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PRAHA 10
Praha 10: Do Senátu volíte už v září
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Hazard: Téma 1. referenda

str. 3

Ďolíček i nová radnice: Za kolik

V září se v Praze 10 volí do Senátu,
v říjnu proběhnou komunální volby
Dvakrát v září a jednou v říjnu

Společně se senátními a komunálními volbami budou referenda na více
okruhů otázek
Tři volební víkendy nedlouho po sobě
čekají Prahu 10 v září a říjnu. K plánovaným volbám komunálním v říjnu (10.
a 11. října), to budou v desáté městské
části navíc i volby senátní 19. a 20. září
s případným druhým kolem 26. a 27. září.
Všech termínů senátních a komunálních
voleb se budou souběžně týkat na srpnovém zastupitelstvu též schválené tři termíny konaných referend Prahy 10. Jsou
vyhlášena na témata hazardu, stavby
radnice, kamerového systému, zřízení
hospice, rekonstrukce Ďolíčku, stavby
parkovacích domů a další.
O vypsání se pokusili zastupitelé
již o týden dříve, tehdy se ale nenalezl dostatek hlasů. Část opozice chtěla,
aby lidé hlasovali o omezení nákladů
na stavbu nové radnice na 500 milionů
korun, vedení radnice se rozhodlo připojit i další otázky. Jsou mezi nimi otázka nulové tolerance k hazardu, výstavba
hospice či parkovacího domu, oprava
stadionu Ďolíček za 150 milionů korun
nebo pokračování v privatizaci bytů.
Radnice předtím rozeslala všem občanům desáté městské části do schránek
dopis, ve kterém se dotazovala na témata, která by radnice do referenda mohla
zařadit. „Vedle problematiky výstavby

Lístky k referendům obdrží voliči až v hlasovací místnosti.

radnice lidé v odpovědích nejvíce požadovali vypsání referenda k omezení
hazardu, rozšíření sociálních služeb,
pokračování privatizace bytů či výstavbu parkovacích domů. O všech těchto
tématech budou lidé moci v referendu
hlasovat,“ uvedl tajemník radnice Martin Slavík. Lístky obdržíte na místě.

NEPLATNÁ OBČANKA? PRAHA 10 PŘI VOLBÁCH ZAŘÍDÍ OP NA POČKÁNÍ
Nezapomeňte mít platný doklad: Volič totiž po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem ČR. V době, kdy budou otevřeny volební místnosti, bude na ÚMČ Praha 10 zajištěna
na referátu občanských průkazů a evidence obyvatel odboru občanskosprávního služba včetně fotografa
(budova C ÚMČ Praha 10, 1. patro, Vršovická 68, Praha 10). „Zde volič, s platným trvalým pobytem v obvodu
MČ Praha 10, může požádat v souvislosti s výkonem volebního práva o vydání OP (bez strojově čitelných
údajů) na počkání s platností na jeden měsíc,“ potvrzuje podmínku trvalého bydliště v obci pro zřízení „rychloobčanky“ tajemník úřadu Martin Slavík. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voličský průkaz se odevzdává po prokázání totožnosti volební
komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Odkud jdou peníze na úhradu
nákladů spojených s referendem?
Úhrada nákladů spojených s provedením referenda bude formou rozpočtového opatření z neinvestiční rozpočtové
rezervy, jak je uvedeno v návrhu usnesení
ZMČ. Úhrada nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v místním
referendu bude realizována v návaznosti
na příslušné rozhodnutí z rozpočtu městské části Praha 10 v následujících letech.

ŠIROKÁ INFORMAČNÍ KAMPAŇ
V rámci lepší informovanosti občanů m.č. Praha 10
o referendu, jednotlivých otázkách a jejich dopadech pro městskou část Praha 10 a na její občany
budou využity stálé informační služby m. č. Praha 10
– webové stránky, info SMS, sociální sítě, tiskové
zprávy atd. Nad rámec těchto stálých kanálů bude
vydáno toto zvláštní číslo novin PRAHA 10, věnované
právě referendu a jednotlivým otázkám.

Vyhlášení místního referenda je v kompetenci zastupitelstva. Jednotlivá referenda
se v Praze 10 uskuteční v termínu doplňovacích zářijových senátních voleb a říjnových komunálních voleb. Referenda jsou
rozdělena do tří okruhů. K prvním se budou
lidé vyjadřovat během prvního kola doplňovacích senátních voleb, které se v Praze 10
koná 19. a 20. září, k druhému o týden později a k třetímu během komunálních voleb
10. a 11. října. Aby bylo referendum platné,
musí se ho zúčastnit 35 procent voličů, což
je v Praze 10 29 204 osob.
K tématu referenda a voleb vychází
i toto speciální informační číslo novin
již týden po zářijovém vydání. V něm
jsou veškeré potřebné informace k volbám i referendům, které připravil ÚMČ
Praha 10.

Proč jsou otázky tak jednoznačné
a detailní?
Aby občané měli odpovídající možnost využít svého práva na realizaci
předmětného prvku přímé demokracie, je nezbytné příslušné otázky jednoznačně definovat, odpovídajícím způsobem odůvodnit a vyčíslit orientační
odhad souvisejících nákladů.
Proč jsou v přílohách odůvodnění
a náklady?
Zákonem stanovená náležitost označená jako odůvodnění návrhu má podávat informaci o předmětu a účelu místního referenda. Příslušná odůvodnění
jednotlivých otázek jsou uvedena v přílohách usnesení a tvoří jeho nedílnou
součást.
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V říjnu volíme na radnici i magistrát
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Starosta: Historicky poprvé
vyhlašuji v Praze 10 referendum
S radostí vás v tomto zvláštním
předvolebním čísle našich radničních
novin můžeme informovat o výsledcích
výzkumu, který jsme pořádali ke konání
místních referend v naší městské části.
Letos v červenci jsem všechny občany
v Praze 10 vyzval formou dopisu k zasílání témat, které by bylo vhodné v Praze 10
formou referenda rozhodnout – a to formou korespondenčních lístků a emailů.
Z několika set odpovědí jsme sestavili seznam těch nejčastěji se opakujících témat. Díky rozhodnutí našeho
zastupitelstva budou tato témata formou referenda také vypsána u příležitosti konání doplňovacích senátních
a komunálních voleb.
V termínu 19. a 20. září – 1. kola
doplňovacích senátních voleb – budeme
rozhodovat o nulové toleranci hazardu
v Praze 10, o financování mládežnického sportu a o vybudování hospice.
V termínu 26. a 27. září – 2. kola senátních voleb budeme v referendu hlasovat
o omezení nákladů na výstavbu nové
radnice částkou 500 miliónů a souvisejících otázkách, jako například vyhlášení
veřejné architektonické soutěže dle pravidel České komory architektů. Pokud by
se druhé senátní kolo nekonalo, referendum se ale uskuteční, a to pouze v pátek.
V termínu 10. a 11. října – komunální volby – se pak bude hlasovat o pri-

vatizaci bytů, o kamerovém systému
či výstavbě parkovacích domů.
Volební místnosti k místnímu referendu jsou ze zákona odděleny od standardních volebních místností, v Praze 10 je
obě najdete ale vždy ve stejných budovách, ve kterých jste zvyklí volit.
Další podrobné informace k referendu naleznete právě v novinách,
které nyní držíte v rukou.
Za sebe mohu slíbit, že i v případě nedodržení zákonem požadované
účasti nutné k závaznému rozhodnutí
o bodech týkající se nové radnice, budu
za sebe a svůj zastupitelský klub názor
hlasující většiny brát jako závazný.
Jsem rád, že máte o dění i spolurozhodování v našem městě takový zájem
a těším se na Vaši účast při historicky
prvním referendu v naší obci.
MGR. BOHUMIL ZOUFALÍK , STAROSTA PRAHY 10

Radnice se ptala obyvatel, o čem chtějí rozhodovat
Starosta m.č. Praha 10 dopisem ze dne 14. 7. 2014 vyzval obyvatele
Prahy 10, aby se zapojili a navrhli témata, o kterých by se mělo rozhodovat
v místním referendu. Důvodem této výzvy byla dlouholetá tradice Prahy 10
při zapojení veřejnosti do rozhodování a rovněž skutečnost, že rok 2014
je rokem supervolebním, a lze tudíž spojit konání voleb s rozhodováním
o důležitých komunálních tématech týkajících se Prahy 10 právě formou
místního referenda.
V průběhu stanovené lhůty obdržela
městská část Praha 10 od obyvatel stovky podnětů. Doručené podněty byly
vyhodnoceny s ohledem na tematiku,
které se týkaly, do několika základních
skupin. Zásadními tématy byla problematika vybudování vhodných prostor
pro fungování ÚMČ Praha 10, problematika parkování na území městské
části Praha 10, problematika oprav
komunikací, problematika bezpečnosti
občanů ve veřejném prostoru a proble-

matika regulace hazardu. Mezi zásadní
témata patřilo rovněž možné pokračování privatizace a rozšíření sociálních
služeb. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o místním referendu
byla formulována znění otázek navržených k rozhodnutí v místním referendu,
odůvodnění návrhů a odhad nákladů
spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatých
v místním referendu a způsob jejich
úhrady z rozpočtu městské části.

VAŠE OTÁZKY K REFERENDU
Z hlediska obsahu obdržených podnětů na prvním místě figurovaly návrhy týkající se budovy
nové radnice. Na druhém místě občané projevili
nejčastěji přání zabývat se problematikou parkování. Zastupitelé podpořili témata, která zahrnují
problematiku stavby nové radnice i parkování v
Praze 10.
Dále občané volali zejména po opravě chodníků,
vyšší bezpečnosti v ulicích, omezení hazardu či
rozšíření sociálních služeb. I tyto otázky byly
zohledněny a je s nimi pro nadcházející referenda
počítáno.
Při výběru předložených otázek se Praha 10 zabývala i potřebností a vhodností řešení dané problematiky prostřednictvím místního referenda.
Proto byla z témat též vyzdvihnuta otázka rozšíření sociálních služeb, pokračování privatizace
bytů oprávněnými nájemci, nebo rekonstrukce
stadionu Ďolíček.

