Otevřený dopis
primátorovi hl. města Prahy, RNDr. Tomáši Hudečkovi, Ph.D.,
náměstkovi primátora hl. m. Prahy Ing. Jiřímu Nouzovi,
Radě hl. m. Prahy
a generálnímu řediteli DP Ing. Jaroslavu Ďurišovi

V Praze dne 23. června 2014

Vážení představitelé hlavního města Prahy, vážený pane řediteli Dopravního podniku hl. m.
Prahy,

obracíme se na vás ve věci zachování zastávky U Kaštanu v Praze 6 Břevnově, která má být
v rámci rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská zrušena. A to pouze z důvodu, že
zastupitelstvo MČ dne 20.6.2014 neodsouhlasilo příspěvek pro DP ve výši 1,5 mil. Kč na
modernizaci této zastávky, jak to DP požaduje. Finanční příspěvek je jedinou překážkou
zachování zastávky s ohledem na skutečnost, že existuje platné usnesení ZMČ Praha 6 č. 417/13
ze dne 13.12.2013, v kterém Praha 6 odsouhlasila zachování tramvajové zastávky U Kaštanu v
původním umístění. DP následně provedl veškeré nutné kroky pro změnu projektu. Dle výše
uvedeného tímto navrhujeme uzavření smlouvy o účelovém poskytnutí finančního daru
přímo pro DP v uvedené výši 1,5 mil. Kč. Prosíme Vás zároveň o podporu v této věci ve vztahu
k DP, jehož je MHMP vlastníkem.
Ve stručnosti uvádíme genezi celého problému:
O projektu RTT Bělohorská a o skutečnosti, že zastávka U Kaštanu má být zrušena se veřejnost
dozvěděla poprvé v říjnu 2013 na setkání o budoucnosti Břevnova, kterého se účastnil primátor
Tomáš Hudeček. Vyšlo také najevo, že již červnu 2013 bylo vydáno stavební povolení aniž by
došlo k jakémukoliv veřejnému projednání projektu. Bezprostředně poté vznikla petiční akce za
zachování zastávky U Kaštanu organizovaná místními obyvateli, kterou podepsalo 1344 občanů.
Na základě občanské nespokojenosti následovala další dvě setkání s představiteli MČ a zástupci
DP – na obou zazněla kritika záměru zrušení zastávky ze strany občanů, se kterými předem
nikdo tuto věc neprojednal a starostka Marie Kousalíková občanům sdělila, že pokud si tak přejí,
zastávka zůstane na původním místě. Dne 13.12.2013 ZMČ Praha 6 poměrem 72,5% hlasů(!)
odhlasovalo usnesení 417/13, že zastávka má zůstat ve stávajícím umístění a zástupce starostky
Prahy 6 Jan Záruba inicioval změnu stavebního povolení u DP (viz příloha tohoto dopisu). DP
provedl změnu projektové dokumentace a získal povolení ke změně projektu od dotčených
orgánů státní správy. Začátkem června DP oznámil, že je připraven realizovat projekt
s ponecháním zastávky, ale protože náklady na její rekonstrukci nebude možné hradit

z dotačních prostředků, požaduje po MČ příspěvek ve výši 1,5 mil. Kč. Ten byl 9.6.2014 schválen
RMČ Praha 6, ale pro nedostatečný počet přítomných zastupitelů nebyl následně 20.6.2014 o
pouhé 2 hlasy schválen ZMČ, proti byly pouze 2 zastupitelé ze 45, 21 hlasovalo pro.
Generální ředitel DP Jaroslav Ďuriš ve svém dopise ze dne 21.5.2014 uvádí (viz příloha),
že příspěvek 1,5 mil. Kč je jedinou překážkou zachování zastávky U Kaštanu ve stávajícím
místě, a že není z pohledu DP a stavby samotné a jejího harmonogramu problém této věci
vyhovět, bude‐li to oznámeno do zahájení II.etapy stavby, tzn. do 28.6.2014.
Žádáme vás proto tímto jako představitele hlavního města Prahy, abyste pomohli
občanům Prahy 6 realizovat usnesení ZMČ 417/13 a umožnili přijetí účelového daru ve
prospěch investora – Dopravního podniku hl. m. Prahy.
Dar by místo MČ Praha 6 poskytnul místní spolek nebo fyzická osoba. Finanční prostředky na
tento účel máme v plné výši 1,5 mil. Kč připraveny.
Děkujeme za váš vstřícný přístup a kladné vyřízení této věci.

S pozdravem
Dagmar Polanská,
pověřená zástupkyně petičního výboru,
Říčanova 3/620, 169 00 Praha 6
MUDr. Klára Seifertová,
U Ladronky 23/1338, 169 00 Praha 6
Ing. arch. Michal Volf, předseda spolku Pro Břevnov,
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Přílohy:
1. Usnesení ZMČ P6 č. 417/13 ze dne 13.12.2013
2. Korespondence mezi zástupcem starostky Mgr. Janem Zárubou a technickým ředitelem
DPP Ing. Janem Šurovským Ph.D.
3. Dopis ředitele DPP Ing. Jaroslava Ďuriše ze dne 21.5.2014

