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Odpovědi Pavla Nazarského / Česká pirátská strana na dotazy publika předvolební debaty 
s kandidáty na starostu MČ Praha 1 pořádané Sdružením Nového Města pražského dne 24/9 2018 
od 17,00 v Hotelu Jalta 

 
1) Jak konkrétně chcete přimět turisty, aby nešli na pivo nebo na drink, ale do divadla či na výstavu. 

Zásadní je propagace a celkový obraz města v zahraničí. Jestli cestovní agentury 

lákají turisty na alkoholové zážitky namísto kulturních, je to špatně. Jestli 

provozovatelé nelegálních apartmánů v bytových domech poskytují levné, protože 

nezdaněné a jakýmkoli předpisům nepodléhající  ubytování, je to špatně. A jestli 

turisté po návratu domů a na sociálních sítích referují o tom, že v Praze je dovoleno 

vše, včetně řádění v ulicích a pořádání divokých mejdanů v bytech (bez recepce, bez 

nahlášení ubytovaných…) dostáváme přesně ten obrázek, jaký tu máme dnes. 

Pochopení příčin nám pomůže problém řešit. Osobně bych začal s nelegálními 

apartmány a s pořádkem v ulicích, protože na to má město prostředky (úřad a 

strážníky). Spolu s tím bych podpořil cestovní kanceláře, služby a podniky nabízející 

kultivované vyžití, nabídl spolupráci s městem i kulturními institucemi, např. při 

tvorbě programů a akcí. Civilizované prostředí celého města je nutnou podmínkou 

(toalety, čisté ulice, odpadkové koše...) 

2) Jak chcete zastavit vylidňování Prahy 1? Prosím konkrétně. 

Vyřešit musíme dvě věci. Učinit bydlení v centru nejen snesitelné a bezpečné, ale i dostupné. 

Centrum se vylidňuje zejména tím, že se z bytů staly nelegální apartmány. Toto poskytování 

ubytovacích služeb načerno je natolik výnosné, že majitelé bytů nemají nejmenší zájem na 

tom, aby pronajali byt ke skutečnému bydlení. Potíráním pseudosdíleného ubytování 

můžeme vrátit byty původnímu účelu. Současně ubude řádění turistů v bytových domech a 

zase se tu bude moct žít.  Zároveň je třeba rozšiřovat bytový fond, rekonstrukcemi  a 

budování nových bytů z nebytových prostor. Opuštěným a nevyužívaným bytům a objektům  

musíme vdechnout nový život. Příležitost zde má i družstevnictví – ve světě jsou družstva s 

podílem města, které vloží do družstva nemovitost, družstevníci zafinancují opravy a 

rekonstrukce. 

3) Dobrý den, vadí nám, jako občanům Nového Města svoz odpadu 4x týdně od firem v čase 24,00 

hodin. Zejména v létě se nedá spát při otevřeném okně. Proč se nedodržuje noční klid? 

Ano. Svoz je nesystémový a bude potřeba ho logisticky vyřešit. Osobně se domnívám, že to 

nebude neřešitelný problém. 

4) Privatizace bytů na Praze 1 – budete podporovat dokončení procesu? Když ANO, tak do kdy. Pokud 

NE, tak proč? 

Určitě dokončit, protože sliby se mají plnit. Město by si ale mělo vymínit nejen zákaz zcizení, 

ale i právo zpětného odkupu, abychom zamezili dalším spekulacím s levně nabytými byty. 

Peníze z privatizace musí být užity k nákupu a zkvalitňování městských bytů a domů. 

5) Kdy a jak bude řešena privatizace bytů, které byly po 10 letech (1998-2008) vyřazeny z privatizace? 

Nájemníci 10 let mylně žili v domnění, že mají vyřešeno bydlení v Praze 1, kdy bydleli celý život. 

Máme se tak jako většina Prahy 1 vystěhovat? 