K JAKÝM OTÁZKÁM SE BUDETE VYJADŘOVAT V REFERENDECH PRAHY 10 – LÍSTKY OBDRŽÍ VOLIČI V HLASOVACÍ MÍSTNOSTI
termín referend
a senátních voleb prvního kola
v pátek 19. a v sobotu 20. září 2014
Konání místního referenda v termínu 1. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
v pátek 19. a v sobotu 20. září 2014, přičemž hlasování se v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 22/2004 Sb.,
o místním referendu a o změně některých zákonů,
koná ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání
voleb, tj. v pátek od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu
od 8,00 do 14,00 hodin.
Otázka č. 1: Souhlasíte s nulovou tolerancí
hazardu na Praze 10?
Otázka č. 2: Souhlasíte s tím, aby finanční prostředky určené k financování mládežnického sportu,
které v případě nulové tolerance hazardu nebudou příjmem rozpočtu městské části Praha 10, byly
ve stejné výši vynaloženy k řešení uvedené proble-

matiky z rozpočtu městské části Praha 10?
Otázka č. 3: Souhlasíte s vybudováním hospice
na území městské části Praha 10 z prostředků městské části Praha 10?
termín referend a senátních voleb
– druhé kolo
v pátek 26. a v sobotu 27. září 2014 (v případě nekonání 2. kola senátních – referendum jen v pátek)
Otázka č. 1: Souhlasíte s tím, aby náklady
na výstavbu sídla Úřadu městské části Praha 10 zahrnující pořízení pozemků potřebných pro výstavbu
byly omezeny částkou 500 mil. Kč bez DPH?
Otázka č. 2: Souhlasíte, aby základním hodnotícím kritériem v zadávacím řízení na pořízení
sídla Úřadu městské části Praha 10 byla ekonomická výhodnost nabídky a dílčím kritériem s nejvyšší
vahou byla nabídková cena?
Otázka č. 3: Souhlasíte s tím, aby městská část

Praha 10 ze svého rozpočtu zrekonstruovala stadion
Ďolíček za maximální částku 150 mil. Kč bez DPH?
Otázka č. 4: Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na rekonstrukci nebo pořízení sídla Úřadu městské
části Praha 10 byly omezeny částkou 500 milionů Kč
včetně DPH a případných úroků?
Otázka č. 5: Souhlasíte s tím, aby dosavadní proces
výběru sídla Úřadu městské části Praha 10 byl zrušen?
Otázka č. 6: Souhlasíte s tím, aby hodnotícími
kritérii pro konečný výběr sídla Úřadu městské části
Praha 10 byly ekonomická výhodnost a dopravní
dostupnost pro občany MČ Praha 10?
Otázka č. 7: Jste pro to, aby na řešení sídla Úřadu
městské části Praha 10 byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů?
Konání místního referenda je v termínu případného 2.
kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České
republiky v pátek 26. a v sobotu 27. září 2014, přičemž

hlasování se v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 22/2004
Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,
koná ve stejnou dobu, která je stanovena pro konání
voleb, tj. v pátek od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu
od 8,00 do 14,00 hodin. V případě, že se 2. kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
konat nebude, hlasování v místním referendu se bude
v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, konat v jednom dni v pátek 26. září 2014 od 14,00 do 22,00 hodin.
termín referend a komunálních voleb
v pátek 10. a v sobotu 11. října 2014
Otázka č. 1: Souhlasíte s pokračováním privatizace bytů svěřených městské části Praha 10 oprávněnými nájemci bytů?
Otázka č. 2: Souhlasíte s řešením problematiky
bezpečnosti dětí v základních a mateřských školách
a bezpečnosti ochrany majetku občanů ve veřejném

prostoru městské části Praha 10 formou kamerového
systému napojeného na pult centrální ochrany městské části Praha 10 včetně propojení na Policii České
republiky a Městskou policii hl. m. Prahy?
Otázka č. 3: Souhlasíte, aby městská část Praha 10
i nadále z vlastního rozpočtu nad rámec svých zákonných povinností poskytovala hl. m. Praze a TSK Praha
finanční prostředky na financování oprav a údržby
veřejných komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy?
Otázka č. 4: Souhlasíte, aby městská část Praha 10
vybudovala parkovací dům na Francouzské ulici a dotovala jeho budoucí provoz tak, aby parkování v něm bylo
dostupné všem občanům městské části Praha 10?
Otázka č. 5: Souhlasíte, aby městská část
Praha 10 vybudovala parkovací dům na Vršovické
ulici a dotovala jeho budoucí provoz tak, aby parkování v něm bylo dostupné všem občanům městské
části Praha 10, a iniciovala odpovídající změnu územního plánu hl. m. Prahy?
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19. a 20. září 2014: 1. referendum + 1. kolo senátních voleb

Koho zvolíte do Senátu?
Obvod: 22 – Praha 10 – Všichni kandidáti dle příjmení
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Mgr. Renata Sabongui
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61
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Povolání
místostarostka MČ P10, pedagog zdrav. postižených
zubní lékařka, profesorka Univerzity Karlovy
advokát
lékárník, prezident České lékárnické komory
ekonom
živnostník
ředitel výzkumné organizace
fotbalový internacionál
jaderný fyzik
vysokoškolský pedagog, bývalá vedoucí zahraničního
oddělení Národního divadla
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Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Nespeky
Praha
Praha

zdroj Český statistický úřad

1
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3
4
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9
6
8
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příjmení, jméno, tituly
Mgr. Ivana Cabrnochová
prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.,MBA
JUDr. PhDr. Oldřich Choděra
PharmDr. Lubomír Chudoba
Pavel Jánský
Ing. Miroslav Kos
RNDr. Milan Neubert
Antonín Panenka
RNDr. Jiří Payne

číslo

Proč senátní volby v září? Jindy než v celé republice?
V Praze 10 se měly senátní volby (volí se v dvouletých cyklech vždy třetina senátorů průběžně a podle volebních lokalit) konat až za dva roky, v roce 2016. Proč se nyní konají
o dvouletý termín dříve a proč nebyly termínově spojeny s komunálními volbami v říjnu?
Zákon totiž nařizuje 90denní lhůtu po zániku
mandátu senátora. Ve volbách do Evropského
parlamentu v květnu 2014, byl zvolen tehdejší
senátor Prahy 10 Jaromír Štětina poslancem
EP. Článek 22 Ústavy ČR stanovuje, že dnem,
kdy se senátor ujal jiné funkce neslučitelné
s funkcí senátora, zaniká jeho mandát senátora.

Mandát senátora tak Jaromíru Štětinovi zanikl
zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém funkčním období EP dne 1. 7. 2014.
Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoli důvodu mandát senátora, vyhlásí prezident republiky doplňovací volby v příslušném
volebním obvodu, kde byl senátor zvolen, a sta-

noví den jejich konání tak, aby se konaly nejpozději 90 dnů poté, kdy zanikl mandát senátora.
V doplňovacích volbách je senátor volen pouze
na zbytek volebního období, které by příslušelo
původně zvolenému senátoru, jehož mandát
zanikl. V případě Štětinova nástupce tedy na
dva roky. Senátor Štětina byl ve funkci od roku
2004 deset let, poprvé 6 let za Stranu zelených,
nyní čtyři roky na kandidátce TOP 09. V obou
případech byl zvolen ve druhém kole.

Volí se jen v Praze 10, ale ne v části Vinohrad
Senátní hlasovaní probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10. Obvod č. 22 zahrnuje území městské části Praha 10 s výjimkou části k. ú. Vinohrady, ležící na území městské části Praha 10, dále zahrnuje území
MČ Praha – Štěrboholy a Praha – Dubeč. Na území MČ Praha 10 je pro volby do Senátu vytvořeno 104 volebních okrsků s čísly
10006–10109. Informace o počtu a sídle volebních okrsků je zveřejněna na úřední desce ÚMČ Praha 10 a webu www.praha10.
cz pod ikonou – doplňovací volby do Senátu. Od květnových voleb do EP se čísla volebních okrsků a jejich sídla nezměnila.
Naopak vyhlášená referenda Prahy 10 proběhnou i v těch standardních okrskách Vinohrad, kde se do Senátu nevolí.
Volič: Musí být narozen 20. září 1996 a dříve
Kdo je voličem? Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit
i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola dosáhl 18
let. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku
v místě svého trvalého pobytu, může za podmínek stanovených zákonem (č. 247/1995 Sb., „volební zákon“) hlasovat na voličský průkaz.
Na tento průkaz však může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu
č. 22 v Praze 10, v jehož obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.
Žádat o voličský průkaz do Senátu lze do 12. (písemně), resp.
do 17. září osobně na úřadě Prahy 10
Již od dne vyhlášení doplňovacích voleb může volič požádat Úřad
městské části příslušný podle místa trvalého pobytu voliče o vydání
voličského průkazu, a to:
• Žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem

voliče. Žádost by měla obsahovat jméno a příjmení žadatele,
datum narození, adresu trvalého pobytu a případně žádaný způsob doručení voličského průkazu. Vzor žádosti je uveden též
na www.Praha10.cz pod ikonou doplňovací volby do Senátu.
• Žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.
• Žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky.
Písemná žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 12. září 2014 do 16,00 hodin
(voliči s trvalým pobytem na území městské části Praha – Dubeč
a Praha – Štěrboholy žádají o voličský průkaz na svém úřadu).
• O voličský průkaz lze též zažádat osobně – pak není písemná žádost vyžadována. Konec lhůty pro osobní předání žádosti
o vydání průkazu je 17. září 2014 v 16,00 hodin. Osobní žádosti se
podávají na ÚMČ Praha 10, budova C, 5. patro, č. dv. 520.

