
Starosta městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 2580/13 
158 00 Praha 58 
 
 
V Praze dne 18.8.2011 
 
 
Vážený pane starosto, 
 
 
z pověření Spolku občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení, *)  
 
Vás vážený pane starosto   
 

vyzýváme  
 
k vydání informací, o které jsme žádali podle zák. č. 106/1999 Sb., a které jste nám, 
jako starosta m ěstské části Praha 13 odmítl vydat : 
 
 

I. 
Žádali jsme o „Smlouvou o poskytnutí příspěvku na veřejnou infrastrukturu Západního 
města“ mezi N.J.B. Real, a.s. IČ 27072401, Václavské nám. 1/846, 110 00 Praha 1 a MČ 
Praha 13“. 
 
Městský soud v Praze svým 9 Ca 125/2009 – 56 – 61 ze dne 25.4.2012 vaše zamítavé 
rozhodnutí zrušil, a vrátil k opětovnému rozhodnutí. K 21.8. 2012, tedy na výročí vstupu 
spřátelených armád to budou již  4 měsíce od rozhodnutí jste pro vydání informace neudělal 
nic. 
 
 

II. 
Žádali jsme poskytnutí smluv se společností YIT Stavo s.r.o.,a jaké, platby byly k datu 
podání této žádosti o informaci této společnosti zaplaceny, zda bylo vypsáno a řádně 
zveřejněno výběrové řízení,  
 
Také zde jste odmítl vydat a Magistrát hlavního města Prahy rozhodl dne 3.1.2012 svým S-
MHMP/1101609/2011 o našem odvolání, tak, že vám přikázal informace poskytnout. 
3.9.2012 uplyne 9 měsíců od rozhodnutí a informace jste dosud nevydal. 
 
 

III. 
Vážený pane starosto, se znepokojením sledujeme v denním tisku problémy zastupitelů na 
Praze 13 v jejich funkcích, které by spíše měly být „vedlejšákem“ k jejich volené funkci 
zastupitele na Praze 13. Pana Marečka, vaší pravé ruce se to netýká, protože ten dosud nic 
nezkazil.  
 
Avšak Vaše činnost v instituci zabývající se víceméně veřejně prospěšnou činností, tedy 
veřejnou dopravou je předmětem našeho obdivu. Zejména promptní odvolání pana Vladimíra 
Licha z funkce člena představenstva Dopravního podnik hl.m. Prahy,a.s. nás převelice 
překvapilo, protože jedním z d ůvodů odvolání , které přinesla media, prý z vašich úst, bylo  
neposkytování informací . A že žádná příprava na odvolání nebyla, prostě Vás 
neinformoval, tak letěl.  
 



O B D I V U H O D N É ! 
 
Bohužel neměříte všem, zejména sobě stejným metrem (měřidlem, ne dopravním 
prostředkem), protože jinak byste se jistě zastyděl a přemluvil své kolegy zastupitele, 
případně radní, aby Vás,  vážený pane starosto, odvolali. O rezignaci mluvit nebudeme, že. 
 
Očekáváme tedy, že informace poskytnete, abychom se o ně nemuseli zase tahat u soudu, 
případně je vymáhat podle části šesté občanského soudního řádu. Už takhle to stálo 
městskou část zbytečné peníze na nákladech řízení a advokátech.  
 
Že se spolupráce s veřejností vyplácí netřeba připomínat. Vzpomeňme například tlak 
veřejnosti zprostředkovaný našimi občanskými sdruženími ve věci navrácení peněz z Key 
Investmentu. Po našem tlaku se daly věci do pohybu správným směrem a i vy jste nakonec 
přijal naší taktiku, která vedla nakonec k úspěchu. Samozřejmě plody úspěchu sklízí starosta; 
my cítíme, že je to tak správně.  
 
Na závěr připomínám zřízení výboru zastupitelstva pro územní plánování, jak jste mi osobně 
slíbil. 
 
 
S veškerou úctou  
 
 
Petr Kučera  
Jednatel  
Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, občanské sdružení,  
 
 
 
 
*) jehož členem je také Motolský ordovik, o.s. 

 


