shodl
se zástupci
m#stsk"chignorujete
$ástí. připomínky a rozhodujete sami – Novinky.cz
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Sporné pohledy bude na ka%d" pád !e(it a% nové vedení m#sta vze(lé z !íjnového hlasování.
http://www.novinky.cz/domaci/347552-praha-1-kritizuje-magistrat-nekomunikujete-ignorujete-pripominky-a-rozhodujete-sami.html
„Volby jsou velmi pot!ebné,“ dodal Lomeck", kter" se stejn# jako Hude$ek bude znovu
ucházet o hlasy voli$&.
jas, Novinky
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