Kde a kdy vám voličský průkaz pro volby do Senátu vydají?
Úřad městské části voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 4. září 2014 předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej voliči zašle na jím v žádosti uvedenou adresu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. Voličský průkaz může vydávat za stejných podmínek také zastupitelský úřad
nebo konzulární úřad. V tomto případě může volič hlasovat na voličský průkaz v jakémkoli volebním okrsku v Praze 10. V případě, že volič nepožádá o voličský průkaz pouze na některé kolo, úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro druhé kolo). Žádat
o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně, a to do 24. září 2014 do 16,00 hodin.

Lístky dostanou lidé do schránek do 16. září. Vždy je ale mohou též získat
přímo u voleb. Lístky k referendu až v hlasovací místnosti.

SENÁTNÍ VOLBY BUDOU V ZÁŘÍ, PATRNĚ DVA VÍKENDY
Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím (č. 125/2014 Sb.) doplňovací volby do
Senátu parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 22 se sídlem Praha 10 na: pátek 19. září a sobotu
20. září 2014 (1. kolo).
Případné druhé kolo pak na pátek 26. září a sobotu 27. září 2014.
V pátek budou volební místnosti otevřeny od 14,00 do 22,00 a v sobotu od 8,00 do 14,00.
Tento termín se týká výlučně Prahy 10 (volební obvod 22)! Kdežto v jiných obvodech
v ČR i Praze, kde jsou senátní volby plánovány a kde zákon nevyžaduje dodržení 90denní
lhůty kvůli konci mandátu senátora, se senátní volby uskuteční souběžně s termínem
voleb komunálních. Výše uvedené platí jen pro senátní volby – i v okrscích Vinohrad se
ale uskuteční referendum Prahy 10.

ODLIŠNOSTI SENÁTOREK: JAK S HLASOVACÍMI LÍSTKY?
Hlasovací lístky do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Čísla jsou
určena losem.
Lístky budou distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tj. do 16. září). V případě
poškození, ztráty, anebo pokud nemá volič všechny lístky, je možné požádat ve volební
místnosti o vydání nové kompletní sady.
Hlasovací lístky pro druhé kolo nebudou dodány předem, ale volič je obdrží ve volební
místnosti.
V prostoru za plentou volič vloží do úřední obálky jeden lístek – nijak se neupravuje. Hlas
je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik lístků.
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu všech odevzdaných
platných hlasů, bude se konat druhé kolo.
Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se umístili na prvních dvou místech.

Rozlišujte: v nemocnici krátkodobě, či dlouhodobě?
Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociálním nebo obdobném může oprávněný volič za splnění podmínek stanovených zákonem též uplatnit své aktivní volební právo. Je třeba odlišit, zda jde o hospitalizaci dlouhodobou, či krátkodobou.

Volit se může na voličský průkaz i v jiné volební místnosti, ale jen ve volebním obvodu 22, tedy desáté městské části.

Dlouhodobě: V případě dlouhodobé hospitalizace voliče v nemocnici nebo obdobném zařízení, kdy lze předpokládat, že zde bude
volič i v době doplňovacích voleb, by správa tohoto zařízení měla
voliče informovat o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů. Do toho však mohou být zapsáni pouze voliči, kteří pobývají
v nemocnici nebo ústavu a zařízení, které se nachází ve volebním
obvodu 22 se sídlem v Praze 10 a v jehož územním obvodu jsou tito
voliči přihlášeni k trvalému pobytu.
Krátkodobě: V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně bude nacházet ve dny voleb (např.
předpokládaná hospitalizace) je nejvhodnější vyřízení voličského
průkazu, na který volič může hlasovat pouze v rámci volebního
obvodu 22 se sídlem v Praze 10, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.
Může nastat i situace, že volič, který je hospitalizován v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, má místo trvalého
pobytu ve stejném volebním okrsku jako tato nemocnice či zařízení.
V tomto případě lze využít ustanovení § 19 odst. 7 volebního zákona,
kdy volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Úřad městské části nebo ve dnech voleb příslušnou okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise pro senátní volby zřízena.
Kde a kdy požádat o přenosnou volební schránku?
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
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Volit lze třeba i při pobytu v nemocnici.

mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla volební komise
zřízena. V takovém případě komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Žádost o přenosnou volební schránku lze podat na ÚMČ Praha 10,
Vršovická 68, Praha 10, a to buď telefonicky – 267 093 415 nebo
267 093 368 nebo osobně na odboru občanskosprávním, budova C,
5. patro, č. dv. 520. Platí pro volby do Senátu.
PRAHA 10
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19. a 20. září 2014: 1. referendum + 1. kolo senátních voleb

Platnost a závaznost místního referenda
Ve správním obvodu městské části Praha 10 je 83 439 voličů.
K platnosti je třeba účasti 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob (tj. cca 29 204 osob).
Referendum: celá MČ Praha 10 (i Vinohrady).

Rozhodnutí je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina
oprávněných osob, které se zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech voličů (tj. cca 20 860 osob).
Přenosné schránky: komise, nebo úřad (tel.: 267 093 368).

O jakých otázkách budete v 1. referendu rozhodovat?
Veškeré oficiální informace k referendu na úřední desce: www.praha10.cz/urad-mc/uredni-deska.aspx
otázka č. 1

Otázka č. 2:

Souhlasíte s nulovou tolerancí hazardu v Praze 10?

Souhlasíte s tím, aby finanční prostředky určené k financování
mládežnického sportu, které v případě nulové tolerance hazardu nebudou příjmem rozpočtu městské části Praha 10, byly
ve stejné výši vynaloženy k řešení uvedené problematiky z rozpočtu městské části Praha 10?

Odůvodnění návrhu
Dle obecně závazné vyhlášky
č. 10/2013 Sb., hl. m. Prahy se
na území městské části Praha 10
nachází 31 míst, na kterých lze
provozovat loterie a jiné hry.

Na předmětných místech se
nachází 34 provozoven. Celkový
počet výherních hracích přístrojů je 97 ks.
V případě nulové tolerance lze předpokládat, že by se

příjmy městské části Praha 10
realizované v souvislosti s touto
problematikou snížily o 29 mil.
Kč ročně. (předpoklad vychází
z průměrných příjmů za roky
2011, 2012 a 2013).

Na území městské části Praha 10 k srpnu 2014 se nachází 34 provozoven s loteriemi.

Odůvodnění návrhu
Městská část Praha 10 poskytuje každoročně nemalé finanční částky na podporu sportu na území m.č. Praha 10, se
zaměřením zejména na sportování dětí a mládeže. Podpora
je poskytována formou podpory
sportovních projektů formou
spolupořadatelství ze strany
m.č. Praha 10 (např. mezinárodní fotbalový turnaj žáků a dorostu, závody atletických přípravek
a.j.), formou veřejné finanční
podpory sportovní projektů
v grantovém řízení nebo rozdělením finančních prostředků, převedených m.č. Praha 10 Magistrátem hlavního města Prahy
z příjmů získaných jako odvody
z loterijní činnosti dle zákona č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách. Příspěvek
na organizovanou sportovní činnost mládeže je poskytován formou daru jednotlivým TJ a SK
na základě počtu dětí a mládeže

registrovaných v příslušných TJ
a SK po kontrole s databázemi
ČUS, ČOS či zastřešujících sportovních svazů.
V roce 2012 z příjmů získaných jako odvody z loterijní činnosti dle zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, poskytla m.č.
Praha 10 na podporu mládežnického sportu částku v celkové
výši 10 693 000 Kč, v roce 2013
pak 11 263 700 Kč.
V případě, že i na území m.č.
Praha 10 bude rozhodnuto
o nulové toleranci hazardu, m.č.
Praha 10 přijde o uvedené příjmy z odvodů z loterijní činnosti.
Následně je nutno zodpovědět
otázku dalšího financování mládežnického sportu na území
m.č. Praha 10. Zda tuto podporu při výpadku příjmů z loterií
ukončit, nebo zda tyto příjmy
nahradit vlastními rozpočtovými zdroji v rámci rozpočtu m.č.
Praha 10.

Ročně se v Praze 10 vydá přes 10
milionů z hazardu na sport dětí
a mládeže. Otázka referenda řeší,
zda případnou nulovou toleranci
hazardu nahradit z rozpočtu.

Usnesení – odhad nákladů
Odhad nákladů spojených
s realizací předmětného rozhodnutí, vycházející z plnění let 2012
a 2013, činí cca 11 mil. Kč ročně.

Otázka č. 3:

Souhlasíte s vybudováním hospice na území městské části
Praha 10 z prostředků městské části Praha 10?
Odůvodnění návrhu

Hospic je specializované zdravotnické zařízení, které poskytuje tzv. paliativní péči.
Paliativní péče je komplexní, na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném
stadiu (konečná fáze života). Hospicová péče klade
důraz na kvalitu života nemocného, a to až do jeho
posledních chvil. Vzhledem k počtu obyvatel v hlavním
městě Praze, demografickému vývoji, stárnutí populace a zvýšenému výskytu onkologických a jiných často
velmi těžko, nebo úplně nevyléčitelných onemocnění,
je zřízení dalších zařízení hospicového typu nutné.
Léčebny dlouhodobě nemocných, domovy pro seniory
nebo odlehčovací služby a pečovatelské služby nemohou v žádném případě suplovat péči a služby hospice.

Praha 10 je jednou z nejstarších městských částí, co se
týká stáří jejích obyvatel, a také jednou z nejpočetnějších městských částí, co do počtu obyvatel. Na území
městské části Praha 10 působí řada zařízení pro seniory různého typu a zaměření péče s celkovou kapacitou
848 lůžek a další sociální služby terénního charakteru
a odlehčovací služby. Dále m.č. Praha 10 zřídila Léčebnu dlouhodobě nemocných Vršovice v Obloukové ul.
o kapacitě 109 lůžek. Součástí Fakultní nemocnice
Královské Vinohrady je rovněž LDN. Navázání spolupráce těchto služeb s případně vybudovaným hospicem by bylo více než přínosné.

