
 
 

k rukám členům Rady hl. m. Prahy 

 

V Praze dne 13. října 2022 

 

Věc: Otevřený dopis Radě hl. m. Prahy 

 

Vážený pane primátore, 

vážení členové Rady hl. m. Prahy, 

 

dovolte mi navázat na můj otevřený dopis, který jsem Vám zaslal už koncem července tohoto 

roku, a ve kterém jsem vás vyzýval, abyste s ohledem na blížící se komunální volby a v kontextu 

korupční kauzy Dozimetr, omezili fungování Rady hl. m. Prahy pouze na kroky nezbytné pro udržení 

plynulého chodu města. 

Bohužel jsem nebyl vyslyšen, ani se mi z Vaší strany nedostalo žádné reakce. S údivem však 

v posledních dnech a týdnech sleduji, že i v tuto chvíli, kdy je po volbách, nadále činíte zásadní 

rozhodnutí (která mohou počkat), jako kdyby volby ani neproběhly. 

Schvalujete strategické dokumenty, které finančně zavazují budoucí vedení hlavního města, 

uzavíráte memoranda, děláte zásadní strategické kroky v městských firmách a podepisujete smlouvy 

na miliardové projekty. V tuto chvíli by každá realisticky smýšlející dosluhující Rada připravovala 

město k předání a nepouštěla se do takových akcí. 

Proto Vás pane primátore a Vás členové Rady jménem zastupitelského klubu ANO, který se 

na tomto postupu jednomyslně shodl, vyzývám, abyste přestali předkládat do Rady města materiály, 

které přímo nesouvisí se zajištěním plynulého chodu města.  

Vyzýváme Vás také, abyste již nezasahovali do vnitřního chodu Magistrátu hl. m. Prahy 

a neřešili personální otázky, jak v rámci úřadu MHMP, tak v rámci městských firem a podřízených 

organizacích.  

Apeluji na Vás, abyste začali připravovat předání úřadu, a to třeba v takovém rozsahu 

a formě, jako to udělala pro Vás bývalá primátorka Adriana Krnáčová. Ať už po Vás do úřadu 

nastoupí kdokoliv, je nemyslitelné, aby našel „prázdné šuplíky“ na straně jedné, nebo závazky 

z doby po volbách na straně druhé. 



 
 

Před volbami, když jsme se opakovaně dotazovali na transparentní obsazování představenstva 

v Dopravním podniku hl. m. Prahy, vysvětlovali jste nám, že pouze nachystáte výběrová řízení, ale 

samotný výběr necháte na budoucí koalici. Teď se dozvídáme, že výběrová řízení jsou údajně plně 

v běhu a máte v plánu vyměnit všech 7 strategických ředitelů, přičemž pouze jedna z těchto pozic je 

aktuálně neobsazená. Nemluvě o tom, že v tuto chvíli už vaše koalice dosluhuje a její část je spjata 

s kauzou Dozimetr. 

A není to jen o městských firmách a městských organizacích, ale i o tom, co se v tuto chvíli 

děje přímo na magistrátu. I několik týdnů po volbách schvalujete memoranda o spolupráci v  různých 

oblastech, podepisujete miliardovou smlouvu na projekt Vltavské filharmonie nebo tvoříte program na 

podporu sportu na rok 2023. Toto jsou typově projekty, které byste měli připravit a předat 

k rozhodnutí budoucí koalici. 

Vážený pane primátore, vážení členové rady, věřím, že si vezmete výzvu našeho 

zastupitelského klubu ANO k srdci a v rámci zachování politické kultury v hlavním městě, 

přizpůsobíte své fungování aktuální situaci i reálné síle mandátu vaší dosluhující koalice.  

 

S pozdravem 

 

 

Patrik Nacher 

předseda zastupitelského klubu ANO 2011 

 

 