Určitě se nestěhujte. Bez stálých obyvatel se město stává pouhou kulisou turistických 

atrakcí. Jestli vám město slíbilo privatizaci, počítejte s ní. V předešlé odpovědi jsem zmínil 
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spekulace s byty. Věřte, že zákaz zcizení a předkupní právo má chránit prvořadě i vás, 

kteří zde opravdu chcete bydlet. Mnoho SVJ se dostalo do velkých problémů zejména díky 

tomu, že se firmám poskytujícím krátkodobá ubytování (na krátkou dobu, ale permanentně 

po celý rok) podařilo získat většinový podíl. I jinak přináší  forma SVJ velké starosti. 

Uvažujeme o výrazné pomoci města tam, kde bude ze strany stávajících SVJ zájem. 

6) Kontejnery na odpad jsou přeplněné. Co uděláte s nepořádkem okolo nich, zejména s tzv. 

podnikatelským odpadem? 

Kde se podniká legálně, tam je určitě i popelnice. Problém vidím především s nelegálními 

apartmány v bytových domech. Kde je fiktivně přihlášený jeden obyvatel a místo něj je tam 

načerno třeba osm osob, tam popelnice samozřejmě nestačí, o třídění odpadu už vůbec 

nemluvě. 

7) Vybydlování centra, nelegální poskytování ubytovacích služeb: Proč úředníci MČ TOLERUJÍ 

poskytování ubytovacích služeb v BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH, které NEJSOU pro tento účel 

KOLAUDOVÁNY, mají k dispozici sankce, které NEVYUŽÍVAJÍ! 

Já se domnívám, že sami v tom nelegálním byznysu jedou nebo jsou uplacení, jinak to snad 

ani není možné. Leda by plnili politickou objednávku současného vedení města, ale to by 

bylo ještě horší.  

8) Z jakého důvodu nejsou pozvání všichni kandidáti? Volební průzkum na Praze 1 neexistuje. 

My jsme účastníky nevybírali, neznáme důvod. Patrně budete volit některou ze stran, která 

nebyla pozvána a současně máte pocit, že kdyby existoval průzkum, měla by procenta v 

pásmu volitelnosti a stala se tím pro voliče smysluplnou alternativou. Nezbývá, než spoléhat 

na to, že dosavadní práce a výsledky se té které volební straně ve volbách spravedlivě 

zúročí. 

9) Vylidňování Prahy 1 – Podpora projektů developerů na úkor místních 

- Nová změna ve stavebních předpisech – vypustilo se právo na oslunění bytů – postiženi by byli 

starousedlíci, které nyní mohou zastínit nové výškové budovy s exkluzivními byty s osluněnými 

terasami. 

- Bytů je nadbytek a další se stále staví, ale jsou především pro spekulanty a bohaté investory 

- Větší pravomoc Národnímu památkovému ústavu! Developeři často bourají historické funkční 

domy kvůli parcele na stavby megalomanských projektů. Pokud si to lidé v okolí nenajdou včas na 

webu Prahy 1, tak magistrát i stavební odbor Prahy 1 vše povolí. 

Piráti vždy upřednostňují veřejný zájem nad zájmy ryze soukromými. Současné město nemá 

vizi, ani neví, co by bylo třeba stavět a co ne, ve hře jsou jen peníze investorů a jejich co 

největší zhodnocení, často na úkor obyvatel. Peníze jsou do rozvoje města třeba, i firem, 

které to umí postavit, ale je to město, které má dojednávat podmínky pro město a obyvatele 

přínosné. Jsme pro vypracování regulačních plánů. Rozsáhlejší stavební činnosti by měla 

předcházet diskuze s odbornou i laickou veřejností, ideální je i vypsání ideové a 

architektonické soutěže. 

10) Jak omezit vjezd aut do centra Prahy? Parkují na chodnících, omezují průchodnost, parkují ve 

vjezdech do domů atd. Strážníci to neřeší, i když jdou kolem. 