Přínos hospice lůžkového typu:
Pokud není možné zvládnout péči o umírajícího člověka doma, je lůžkový hospic velmi dobrým
řešením, je to zařízení, které je svým zaměřením,

LDN v Obloukové ulici.

zařízením i režimem podobné prostředí domácímu.
Zpravidla disponuje jednolůžkovými pokoji s přistýlkou pro blízké osoby nemocného, které mohou
kdykoli přicházet a pobývat v pokoji s nemocným.
Přínosem je jednoznačně ulehčení pečujícím
osobám, které se starají o takto nemocného blízkého. Dalším přínosem je možnost důstojného
odchodu pacienta za absence bolesti, psychického
a duševního strádání.
Jedním z nepopiratelných přínosů bude i spolupráce s výše uvedenými organizacemi působícími na území Prahy 10 (domovy seniorů, LDN)
a odlehčení od klientů/ pacientů, kteří by potřebovali paliativní péči v hospici.
Vedlejším, ale nikoliv nevýznamným přínosem
je rovněž zřízení pracovních míst v provozu lůžkového hospice a možnost rozšíření hospicové péče
i na domácí hospicovou péči.

I přes aktivní sociální politiku je míst v domovech seniorů a léčebnách dlouhodobě nemocných nedostačující.
Hospic není v Praze 10 ani jeden.
DOBRÉ MÍSTO K ŽIVOTU

Usnesení – odhad nákladů
Odhad nákladů na vybudování hospice závisí
na rozhodnutí, zda bude hospic vybudován nově,
nebo zda bude provedena rekonstrukce některého
ze stávajících objektů ve vlastnictví městské části.
Odhad nákladů na výstavbu nového hospice při

kapacitě 50 lůžek činí cca 81–100 mil. Kč bez DPH
(počítáno na vybudování 1 lůžka cca 1,62–2 mil.
Kč bez DPH, včetně všeho vybavení).

Náklady na provoz:
Výše nákladů na provoz samozřejmě závisí
na celé řadě dalších faktorů, např.: způsob založení, zdroje financování, diagnóza pacienta, velikost
a vybavení zařízení; počet a struktura personálu.
Financování je vícezdrojové. Obvyklé zdroje
financování hospicové péče:
• Zdravotní pojišťovny
• Platba pacienta
• Dotace
• Dary
• Vlastní doplňková činnost zařízení (např. půjčovna kompenzačních pomůcek).
Zdravotní pojišťovny hradí svým pojištěncům
pouze úzce specifikovanou zdravotnickou péči.
Platby zdravotních pojišťoven pokryjí pouze
část z celkových nákladů na péči o pacienty. Pacient si připlácí za péči širšího, tj. i nezdravotnického charakteru, včetně nadstandardního vybavení
pokojů.
ON-LINE NOVINY – WWW.NASEPRAHA10.CZ
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Dne 26. a 27. září 2014 – 2. referendum a 2. kolo senátních voleb
Druhé kolo senátních voleb (nebude-li zvolen senátor v prvním) bude 26. a 27. září
Případné druhé kolo senátních voleb bude v pátek 26. září
a v sobotu 27. září 2014. V pátek od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Tento termín se týká
výlučně Prahy 10 (volební obvod 22)!
Referendum na 2. okruh otázek proběhne souběžně
s 2. kolem senátních voleb

Konání místního referenda je v termínu případného 2. kola
doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
v pátek 26. a v sobotu 27. září 2014, přičemž hlasování se
v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, koná ve stejnou
dobu, která je stanovena pro konání voleb, tj. v pátek
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Pokud 2. kolo senátních voleb nebude, proběhne referendu
pouze v pátek.
V případě, že se 2. kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky konat nebude, hlasování v místním referendu
se bude v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, konat v jednom dni
v pátek 26. září 2014 od 14.00 do 22.00 hodin.

O jakých otázkách budete v tomto referendu rozhodovat?
Veškeré oficiální informace k referendu na úřední desce: www.praha10.cz/urad-mc/uredni-deska.aspx
otázka č. 1:

důvodové zprávy k předmětnému materiálu a doporučení Komise
pro vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části
Praha 10 týkající se výběru alternativy vytvoření vhodných prostor
pro fungování Úřadu městské části Praha 10.
Předmětným usnesením ZMČ schválilo realizaci alternativy
koupě vhodné nemovitosti na základě výsledků výběrového řízení
za účelem vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské
části Praha 10. na základě výsledků výběrového řízení za účelem
vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části
Praha 10 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zadávací řízení).

Souhlasíte s tím, aby náklady na výstavbu sídla Úřadu městské části Praha 10
zahrnující pořízení pozemků potřebných
pro výstavbu byly omezeny částkou
500 mil. Kč bez DPH?
Odůvodnění návrhu:
Současný stav budovy ÚMČ a prostor se v něm nacházejících
je pro fungování tak, aby splňoval požadavky na moderní úřad
kladené, nevyhovující hned z několika důvodů. Jedná se zejména
o technický stav budovy ÚMČ a požadavky na fungování moderního
úřadu. Technický stav budovy ÚMČ je odpovídající období jeho
výstavby a tehdy používaným technologiím a materiálům. Z těchto
důvodů je technický stav budovy ÚMČ nevyhovující. Prostory ÚMČ
jsou typem distribučního kanálu, jehož prostřednictvím městská
část poskytuje službu občanům jako svým klientům. Je místem, kde
je tato služba prováděna a kde jednají její poskytovatelé a zákazníci.
Z tohoto důvodu je třeba posuzovat zejména funkční požadavky
na budovu ÚMČ, průchod klientů systémem, jaké jsou bezpečnostní
a legislativní požadavky na fungování prostor ÚMČ, jakou úlohu
hraje exteriér a interiér ve vztahu k požadavkům klientů a potřeb
zaměstnanců, jaké jsou požadavky na osvětlení a vytápění, jaké jsou

Jaký je současný stav procesu?

JAKÉ JSOU ALTERNATIVY NOVÉ RADNICE?
Z důvodu nevyhovujícího stavu budovy ÚMČ schválilo ZMČ tři alternativy vytvoření
vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10. Jednalo se o alternativu
rekonstrukce stávající budovy úřadu, alternativu výstavby nové budovy radnice na
pozemcích v okolí metra Starostrašnická a na návrh komise o alternativu spočívající
v možnosti koupě vhodné nemovitosti na základě výsledků výběrového řízení.

náklady fungování ÚMČ, jaká je frekvence oprav a úprav, zda se
předpokládá další růst, rozvoj, flexibilita apod.

Rozhodovala komise jmenovaná napříč
politickými stranami a za účasti občanů
ZMČ dále za účelem posouzení jednotlivých alternativ jmenovalo komisi složenou ze zástupců občanů, všech politických stran
zastoupených v ZMČ a úředníků. Zástupci občanů byli vylosováni
z přihlášek předložených v rámci výběrového řízení, v rámci kterého byli osloveni všichni občané městské části Praha 10. Komise
se na jednáních zabývala zejména přípravou stavebního programu,
jehož nedílnou součástí jsou výsledky procesu zapojení občanů
do rozhodovacího procesu, který je označován jako participace.
Stavební program a výsledky participace má nyní městská část
Praha 10 k dispozici. Na svém posledním jednání doporučila Komise
ZMČ ke schválení alternativu koupě vhodné nemovitosti na základě
výsledků výběrového řízení.
ZMČ svým usnesením č. 21/6/2014 ze dne 24. 2. 2014 vzalo
na vědomí informaci o průběhu zpracování alternativ vytvoření
vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10 dle

V současné době probíhá předmětné zadávací řízení. Předmět
veřejné zakázky zahrnuje prodej pozemků vhodných pro výstavbu,
vyhotovení studie a všech stupňů projektové dokumentace včetně
související inženýrské činnosti a autorského dozoru, výkon technického dozoru stavby a samotnou výstavbu nového sídla ÚMČ
Praha 10 v rámci realizace zvolené alternativy. Předmětné pozemky
se musejí nacházet na území m.č. Praha 10 s dobrou dostupností
individuální i hromadnou dopravou. Termín pro odevzdání nabídek
končí 30. 9. 2014.
Předmětem otázky je stanovení maximálního limitu nákladů
na výstavbu nového sídla ÚMČ Praha 10 ve výši 500 000 000 Kč bez
DPH. Do těchto nákladů jsou zahrnuty náklady na pořízení pozemků potřebných pro výstavbu, náklady na vyhotovení studie a všech
stupňů projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a autorského dozoru, náklady na výkon technického dozoru
a samotnou výstavbu.

Jak proces ovlivní případný výsledek referenda?
V případě, že kladné rozhodnutí v této otázce v místním referendu
bude platné a závazné ve smyslu § 48 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, a bude vyhlášeno dříve, než skončí lhůta pro podání
nabídek, bude nutno provést revizi zadávací dokumentace, zejména
její technické části, snížit předpokládanou cenu veřejné zakázky ze
775 000 000 Kč na 500 000 000, upravit některá kvalifikační kritéria
veřejné zakázky, snížit požadavek na soutěžní jistotu a adekvátně
prodloužit lhůtu pro podání nabídek (v tomto případě bezesporu
o celou původní délku lhůty pro podání nabídek, tj. o 90 dní).

