
Interpelace   17.12.   2020   -   náměstku   primátora   hlavního   města   
Prahy   Adamu   Scheinherrovi   
  

Vážený   pane   primátore,   vážení   radní.   21.   10   jsme   vám   jménem   spolku   AutoMat   zaslali   výzvu   k   
dopravním   opatřením   v   době   koronakrize   s   cílem   předejít   kombinaci   pandemického   stavu   a   těžké   
smogové   situace.   Mezitím   se   k   naší   výzvě   online   připojilo   750   lidí,   tedy   je   na   ní   zřejmý   veřejný   
zájem.     
  

Na   naše   otázky   nám   bylo   odpovězeno   24.11   ovšem   značně   neúplně,   některé   otázky   proto   musíme   
položit   znovu.   
  

Je   prokázaný   vztah   mezi   znečištšním   ovzduší   prachovými   částicemi   a   následky   Covidu.   Jakkoliv   
silniční   doprava   za   lockdownu   stupně   4   údajně   nedosahovala   100%   intenzity,   kolony   se   v   Praze   i   
tak   vyskytují   a   po   uvolnění   mohou   být   silnice   přetížené   stejně   jako   v   běžné   zimě.   
  

V   dopise   jsme   žádali   průběžné   informování   veřejnosti   o   vytížení   jednotlivých   dopravních   modů.   Dle   
odpovědi   vedení   města   situaci   sleduje   a   vyhodnocuje,   informace   o   vytížení   MHD   nebo   intenzitě   
provozu   jsou   ale   zveřejňovány   útržkovitě,   bez   kontextu,   vyhodnocení   dopadů   a   z   toho   
vyplývajících   doporučení.     

  
Ptám   se   proto:     
  

1. Řeší   město   vývoj   dopravy   ve   scénářích,   na   které   předem   připravuje   možná   opatření,   která   
nejde   nasadit   ze   dne   na   den?     
  

2. Má   Praha   připravená   konkrétní   opatření   pro   případ,   že   bude   v   době   pandemie   hrozit   těžká   
smogová   situace?   Jaká   opatření   to   jsou?   

  
Jistě   víte   o   výzvě   profesora   Vojtíška,   žádající   ty,   kteří   jezdit   autem   potřebují,   aby   omezili   krátké   
jízdy   se   studenými   motory   a   případně   si   opravili   nefunkční   prachový   filtr   či   katalyzátor.   Je   to   výzva   
zcela   racionální,   kterou   nelze   ani   v   nejmenším   vykládat   jako   útok   na   motoristickou   veřejnost.   
Bohužel,   od   nejvyšších   představitelů   města   jsme   nezaregistrovali,   že   by   se   k   této   výzvě   zřetelně   
přihlásili.   Platí   snad   stále   tiché   pravidlo   z   doby   Adriany   Krnáčové,   že   představitelé   města   nebudou   
říkat   Pražanům,   aby   autem   za   určitých   okolností   nejeli?   
  

3. Ptám   se   tedy,   proč   se   hlavní   představitelé   Prahy   otevřeně   nehlásí   k   výzvě   profesora   
Vojtíška?   Proč   neapelujete   na   obyvatele,   aby   korigovali   užívání   aut   tak,   aby   smogová   
situace   vygenerovaná   excesivní   automobilovou   dopravou   pandemickou   situaci   nezhoršila?     

  
Děkuji   předem   za   odpovědi,   
Za   spolek   AutoMat   
Vratislav   Filler   

    