Ideálně by do centra mohli neomezeně jen ti, kteří zde opravdu bydlí. U ostatních zvažovat, za jakým 

účelem potřebují do centra vjet. Nově instalované sloupky zabraňující vjezdu považuji za krok 

správným směrem. Jen je třeba ohlídat, aby to nedopadlo jako s parkovacími zónami a časem neměl  

ten čip na zasunutí sloupku každý, kdo si to koupí. 
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11) Na webu Seznam TV byla 20/9 zveřejněna reportáž o prodeji drog v centru 

města, konkrétně v Dlouhé 14, kde si dealeři v provozovně hospody (pronájem MČ firmě 

Morgenstern) odkládají drogy do skrýší (viz videozáznam). Co s tím hodlá MČ dělat? 

Po volbách musíme s vedením Policie probrat skutečné priority. Prodej drog je určitě jedna z 

nich.  

12) Co zamýšlíte s NNF? Chcete ji pronajmout či privatizovat? Jak zvednete její úroveň? 

Provozovat jako jedinou městskou nemocnici, modernizovat, doplnit zrušená a chybějící 

oddělení. Nemocnici bude od nového roku provozovat magistrát, což by mohlo být zárukou 

jejího zachování. 

13) Jak budete řešit developerské plány na zastavění piazetty Miloše Formana a výstavby tzv. 

Marshmallownu za Anežským klášterem? 

Podali jsme připomínku k metropolitnímu plánu a pokusíme se záměr zastavět toto a další 

volná prostranství změnit. Jsme zejména proti megalomanskému projektu Penty vedle 

Masarykova nádrží. 

14) Jak podpoříte život starých lidí v Praze 1? 

Současné benefity zachováme. Plánujeme službu „úřad do domu“ pro ty, které je osobní 

návštěva úřadu nemožná nebo příliš vyčerpávající. Celorepublikově Piráti prosazují domácí 

péči. Podpoříme i další smysluplné projekty v této oblasti. 

15) Blíží se Vánoční trhy a další veřejné akce Co uděláte pro lepší a estetičtější ochranu lidí, kteří tam 

přijdou? 

Pokud se bude pokračovat v instalaci sloupků zamezujícím vjezdu neoprávněných vozidel, 

nebude potřeba pokládat do ulic ty otřesné betonové zátarasy, na které, myslím, směřovala 

otázka. Pokud máte na mysli po zuby ozbrojené policisty, netroufám si tvrdit, nakolik je 

jejich okatá přítomnost potřebná. Nelíbí se to asi nikomu z nás, ale věřím, že to mají 

odpovědné bezpečnostní složky  promyšlené. Samozřejmě si přejeme, aby ubývalo i drobné 

kriminality, jako kapsářství a podobně.  

16) Dotaz pro všechny – V případě Vaší účasti v koalici budete prosazovat zastoupení ve výborech a 

komisích – poradních orgánech zastupitelstva a rady dle poměrného zastoupení zastupitelů 

v zastupitelstvu, tj. dle získaných mandátů – ano nebo ne? 

To stejné, a to v souvislosti s redakční radou? Ano nebo ne? Aby to nebylo jako nyní – žádný 

zástupce opozice! 

Ano. 

Ano. 

Piráti mají tohle přímo v programovém bodu Otevřená radnice, protože Piráti si na 

demokraty nehrají, my demokrati jsme. 

17) Jak chcete zajistit, aby se z Václavského náměstí stalo náměstí Pražanů pro procházky a korzování 

bezpečné a příjemné pro Pražany, namísto stavu, který je dnes, tedy místo setkávání narkomanů a 

prostitutek, místo bujení organizovaného pouličního zločinu. 

Z Václavského náměstí chceme mít opět živý velkoměstský bulvár. Obchody, restaurace, 

kluby, tančírny, kina, divadla… to sem vždycky patřilo. Obnovení tramvaje sem znovu 

přivede lidi a změní skladbu lidí v tomto prostoru, navíc je známo, že vámi zmíněným 

kriminálním jevům se v takových místech nedaří. Zbytek bude na Policii a věřím, že dočkáme 

příjemného a bezpečného města. Musím  ale jedním dechem dodat, že nestačí represe, že je 

potřeba zapojení celého systému odborníků -  preventistů, terénních pracovníků, 

nízkoprahových center atd. 

 