Usnesení – odhad nákladů
Odhad nákladů v uvedeném případě činí maximálně 500 mil. Kč
bez DPH.

otázka č. 2:

Souhlasíte, aby základním hodnotícím
kritériem v zadávacím řízení na pořízení
sídla Úřadu městské části Praha 10 byla
ekonomická výhodnost nabídky a dílčím
kritériem s nejvyšší vahou byla nabídková cena?
Usnesení – odůvodnění návrhu
Současný stav budovy ÚMČ a prostor se v něm nacházejících
je pro fungování tak, aby splňoval požadavky na moderní úřad
kladené, nevyhovující hned z několika důvodů. Jedná se zejména
o technický stav budovy ÚMČ a požadavky na fungování moderního
úřadu. Technický stav budovy ÚMČ je odpovídající období jeho
výstavby a tehdy používaným technologiím a materiálům. Z těchto
důvodů je technický stav budovy ÚMČ nevyhovující. Prostory ÚMČ
jsou typem distribučního kanálu, jehož prostřednictvím městská
část poskytuje službu občanům jako svým klientům. Je místem, kde
je tato služba prováděna a kde jednají její poskytovatelé a zákazníci.
Z tohoto důvodu je třeba posuzovat zejména funkční požadavky na
budovu ÚMČ, průchod klientů systémem, jaké jsou bezpečnostní
a legislativní požadavky na fungování prostor ÚMČ, jakou úlohu
hraje exteriér a interiér ve vztahu k požadavkům klientů a potřeb
zaměstnanců, jaké jsou požadavky na osvětlení a vytápění, jaké jsou
náklady fungování ÚMČ, jaká je frekvence oprav a úprav, zda se
předpokládá další růst, rozvoj, flexibilita apod.

V rámci participace byli zapojeni i občané
Z důvodu nevyhovujícího stavu budovy ÚMČ schválilo ZMČ tři
alternativy vytvoření vhodných prostor pro fungování úřadu městské části Praha 10. Jednalo se o alternativu rekonstrukce stávající
budovy úřadu, alternativu výstavby nové budovy radnice na pozemcích v okolí metra Starostrašnická a na návrh komise o alternativu
spočívající v možnosti koupě vhodné nemovitosti na základě výsledků výběrového řízení. ZMČ dále za účelem posouzení jednotlivých
alternativ jmenovalo komisi složenou ze zástupců občanů, všech
politických stran zastoupených v ZMČ a úředníků. Zástupci občanů
byli vylosováni z přihlášek předložených v rámci výběrového řízení,
v rámci kterého byli osloveni všichni občané městské části Praha 10.

Komise se na jednáních zabývala zejména přípravou stavebního
programu, jehož nedílnou součástí jsou výsledky procesu zapojení
občanů do rozhodovacího procesu, který je označován jako participace. Stavební program a výsledky participace má nyní městská část
Praha 10 k dispozici.
Na svém posledním jednání doporučila Komise ZMČ ke schválení
alternativu koupě vhodné nemovitosti na základě výsledků výběrového řízení.
ZMČ svým usnesením č. 21/6/2014 ze dne 24. 2. 2014 vzalo
na vědomí informaci o průběhu zpracování alternativ vytvoření
vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10 dle
důvodové zprávy k předmětnému materiálu a doporučení Komise
pro vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části
Praha 10 týkající se výběru alternativy vytvoření vhodných prostor
pro fungování Úřadu městské části Praha 10. Předmětným usnesením ZMČ schválilo realizaci alternativy koupě vhodné nemovitosti
na základě výsledků výběrového řízení za účelem vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10. na základě
výsledků výběrového řízení za účelem vytvoření vhodných prostor

ÚMČ PRAHA 10 – WWW.PRAHA10.CZ – WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA10 – WWW.TWITTER.COM/PRAHA_10

pro fungování Úřadu městské části Praha 10 v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zadávací řízení).
Předmětem otázky B je schválení základního hodnotícího kritéria
a preference dílčího hodnotícího kritéria nabídkové ceny zadávacího
řízení na výstavbu nového sídla ÚMČ Praha 10.

Usnesení – odhad nákladů
Rozhodnutí o této otázce (bez ohledu na výsledek) nebude mít
dopad na náklady m.č. Praha 10.

RADNICE MUSÍ BÝT I DOBŘE DOSTUPNÁ
V současné době probíhá předmětné zadávací řízení. Předmět veřejné zakázky zahrnuje
prodej pozemků vhodných pro výstavbu, vyhotovení studie a všech stupňů projektové
dokumentace včetně související inženýrské činnosti a autorského dozoru, výkon technického dozoru stavby a samotnou výstavbu nového sídla ÚMČ Praha 10 v rámci realizace
zvolené alternativy. Předmětné pozemky se musejí nacházet na území m.č. Praha 10
s dobrou dostupností individuální i hromadnou dopravou. Termín pro odevzdání nabídek
končí 30. 9. 2014.
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Otázka č. 5:

Souhlasíte s tím, aby dosavadní proces výběru sídla Úřadu Městské části
Praha 10 byl zrušen?
Otázka č. 6:

Souhlasíte s tím, aby hodnotícími kritérii
pro konečný výběr sídla Úřadu Městské
části Praha 10 byly ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany
MČ Praha 10?
Otázka č. 7:

Jste pro to, aby na řešení sídla Úřadu
Městské části Praha 10 vyhlášena veřejná
architektonická soutěž podle pravidel
České komory architektů?
ZASTUPITELÉ ROZHODLI NA JAŘE O KOUPI ĎOLÍČKU
S ohledem na výše uvedenou hodnotu nemovitostí poskytne městská část Praha 10
doplatek ve výši 49 mil. Kč. Z uvedené částky bude 33 mil. Kč zaplaceno společnosti
Bohemians Real, a. s., a 16 mil. Kč klubu Bohemians Praha 1905, a. s.

otázka č. 3:

Souhlasíte s tím, aby městská část Praha 10
ze svého rozpočtu zrekonstruovala stadion Ďolíček za maximální částku
150 mil. Kč bez DPH?
Odůvodnění návrhu
ZMČ přijalo dne 11. března 2011 usnesení č. 3/65/2011 k návrhu
na zpracování možných alternativ záchrany Ďolíčku jako fotbalového stadionu pro prvoligová utkání.
V souvislosti s výše přijatými usneseními byla zpracována objemová a ekonomická studie proveditelnosti vybudování stadionu,
který by splňoval podmínky ČMFS a UEFA pro konání prvoligových
a pohárových zápasů v lokalitě Ďolíčku.
Materiál se záměrem na předmětnou směnu nemovitostí byl předložen ZMČ Praha 10 dle 26. 5. 2014. Záměr byl schválen usnesením
ZMČ č. 23/7/2014 ze dne 26. 5. 2014. Následně byl záměr směny
nemovitostí oznámen hl. m. Praze v souladu se statutem hl. m. Prahy.
Dle stanoviska FAČR bránila certifikaci stadionu Bohemians pro

pořádání zápasů 1. fotbalové ligy jeho nevyhovující hrací plocha
a absence odděleného sektoru pro fanoušky hostí. Tyto minimální
podmínky byly splněny výše zmíněnou rekonstrukcí fotbalové plochy včetně systému umělého zavlažování a vytápění.
Rekonstrukce si vyžádá investici v maximální výši 150 000 000 Kč
bez DPH.

Odhad nákladů
Odhad nákladů na rekonstrukci stadionu ve zvažovaném rozsahu
projektu (zejména vypracování projektové dokumentace, náklady
na samotnou rekonstrukci, technický dozor) činí max. 150 mil. Kč
bez DPH.

Otázka č. 4:

Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na rekonstrukci nebo pořízení sídla
Úřadu Městské části Praha 10 byly omezeny částkou 500 milionů Kč včetně DPH
a případných úroků?

Odůvodnění:
Podle návrh přípravného výboru, který si starosta osvojil a předložil
a zastupitelstvo jej schválilo, mají občané v tomto referendu rozhodnout
o limitu na stavbu nové radnice. A dále o tom, zda má být výběr řešení
sídla Úřadu městské části Praha 10 řešen tak, že hodnotícími kritérii
bude zejména ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany
Prahy 10. Občané mají dále rozhodnout, zda celkové náklady na rekonstrukci nebo pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 10 budou omezeny
částkou 500 milionů Kč včetně DPH a případných úroků? A zda souhlasí
s tím, aby dosavadní proces výběru sídla Úřadu Městské části Praha 10
byl zrušen. Tyto otázky se také zabývají tím, zda občané rozhodnou a zda
jsou pro to, aby na řešení sídla Úřadu Městské části Praha 10 vyhlášena
veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů.

Odhad nákladů:
Celkové náklady na rekonstrukci nebo pořízení sídla Úřadu Městské
části Praha 10 byly 500 milionů Kč včetně DPH. Konání místního referenda v termínu případného 2. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky v pátek 26. a v sobotu 27. září 2014,
Hlasování se v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, koná ve stejnou dobu, která je
stanovena pro konání voleb, tj. v pátek od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu
od 8,00 do 14,00 hodin.
V případě, že se 2. kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu
České republiky konat nebude, hlasování v místním referendu se bude
v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
a o změně některých zákonů, se bude konat v jednom dni.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MČ Praha 10
pro volby do Senátu ve dnech 19. a 20. září, a 26. a 27. září 2014
Starosta dle zákona o volbách do Parlamentu České republiky poskytuje informaci o počtu a sídle volebních okrsků volebního obvodu č. 22, sídlo Praha 10, území městské části
Praha 10 s výjimkou části k.ú. Vinohrady, ležící na území městské části Praha 10. Volební obvod č. 22 zahrnuje území městské části Praha 10 s výjimkou části k. ú. Vinohrady,
ležící na území městské části Praha 10, dále zahrnuje území městských částí Praha – Štěrboholy a Praha – Dubeč. Na území městské části Praha 10 je vytvořeno 104 volebních okrsků.
VOL.OKR.

VOLEBNÍ MÍSTNOST

VOL.OKR.

VOLEBNÍ MÍSTNOST

VOL.OKR.

VOLEBNÍ MÍSTNOST

VOL.OKR.

