
Vážená pane Pavlů, 
 
 „Ty studie Vám nemůžu předložit, ty se teprve budou dělat a na ně musí být řádné výběrové řízení. 
Tak to prostě v transparentní společnosti a v demokracii funguje, že prvně musíte mít záměr, musí to 
projít komisí pro územní rozvoj, kde máte i vy svého zástupce. Ptejte se svého zástupce v komisi pro 
územní rozvoj. A jestli jste zde byl na zastupitelstvu od června minulého roku, kdy se zde předkládaly 
nebo kolega zde předkládal, tak si je jistě budete pamatovat. Takže já myslím, že to jenom o 
komunikaci se svým zástupcem v komisi pro územní rozvoj a o paměti. Děkuji.“ 
 
 „Takže to, co tady prošlo, tak to byly změny územního plánu. A ty změny územního plánu se dělají na 
základě, my musíme doložit studii, na základě té studie se musí dělat ta změna územního plánu. 
Upřímně Vám řeknu narovinu, že z těch, tuším, těch 25 změn nebo 30 bych tady řekl 12, takže se do 
toho pouštět nebudu, ale rád Vám samozřejmě po konzultaci s panem Vackem se pokusíme všechny 
ty změny sepsat po jedné. Ale jak říkám, tyto změny, většina těchto změn tady byla řádně 
předložena. Ono je to i podmínkou, jestliže chcete dělat změnu územního plánu, tak to musíte 
předložit zastupitelstvu. Takže ty studie, ještě jednou to zkusím, ty studie nemůžou být vytvořeny, 
protože na ně není rozpočet. Ten by měl být teda schválen dnes. A na základě těch peněz se udělá 
řádné výběrové řízení, aby mohly být studie a mohlo dojít ke změně územního plánu nebo ke 
změnám v Metropolitním plánu. Takže je to trošku složitější. My ty ceny samozřejmě těch studií 
neznáme, protože zase opakuji je to na základě výběrového řízení nebo se osloví nějaké společnosti, 
firmy architektonické atd. Takže tyto věci jsou samozřejmě konzultovány, informováni jsou o nich 
všichni členové komise pro územní rozvoj a z té komise pro územní rozvoj to přichází sem. Takže 
tímto se Vám pane Pavlů omlouvám, že nejsem skutečně schopen vyjmenovat úplně všechny změny 
územního plánu a strategie městské části do jednoho. Ono totiž jestli si pamatujete, i vy jste 
schvalovali v minulém období jakési body, které se týkaly změn v Metropolitním plánu, těch bodů 
tam bylo tuším 54 nebo 62 námitek, které vlastně měly být součástí nového Metropolitního plánu. 
My jsme některé opravili, ten materiál byl dobře zpracován musím říct, že jsme z toho použili většinu 
věcí kromě tuším, že s mostem tam došlo k nějakým změnám, ale většinu těch materiálů jsme již 
předali na IPR. Tak to je asi tak v kostce. A jestli můžu pokračovat dál v těch dotazech, protože tam 
byly dotazy kluziště a 300 tisíc.“ 
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