
Dotazy z publika během Předvolební debaty s kandidáty na starostu MČ Praha 1 z 5.9.2022 

Neadresné dotazy: 

1. Jak byste řešili nedostatek parkování pro rezidenty? Konkrétně prosím. 

(Zajímalo by mne, jak vítězný kandidát a jeho strana plánuje zajistit dostatek parkovacích míst 

pro rezidenty – především přes den). 

2. Jak konkrétně plánuje starosta/starostka podporovat místní podnikatele a spolkovou činnost? 

3. Co budete dělat proti tomu, aby se centrum nevylidňovalo? Už se zase centrum plní opilými 

turisty, kteří ruší noční klid, znečišťují ulice 

4. Jak budete spolupracovat s potenciální opozicí? 

5. Jak bude řešena otázka bezdomovců a narkomanů v centru města (Hlavní nádraží, Masarykovo 

nád., Nám. Republiky, Florenc…) 

6. Jak bude řešena regulace a) sdíleného ubytování (poptávky, daně, bezpečnost) a b) sdílená 

kola a koloběžky (jízda po chodnících, blokování chodníků odloženými koly/koloběžkami, 

placení daní, odliv uživatelů MHD=méně zisku pro DP 

7. Jaký přístup zvolíte v boji proti AirB&B? Co se chystáte udělat pro domorodé obyvatele Prahy 

1, kteří si nemohou v bytech odpočinout kvůli turistům v bytech a domech v sousedství, kde 

dle platné legislativy nemají co dělat. 

8. Podpoříte konání vánočních a velikonočních trhů v horní části Václavského nám., které se staly 

oblíbeným místem setkání občanů Prahy 1, přilehlé Prahy 2 a místem, které si oblíbili občané 

celé ČR. Koná se zde unikátní půlnoční mše pod širým nebem. 

9. Co s nevyužitými a chátrajícími domy (dům U Stýblů, dům na Národní třídě…)? 

10. Jaký máte plán s prostorem okolo Hlavního nádraží? 

11. Jak konkrétně vyřešíte noční hluk v centru? 

12. Jaké budou Vaše 3 první kroky, pokud se stanete starostou/starostkou MČP1? 

13. Na území Nového a Starého města je málo zelených ploch. Co s tím uděláte? 

14. Předpokládám, že všichni chcete sázet více stromů, jak to konkrétně zajistíte a kolik jich příští 

volební období zasadíte? 

15. Jak zvýšíte úroveň přijíždějících návštěvníků do Prahy? 

16. Jaká jsou Vaše konkrétní opatření ke zlepšení bezbariérovosti? Týká se nejen lidí s postižením, 

ale i rodin s kočárky, hůře pohyblivých seniorů atd. 

17. Proč jste se rozhodl/rozhodla kandidovat? 

18. Jak se postavíte k prezentaci „ruského zboží“, tedy suvenýrů, které prezentují hlavní město 

vůči světu? 

19. Proč v časopisu Praha 1 za starosty Hejmy opět nemá více prostoru opozice? Proč jejich 

příspěvky dokonce cenzuruje? 

20. Proč časopis Praha 1 nemá redakční radu? 

21. Praha 1 nyní připravuje novou strategii pro Prahu 1. Budete dál podporovat přípravu této 

strategie? Jaký by měla být Praha 1 v budoucnu? 

22. Využili jste během posledních let vy osobně služeb krátkodobého ubytování v jiných městech? 

23. Jaké investice plánujete do dopravy v klidu? Případně i ve spolupráci s Magistrátem. 

24. Jak máte zajištěnou komunikaci, když se vás chce občan Prahy 1 na něco v souvislosti s volbami 

zeptat? 

25. Proč nejsou zastupitelstva v takovou dobu, abychom si nemuseli brát dovolenou, když na ně 

chceme jít? (jak to bylo za P. Čižinského) 

26. Proč se s místními nebaví radnice, když chystá velké změny (zničení parku na Annenském 

trojúhelníku, zpackaná rekonstrukce Betlémského nám., kruháč u Prašné brány atd.) 



27. Jak uvažujete o možnosti prostupnosti centra Prahy pěšky a v zeleni? Mám na mysli např. 

propojení parků alejemi v pěší zóně. 

28. Proč si myslíte, že budete dobrým starostou nebo starostkou? 

29. Co je vaší nejsilnější a nejslabší stránkou? 

30. Kdo z kandidátů bydlí žije na Praze 1? 

31. Ti, kdo hovořili o pomoci občanům (Grabein, Čižinský, Votoček), jak chtějí pomáhat konkrétně? 

Podle jakých pravidel navrhují vyplácet peníze? Komu budou peníze určeny? 

32. Obdivujeme Prahu, kterou nám zanechali naši předchůdci. Co stejně hodnotného zbyde po 

vás? 

 

Adresné dotazy: 

 

33. Dotaz konkrétně na pana Čižinského: Hovořil jste o tom, že naše Praha 1 je jednou 

z nejbohatších obcí. Proč jste tedy chtěl zbavit Prahu 1 nemocnice Na Františku? 

34. Dotaz konkrétně na pana Votočka: Podporujete a provádíte odkoupení nebytových prostor na 

byty? A jak můžete kandidovat na starostu, když jste obžalovaný? 

35. Dotaz konkrétně na p. Hejmu: Mohli bychom znát seznam všech projektů za období 

starostování (kolik stály, jak dlouho trvaly, odložené projekty …) do budoucna by měl být 

systém plánů a projektu jako excelovská tabulka, kde by se občané tyto informace dozvěděli. 

Byl by to i přehled pro nastupující nové vedení, s čím se má např. pokračovat atd. 

36. Dotaz konkrétně na pí. Špačkovou: Co za rok 2022 dokázala pro občany – hlavně ty budoucí? 

Kolik stály plány revitalizace hřišť, kolik se jich uskutečnilo, proč rezidenti ani neví, že existují 

(kde se o nich mají občané dozvědět)? Proč se na úkor hřiště Za Haštalem vyhnali zahrádkáři? 

37. Dotaz konkrétně pro pana Bodečka: V programu máte zřízení nočního starosty, primátor Prahy 

ho v roce 2018 zřídil a komise se naposledy sešla v roce 2019. Na velké Praze myšlenka zanikla. 

Prosím, konkretizujte tento programový bod. 

38. Dotaz konkrétně na pana Hejmu: Pan Hejma, jako starosta, mi odpověděl na mou interpelaci 

kvůli hluku z restaurací, že s tím nemůže nic dělat, že to musí řešit Magistrát. Jak chce tedy 

problémy turismu řešit? 

 

 

 