VOLEBNÍ MÍSTNOST

10006

ZŠ NAD VODOVODEM 81/460

10032

ZŠ OLEŠSKÁ, OLEŠSKÁ 18/2222

10058

ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900

10084

ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950

10007

ZŠ NAD VODOVODEM 81/460

10033

ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980

10059

ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919

10085

ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950

10008

ZŠ NAD VODOVODEM 81/460

10034

ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980

10060

ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900

10086

ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658

10009

SPŠ V ÚŽLABINĚ 23/320

10035

GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ 2/900

10061

ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900

10087

ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658

10010

SPŠ V ÚŽLABINĚ 23/320

10036

ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987

10062

ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900

10088

ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658

10011

ZŠ NAD VODOVODEM 81/460

10037

ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987

10063

ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919

10089

ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658

10012

ZŠ NAD VODOVODEM 81/460

10038

ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987

10064

ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919

10090

ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658

10013

SPŠ V ÚŽLABINĚ 23/320

10039

ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987

10065

ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919

10091

ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381

10014

DOMOV PRO SENIORY MALEŠICE

10040

ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987

10066

ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919

10092

ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381

10015

ZŠ NAD VODOVODEM 81/460

10041

ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987

10067

ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919

10093

ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381

10016

ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100

10042

GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ 2/900

10068

ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919

10094

ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381

10017

ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100

10043

ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980

10069

ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035

10095

ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381

10018

ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510

10044

GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ 2/900

10070

ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035

10096

ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381

10019

ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100

10045

ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980

10071

ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035

10097

ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381

10020

ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100

10046

ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980

10072

ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950

10098

ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210

10021

ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510

10047

ZŠ OLEŠSKÁ, OLEŠSKÁ 18/2222

10073

ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950

10099

ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210

10022

ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510

10048

ZŠ OLEŠSKÁ, OLEŠSKÁ 18/2222

10074

ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950

10100

ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210

10023

ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510

10049

ZŠ OLEŠSKÁ, OLEŠSKÁ 18/2222

10075

ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950

10101

ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210

10024

ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510

10050

GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ 2/900

10076

ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950

10102

GYMNÁZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300

10025

ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510

10051

ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919

10077

ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950

10103

GYMNÁZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300

10026

ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510

10052

ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900

10078

VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500

10104

GYMNÁZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300

10027

ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100

10053

ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900

10079

VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500

10105

GYMNÁZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300

10028

ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510

10054

ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900

10080

VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500

10106

ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210

10029

ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510

10055

ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900

10081

VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500

10107

ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035

10030

ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510

10056

ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900

10082

VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500

10108

ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035

10031

ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510

10057

DETAŠ. PRAC. ÚMČ PRAHA 10, JASMÍNOVÁ 35/2904

10083

VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500

10109

ÚMČ PRAHA 10, VRŠOVICKÁ 68
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10. a 11. října 2014 – 3. referendum a komunální volby

otázka č. 1:

Souhlasíte s pokračováním privatizace
bytů svěřených městské části Praha 10
oprávněnými nájemci bytů?
Usnesení – odůvodnění návrhu

Schválený prodej bytů oprávněným nájemcům
Prodej domů bytovým družstvům založeným oprávněnými
nájemci bytů
Proces privatizace byl zahájen prodejem domů bytovým družstvům založeným oprávněnými nájemci bytů v devadesátých letech
minulého století. V proběhlých 11 dávkách bylo tímto způsobem
prodáno 747 domů.
Prodej bytů jejich oprávněným nájemcům dle prováděcího předpisu privatizace z roku 2004
ZMČ svým usnesením č. 11/4/2004 ze dne 28. 6. 2004 schválilo
záměr na rozdělení na jednotky a prodej části domovního fondu
městské části Praha 10 v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (dále jen
Prováděcí předpis privatizace). Při výběru domů schválených k prodeji se vycházelo ze Seznamu žádostí nájemců bytů o odkoupení
domu do 22. 11. 2001. Předmětem prodeje bylo 3599 bytů. Proces
prodeje bytů oprávněným nájemcům dle Prováděcího předpisu byl
ukončen v průběhu roku 2012.
Prodej bytů ve stavebnětechnických celcích jejich oprávněným
nájemcům
Následně ZMČ schválilo prodej bytových jednotek oprávněným
nájemcům v domech, které jsou součástí stavebnětechnických
celků, v nichž již došlo k prodeji části bytových jednotek. Předmětem prodeje byly pouze bytové jednotky v domech stavebnětechnických celků, v nichž již byly prodány bytové jednotky v předchozí
etapě, která probíhá v souladu s Prováděcím předpisem privatizace
domovního fondu svěřeného městské části Praha 10. Prodej bytů
proběhl v souladu se schválenými Prováděcím předpisem pro prodej
bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech, které jsou
součástí stavebnětechnických celků, v nichž již došlo k prodeji části
bytových jednotek. Předmětem prodeje bylo 477 bytů a 66 nebytových prostor. Prodeje bytů probíhaly v průběhu let 2012 a 2013.
Prodej bytů oprávněným nájemcům dle prováděcího předpisu
z roku 2012
Usnesením ZMČ č. 8/73/2011 ze dne 12. 12. 2011 ZMČ schválilo
záměr na rozdělení na jednotky a prodej části domovního fondu
svěřeného městské části Praha 10. Jednalo se o 139 domů a jejich
rozdělení na jednotky, a následně prodej 2067 bytů, které se v předmětných domech nachází, oprávněným nájemcům bytů. Jednalo se
o prodej 40 % bytového fondu. K těmto domům bylo přirazeno ještě
několik domů tvořících s těmito domy stavebnětechnické celky.
Kolik je v Praze 10 nyní bytů?
Po realizaci již schválených záměrů prodeje a vlastních prodejů
zůstalo ve správě městské části Praha 10 cca 3 200 bytů.
Jaký je předpokládaný průběh privatizace
V případě rozhodnutí o pokračování privatizace bytů svěřených

městské části Praha 10 jejich oprávněným nájemcům předpokládáme obdobný postup a pravidla prodeje, jak byly byty prodávány
jejich oprávněným nájemcům doposud.
Harmonogram postupu v případě schválení navrhovaného
záměru prodeje části domovního fondu
Pokud ZMČ schválí záměr prodeje části domovního fondu svěřeného městské části Praha 10, bude postup následující:
• prověření aktuálního zájmu oprávněných nájemců bytů v domech,
které by měly být předmětem prodeje, o koupi bytu. Nájemcům
budou sděleny základní zásady prodeje bytů, které budou schváleny ZMČ. Zájem jednotlivých oprávněných nájemců bude prověřen
formou dotazníku. Prověření zájmu oprávněných zájemců o koupi
bytu předpokládáme v horizontu jednoho měsíce ode dne schválení záměru.
• zjištění hodnoty konkrétního domu formou znaleckého posudku. Podmínkou je, že o koupi bytů bude mít zájem alespoň 51 %
nájemců v domě. Zpracování znaleckých posudků předpokládáme
v termínu 3–4 měsíce.
• ZMČ budou předloženy ke schválení záměry rozdělení na jednotky a prodeje bytů nájemcům v jednotlivých domech. Zároveň
bude ZMČ předložen návrh Prováděcího předpisu prodeje bytů
oprávněným nájemcům, který bude vycházet z níže uvedených
základních zásad prodeje bytů oprávněným nájemcům.
• rozdělení domů schválených k prodeji na jednotky
• rozeslání konkrétních nabídek na koupi bytu oprávněným nájemcům bytů. Zákonná lhůta pro akceptaci nabídky činí 6 měsíců.
• ZMČ budou předloženy ke schválení návrhy na prodej jednotlivých bytových jednotek konkrétním nájemcům, kteří akceptují
nabídky na koupi bytu
• příprava, projednání a podpis kupních smluv s oprávněnými
nájemci, kteří akceptovali nabídku
• vystavení doložky správnosti kupních smluv v souladu se Statutem
• návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Jaký je předpokládaný příjem z prodeje všech bytů i nebytů?
Předpokládaný příjem městské části Praha 10 by v případě prodeje všech bytových jednotek včetně nebytových prostor, které se
v domech nacházejí, a souvisejících pozemků činil 3.067.000.000,-Kč.
Závěrem je třeba zmínit skutečnost, že by se s ohledem na příslušný rozsah prodeje odpovídajícím způsobem snížil příjem z nájemného. Příjem městské části Praha 10 z nájemného z bytů činil v roce
2013 celkem 345,3 milionu Kč za rok.

Usnesení – odhad nákladů
Náklady na pokračování privatizace bytů svěřených městské části
Praha 10 oprávněnými nájemci by odpovídaly schválenému rozsahu
prodeje.
Jedná se zejména o náklady na zpracování prohlášení vlastníka,
znaleckých posudků, prověření právního stavu souvisejících pozemků, administrativní náklady komunikace s oprávněnými nájemci
a související právní služby.
Předmětné náklady činí max. 0,8 % z předpokládaného příjmu.
V případě rozhodnutí o prodeji všech bytových jednotek svěřených
městské části Praha 10 by tak náklady činily max. 24 mil. Kč.

otázka č 2:

Souhlasíte s řešením problematiky bezpečnosti dětí v základních a mateřských

ÚMČ PRAHA 10 – WWW.PRAHA10.CZ – WWW.FACEBOOK.COM/PRAHA10 – WWW.TWITTER.COM/PRAHA_10

školách a bezpečnosti ochrany majetku
občanů ve veřejném prostoru městské
části Praha 10 formou kamerového systému napojeného na pult centrální ochrany
městské části Praha 10 včetně propojení
na Policii České republiky a městskou
Policii hl. m. Prahy?
Usnesení – odůvodnění návrhu
Problematiku zvýšení bezpečnosti dětí v mateřských a základních
školách, bezpečnosti a ochrany majetku občanů, bezdomovectví,
zneužívání omamných látek ve veřejném prostoru m.č. Praha 10 lze
mj. řešit formou kamerového systému napojeného na pult centrální
ochrany městské části Praha 10 včetně propojení na Policii České
republiky a Městskou policii hl. m. Prahy. Tento projekt je pracovně označován jako Bezpečné město Praha 10 (dále jen projekt).
Obdobné projekty a řešení byly realizovány nejen v rámci ostatních
městských částí hlavního města Prahy, ale i mimo ni.

