
Interpelace   17.   12.   2020   primátorovi   Hl.   m.   Prahy   Z.   Hřibovi,   náměstku   P.   Hlubučkovi   

a   náměstku   A.   Scheinherrovi   

Vážený   pane   primátore,   vážení   radní!   

Chtěla   jsem   vám   v   úvodu   poděkovat   za   to,   že   se   věnujete,   násobně   více   než   vaši   
předchůdci,   zlepšování   podmínek   pro   chodce   a   cyklisty.   Za   každý   přechod   pro   

chodce   a   za   každé   doplnění   mezery   v   cyklo   opatřeních   jsem   vám   spolu   se   svými   
dětmi   velmi   vděčná.   I   díky   vám   je   naše   rodina   nadále   schopná   fungovat   bez   auta.   
Plně   si   uvědomuji   náročnost   vaší   práce,   vaši   složitou   pozici   v   prosazování   těchto   

zájmů   na   městských   částech   i   před   hlasitou   částí   veřejnosti.   Díky   patří   nejen   
náměstku   Scheinherrovi,   ale   i   vám   ostatním,   kteří   ho   v   této   snaze   podporujete.   

Trápí   mě   však   jedna   věc   a   to   je   vaše   neochota   reagovat   na   iniciativy   neziskových   

organizací   a   také   šířit   pro   někoho   možná   kontroverzní,   avšak   relevantní   výzvy,   
které   jsou   produktem   i   vámi   zřizované   organizace   Čistou   stopou.   

Otevřený   dopis   spolku   AutoMat,   který   upozorňuje   na   rizika   kombinace   zimního   
období   a   změn   dopravního   chování   v   době   pandemie,   nebyl   adresován   jen   

náměstku   A.   Scheinherrovi.   Dorazil   také   panu   primátorovi   Hřibovi   a   náměstku   
Hlubučkovi.   Tam   však   zůstal   ležet   bez   reakce.   Podobně   tomu   bylo   i   na   jaře,   kdy   
jsme   vám   naše   obavy   předložili   poprvé.   Tehdy   byla   reakce   náměstka   AS   vřelejší,   

avšak   stejně   neuspokojivá.   

Protože   jsem   se   tématu   opatření   pro   podporu   aktivní   dopravy   v   době   covidu   
věnovala   v   první   vlně   velmi   do   hloubky   a   stále   téma   sleduji,   nemějte   mi   za   zlé,   že   

mě   váš   nezájem   trápí.   Za   tu   dobu,   co   nás   Covid   sužuje   se   tady   stala   jedna   jediná   
věc,   která   byla   zařazena   do   světové   databáze   těchto   opatření.   Smetanovo   
nábřeží.   Zábavné   na   tom   je,   že   v   létě   nepomohla   ani   cyklistům,   ale   ani   chodcům.   
Chápu   to   ale   jako   opatření,   které   znovu   otevřelo   diskuzi   o   přeměně   celého   nábřeží   

a   proto   trpělivě   očekávám   následující   proměny.   Ostatní   radní   i   zastupitele   o   tuto   
trpělivost   a   spolupráci   prosím   také.   

Přiznám   se,   že   politice   nerozumím,   ale   nebrat   v   potaz   obavy   a   výzvy   organizací,   

kteří   zastupují   část   veřejnosti   a   opírají   se   o   reálná   data   a   ověřené   výzkumy,   
nepovažuji   za   šťastné.   Neposkytnutí   dat   pro   vlastní   nezávislé   vyhodnocení   
považuji   dokonce   za   velmi   podezřelé.   

Nežádali   jsme   vás   o   nic   víc   než   o   otevřenost   radnice,   relevantní   data,   rozšíření   
zimní   údržby   veřejných   prostranství   pro   pěší   a   chodce   a   nějakou   tu   osvětovou   



kampaň,   která   lidi   motivuje   k   uvažování   nad   dopady   vlastního   dopravního   

chování.   To   v   době,   kdy   hrozí   velmi   intenzivní   smogová   situace   není   úkolem   pro   
nikoho   jiného   než   pro   vedení   států   a   především   měst.   

Proto   bych   byla   ráda,   aby   se   k   této   otázce   vyjádřili   také   pan   primátor   a   pan   
náměstek   Hlubuček.   Předpokládám,   že   životní   prostředí   a   zdraví   obyvatel   je   i   ve   

vašem   zájmu.   Tyto   dva   dotazy   tedy   směřují   právě   vám:   

1. Budete   oficiálními   kanály   šířit   relevantní   informace,   které   budou   občany   
motivovat   k   zodpovědnému   dopravnímu   chování?   

2. Diskutujete   v   Radě   možné   scénáře   dopravního   vývoje   v   zimních   měsících   a   
máte   připravena   odpovídající   opatření,   která   zabrání   těžkým   smogovým   
situacím?   

  

Předem   děkuji   za   odpovědi,   

Za   spolek   AutoMat   

Zuzana   Poláková   

  

  

  