Jde i o majetek, zaparkovaná auta
nebo monitoring Botiče před povodní
Mezi zásadní přínosy projektu patří zejména zvýšení bezpečnosti
občanů, snížení vandalismu, krádeží motorových vozidel a kriminality, ochrana realizovaných investic, snížení nákladů na údržbu
majetku, snížení doby reakce na incident nebo pomoc při šetření
trestné činnosti, snížení doby reakce a násobné zlepšení organizace
zásahů jednotek integrovaného záchranného systému, monitorování průtoku Botiče a možnost včasnějšího varování apod.

Kompatibilita je důležitá
Hlavním pilířem bezpečnosti na území městské části Praha 10
by byl lokální kamerový systém, který by byl plně kompatibilní se
systémem městského kamerového systému hlavního města Prahy
(MKS HMP). Tento záměr obsahuje instalaci kamer na veřejné prostranství, do okolí objektů základních (a výhledově i mateřských)
škol, na vybraná místa toku Botiče, vybudování multifunkčního
dohledového centra (MDC), vybudování vyhrazené a zabezpečené
přenosové sítě, instalaci kamer a bezpečnostních systémů do ostatních objektů městské části Praha 10 (např. kulturních, zdravotnických a dalších zařízení), instalace dalších bezpečnostních systémů
(EZS, EPS) do objektů m.č. Praha 10, případně instalace kamer a
jiných bezpečnostních systémů do společných prostor vybraných
bytových domů.
Systém bude doplněn o vnitřní kamerové systémy v základních
školách, tyto ale nebudou propojeny do MKS a nebudou primárně
osazeny funkcí záznamu z důvodu ochrany osobních údajů žáků
škol. Místa pro osazení kamerových bodů budou vybrána ze seznamu tvořeného lokalitami doporučenými PČR, bezpečnostní komisí
m.č. Praha 10, občany a občanskými sdruženími a na základě zásobníku MKS.

Usnesení – odhad nákladů
Odhad nákladů na vybudování projektu (zejména vypracování projektové dokumentace, stavební dohled investora, realizace
MDC, vybudování odpovídajícího počtu kamerových bodů a vybudování datové infrastruktury) činí 92 mil. Kč bez DPH.
Odhad nákladů na provoz a údržbu projektu (provoz MDC,
údržbu, čištění a revizi všech technologií včetně MDC a zajištění
datových přenosů) činí 13 mil. Kč za rok.
PRAHA 10
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O jakých otázkách budete v referendu rozhodovat?
Veškeré oficiální informace k referendu na úřední desce: www.praha10.cz/urad-mc/uredni-deska.aspx
otázka č. 3:

Souhlasíte, aby městská část Praha 10
i nadále z vlastního rozpočtu nad rámec
svých zákonných povinností poskytovala
hl. m. Praze a TSK Praha finanční prostředky na financování oprav a údržby
veřejných komunikací ve vlastnictví
hl. m. Prahy?
Usnesení – odůvodnění návrhu
Většina veřejných komunikací na území m.č. Praha 10 se nachází
ve vlastnictví hlavního města Prahy, případně jsou svěřeny Technické správě komunikací Praha, p. o.
Nad rámec prostředků vyhrazených na opravy, údržbu a úklid
veřejných komunikací HMP, vyhrazených přímo v rozpočtu HMP,
m. č. Praha 10 každoročně poskytuje TSK Praha prostřednictvím
rozpočtu hl. m. Prahy ze svých zdrojů finanční prostředky na rekonstrukci a opravy veřejných komunikací na území m.č. Praha 10 (tzv.
chodníkový program), i když se tyto komunikace nacházejí ve vlastnictví hl. m. Prahy a nejsou svěřeny m.č. Praha 10. Jenom v letech
2012–2014 se jednalo celkem o částku 128 mil. Kč.
Radnice nemusí, ale posílá 172 milionů městu na práce, které má
dělat město
Nad rámec povinností městské části Praha 10 uložených jí zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, a Statutem hl. m. Prahy, nese
m.č. Praha 10 dále převážnou část nákladů na rekonstrukci ulice
Moskevská, kdy celková předpokládaná částka podílu m.č. Praha 10
na celkových nákladech činí 172 000 000 Kč.
Mimo tyto náklady na údržbu a opravy veřejných komunikací m.č.
Praha 10 dále provádí úklid nemalých úseků veřejných komunikací
ve vlastnictví HMP, což ji ročně stojí cca 10,5 mil. Kč.
Tyto prostředky jsou m.č. Praha 10 poskytovány nebo vynakládány vysoko nad rámec povinností městské části Praha 10 uložených
jí zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, a Statutem hl.m. Prahy.
Předmětem otázky je, zda má m.č. Praha 10 i nadále převodem

finančních prostředků na hl. m. Prahu nebo TSK Praha dofinancovávat údržbu a opravy obecní infrastruktury (veřejných komunikací) z rozpočtu m.č. Praha 10.

Jednalo by se o podzemní parking pod Bezručovými sady, mezi
ulicemi Francouzská a Slovenská s vjezdem i výjezdem z Francouzské ulice (dále jen parkovací dům Bezručovy sady).

Usnesení – odhad nákladů

Usnesení – odhad nákladů

V případě kladného rozhodnutí, tj. i nadále dofinancovávat držbu
a opravy obecní infrastruktury (veřejných komunikací) z rozpočtu
m.č. Praha 10, lze předpokládat, že se ročně bude jednat o cca 40 mil.
Kč na chodníkový program. Odhad nákladů na jednorázové investiční akce typu rekonstrukce Moskevská lze jen těžko odhadovat, ale
zpravidla se bude jednat o desítky milionů Kč.

Odhad nákladů na vybudování parkovacího domu Bezručovy
sady včetně vyvolaných investic (zpracování projektové dokumentace, přeložka tramvajové trati apod.) činí 280 mil. Kč.
Odhad nákladů na provoz a údržbu parkovacího domu Bezručovy
sady činí 6.500.000 Kč/rok.
Městská část Praha 10 bude uvedená stání pro občany Prahy 10
dotovat v plné výši.

otázka č. 5:

otázka č. 4:

Souhlasíte, aby městská část Praha 10
vybudovala parkovací dům ve Francouzské ulici a dotovala jeho budoucí provoz
tak, aby parkování v něm bylo dostupné
všem občanům městské části Praha 10?

Souhlasíte, aby městská část Praha 10
vybudovala parkovací dům ve Vršovické ulici a dotovala jeho budoucí provoz
tak, aby parkování v něm bylo dostupné
všem občanům městské části Praha 10
a iniciovala odpovídající změnu územního plánu hl. m. Prahy?
Usnesení – odůvodnění návrhu
Výsledky dopravních průzkumů potvrdily vysoké zatížení místních komunikací parkujícími osobními automobily v této oblasti.
V minulém období došlo ke zhoršení většiny hodnocených ukazatelů, přičemž lze říci, že se zásadně zhoršila možnost parkování pro
rezidenty, ale také pro klientelu podnikatelských aktivit na hodnoceném území Prahy 10. Území je v průběhu 24 hodin, až na některé
drobné výjimky, prakticky úplně saturováno parkujícími osobními
automobily. Hodnoty celkové obsazenosti parkovacích kapacit na
místních komunikacích, zjištěné v rámci dopravních průzkumů,
jasně dokladují nedostatek parkovacích kapacit.
Jako vhodné řešení se jeví vybudování odpovídajícího počtu
parkovacích míst v rámci parkovacího domu. Z velikosti spádového
území a provedené analýzy akutního nedostatku parkovacích míst
v této oblasti vyplývá potřeba vybudování 300 parkovacích míst.
Počet parkovacích míst odpovídá stávajícímu parkovišti, které se
nachází v sousedství stadionu Ďolíček.

Usnesení – odůvodnění návrhu
Výsledky dopravních průzkumů potvrdily vysoké zatížení místních komunikací parkujícími osobními automobily v této oblasti.
V minulém období došlo ke zhoršení většiny hodnocených ukazatelů, přičemž lze říci, že se zásadně zhoršila možnost parkování pro
rezidenty, ale také pro klientelu podnikatelských aktivit na hodnoceném území Prahy 10. Území je v průběhu 24 hodin, až na některé
drobné výjimky, prakticky úplně saturováno parkujícími osobními
automobily. Hodnoty celkové obsazenosti parkovacích kapacit na
místních komunikacích, zjištěné v rámci dopravních průzkumů,
jasně dokladují nedostatek parkovacích kapacit.
Jako vhodné řešení se jeví vybudování odpovídajícího počtu
parkovacích míst v rámci podzemních garáží – parkovacího domu.
Z velikosti spádového území a provedené analýzy akutního nedostatku parkovacích míst v této oblasti vyplývá potřeba vybudování
300 parkovacích míst. Do spádové oblasti se počítá cca. 3.000 bytů
z P10 a 65.000 M2 komerčních ploch.

Zájemci budou vybíráni veřejným losováním
Potencionální nájemci předmětných parkovacích míst budou
vybíráni na základě výsledků veřejného losování žádostí občanů
městské části Praha 10.

Zájemci o parkování by byli vybíráni losováním
Jednalo by se o podzemní i nadzemní parking v ulici Vršovická
mezi ulicí Sportovní, gymnáziem Přípotoční a potokem Botič (dále
jen parkovací dům Vršovická).
Realizace uvedeného záměru není v současné době v souladu
s platným územním plánem hl. m. Prahy. V případě kladného
výsledku místního referenda by bylo nezbytné iniciovat odpovídající
změnu územního plánu.
Potencionální nájemci předmětných parkovacích míst budou
vybíráni na základě výsledků veřejného losování žádostí občanů
městské části Praha 10.

Usnesení – odhad nákladů
Odhad nákladů na vybudování parkovacího domu Vršovická včetně případných vyvolaných investic (zpracování projektové dokumentace, apod.) činí 280 mil. Kč.
Odhad nákladů na provoz a údržbu parkovacího domu Vršovická
činí 6.500.000 Kč/rok.
Městská část Praha 10 bude uvedená stání pro občany Prahy 10
dotovat v plné výši.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MČ Praha 10
pro všechna referenda ve všech termínech v září a říjnu 2014
Veškeré oficiální informace k referendu na úřední desce: www.praha10.cz/urad-mc/uredni-deska.aspx
VOL.OKR.
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028

VOLEBNÍ MÍSTNOST
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
GYMNAZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300
ZŠ NAD VODOVODEM 81/460
ZŠ NAD VODOVODEM 81/460
ZŠ NAD VODOVODEM 81/460
SPŠ V ÚŽLABINĚ 23/320
SPŠ V ÚŽLABINĚ 23/320
ZŠ NAD VODOVODEM 81/460
ZŠ NAD VODOVODEM 81/460
SPŠ V ÚŽLABINĚ 23/320
DOMOV PRO SENIORY MALEŠICE
ZŠ NAD VODOVODEM 81/460
ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100
ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100
ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510

DOBRÉ MÍSTO K ŽIVOTU

VOL.OKR.
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056

VOLEBNÍ MÍSTNOST
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ OLEŠSKÁ, OLEŠSKÁ 18/2222
ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980
ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ 2/900
ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987
ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987
ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987
ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987
ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987
ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ 2/900
ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ 2/900
ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980
ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980
ZŠ OLEŠSKÁ, OLEŠSKÁ 18/2222
ZŠ OLEŠSKÁ, OLEŠSKÁ 18/2222
ZŠ OLEŠSKÁ, OLEŠSKÁ 18/2222
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ 2/900
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900

VOL.OKR.
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084

VOLEBNÍ MÍSTNOST

DETAŠ. PRACOVIŠTĚ ÚMČ P 10, JASMÍNOVÁ 35/2904
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500
VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500
VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500
VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500
VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500
VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950

VOL.OKR.
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10096
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109

VOLEBNÍ MÍSTNOST
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381
ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381
ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381
ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381
ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381
ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381
ZŠ U ROHÁČ. KASÁREN 19/1381
ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210
ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210
ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210
ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210
GYMNÁZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300
GYMNÁZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300
GYMNÁZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300
GYMNÁZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300
ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035
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KOMUNÁLNÍ VOLBY

Dne 10. a 11. října 2014 se koná
3. referendum a komunální volby

Celková čísla ohledně voleb
a referend v září a říjnu v Praze 10

Ve třetím termínu podzimních voleb kromě třetího referenda (viz
str. 6 a 7) budete v rámci komunálních voleb volit na radnici Prahy 10
a na magistrát. Z těchto voleb vzejde nová politická reprezentace
Prahy 10 včetně starosty a místostarostů a na pražské úrovni (celá
Praha je letos jeden volební okrsek) pak primátor a jeho náměstci.

•

Na úrovní městské části se
řeší záležitosti především jako
základní školy a mateřské školky, sociální a zdravotní služby
pro občany, péče o zeleň a parky,
odpady a skládky, bytová politi-

ka v rámci městské části svěřeného majetku a podobné lokální
věci. V kompetenci pražského
magistrátu jsou pak sféry spíše
celoměstského
charakteru
a s přesahem do jiných čtvrtí,

•
jako parkování, doprava, MHD
včetně investic, úklid a čištění
ulic, bezpečnost v metropoli
včetně řízení Městské policie,
střední školství a podobná celopražská témata.

•
•
•

1 a tři čtvrtě milionu – na tuto sumu vyjde
jedno referendum. Nejvyšší nákladovou
položkou jsou odměny členům komisí, které
musí být oddělené od těch pro senátní či
komunální volby.
109 okrsků pro komunální volby a referenda, 104
pro senátní (nevolí Vinohrady) je v Praze 10
545 členů komisí při referendech, 640 při
senátních a 890 při komunálních volbách
83 a půl tisíce voličů – je zhruba v městské
části Praha 10 celkem
Účast zhruba necelých 30 tisíc právoplatných
voličů (35 % oprávněných osob zapsaných

•
•

8

v seznamech oprávněných osob) je třeba
k platnosti rozhodnutí v místním referendu.
Rozhodnutí je závazné, hlasovala-li pro ně
nadpoloviční většina oprávněných osob, které
se místního referenda zúčastnily, a alespoň
25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech voličů (tj. cca necelých 21 tisíc osob).
482 kandidátů se uchází ve volebním okrsku
22 (Praha 10) o přízeň voličů na radnici Prahy 10
v komunálních volbách 10. a 11. října
1786 kandidátů se uchází ve volebním obvodu
hl. m. Praha o přízeň voličů na Magistrát hl. m.
Prahy v komunálních volbách 10. a 11. října.

Kdo může v komunálních volbách volit?
Voličem pro volby do Zastupitelstva hlavního
města Prahy a do zastupitelstev městských částí
je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den voleb na území hlavního města Prahy přihlášen k trvalému pobytu.
Do zastupitelstva městské části hlavního
města Prahy má právo volit ten volič, který je
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu na území
této městské části.
Voličem je také státní občan jiného státu, který
v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den

voleb na území hlavního města Prahy (pro volby
do zastupitelstev městských částí na území dané
městské části) přihlášen k trvalému pobytu a jemuž
právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou
je Česká republika vázána a která byla vyhlášena
ve Sbírce mezinárodních smluv, pokud požádal
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Volby do Zastupitelstva městské části Praha 10
a Zastupitelstva hlavního města Prahy se uskuteční v pátek dne 10. 10. 2014 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu dne 11. 10. 2014
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Do jaké školy chodíte volit?
Místem konání komunálních voleb v okrscích
10001–10109 jsou volební místnosti, jejichž
adresy jsou uvedeny i na www.praha10.cz
v odkaze Komunální volby 2014 přímo z hlavní
stránky. Tak je také uvedeno, které ulice a domy
patří do jednotlivých okrsků.
Ve speciální aplikaci, kterou najdete na http://
mpp.praha.eu/app/map/okrsky/index_mistnosti.html, si můžete najít nejen příslušnou
volební místnost, ale také cestu do ní pěšky
i autem.

Okrsky se za poslední roky neměnily. Naposledy
před volbami do zastupitelstev obcí v roce 2010
došlo k navýšení počtu volebních okrsků z počtu
107 na současných 109. Tato změna byla provedena v souladu s § 26 odst. 1 písm. a) – volební
okrsky lze měnit pouze v případech, kdy dojde
ve volebním okrsku ke zvýšení počtu voličů o jednu
třetinu. Z tohoto důvodu byly vytvořeny dva nové
okrsky. O navýšení počtu okrsků byl informován
MHMP a ČSÚ. Občané byli informováni na webových stránkách a v novinách Prahy 10.

Mějte platný průkaz totožnosti
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem
České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební

komisi státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

Lístky ke komunálním a předtím i senátním volbám dostanete do schránky, či ve volební místnosti. Lístky pro
referenda obdrží volič až v hlasovací místnosti.

Co dělat při nemoci
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Kdy dostanete hlasovací
lístky do schránky?
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky pro komunální volby. V den voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků na území MČ Praha 10
pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11. října 2014
Dle ustanovení § 15 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji informaci o počtu a sídle volebních okrsků
na území městské části Praha 10 pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva městské části Praha 10. Na území městské části Praha 10 je vytvořeno 109 volebních okrsků.

VOL.OKR.
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
10019
10020
10021
10022
10023
10024
10025
10026
10027
10028
10029
10030
10031
10032
10033
10034
10035
10036
10037

VOLEBNÍ MÍSTNOST
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
GYMNAZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300
ZŠ NAD VODOVODEM 81/460
ZŠ NAD VODOVODEM 81/460
ZŠ NAD VODOVODEM 81/460
SPŠ V ÚŽLABINĚ 23/320
SPŠ V ÚŽLABINĚ 23/320
ZŠ NAD VODOVODEM 81/460
ZŠ NAD VODOVODEM 81/460
SPŠ V ÚŽLABINĚ 23/320
DOMOV PRO SENIORY MALEŠICE
ZŠ NAD VODOVODEM 81/460
ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100
ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100
ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ HOSTÝNSKÁ, HOSTÝNSKÁ 2/2100
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ BRIGÁDNÍKŮ 14/510
ZŠ OLEŠSKÁ, OLEŠSKÁ 18/2222
ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980
ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ 2/900
ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987
ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987

VOL.OKR.
10038
10039
10040
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074

VOLEBNÍ MÍSTNOST
ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987
ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987
ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987
ZŠ GUTOVA, GUTOVA 39/1987
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ 2/900
ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ 2/900
ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980
ZŠ V RYBNÍČKÁCH 31/1980
ZŠ OLEŠSKÁ, OLEŠSKÁ 18/2222
ZŠ OLEŠSKÁ, OLEŠSKÁ 18/2222
ZŠ OLEŠSKÁ, OLEŠSKÁ 18/2222
GYMNÁZIUM VODĚRADSKÁ 2/900
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
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ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ ŠVEHLOVA, ŠVEHLOVA 12/2900
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
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ZŠ BŘEČŤANOVÁ 6/2919
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
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ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500
VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500
VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500
VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500
VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500
VŠ FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, ESTONSKÁ 3/500
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
ZŠ U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ 1/950
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
ZŠ KARLA ČAPKA, KODAŇSKÁ 16/658
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ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210
ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210
ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210
ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210
GYMNÁZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300
GYMNÁZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300
GYMNÁZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300
GYMNÁZIUM OMSKÁ, OMSKÁ 1300
ZŠ JAKUTSKÁ, JAKUTSKÁ 2/1210
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035
ZŠ VLADIVOSTOCKÁ 6/1035
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