
Odpovědi kandidáta Mgr. Eva Špačková, Občanská demokratická strana 

Nezodpovězené dotazy adresné 

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? 
 
Vážený tazateli, tazatelko, 
 
rok 2022 ještě neskončil, ale dokončují se nebo byly dokončeny projekty hlavně pro děti, ale i jejich 
rodiče – tedy pro občany Prahy 1.  
V mé gesci byla dokončena celková rekonstrukce mateřské školy Řásnovka 2, která je určena dětem 
mladším tří let. Byla opravena budova, která byla v katastrofálním stavu, vybudována byla solná 
jeskyně ve sklepě, který nebyl využíván a byla zrevitalizována zahrada MŠ. 
Probíhá rekonstrukce budovy školy ve Vojtěšské ulici: střechy, pláště budovy, obnovení historických 
zdobných prvků na fasádě, a hlavně výměna původních oken za repliky, které výrazně ušetří energie a 
odhluční třídy. 
Na webových stránkách radnice je přehled všech dětských hřišť v Praze 1 a tamtéž jsou zprávy o 
opravách jednotlivých hřišť. Zahrady – hřiště mateřských škol, fotogalerii, najdete na webových 
stránkách školek. 
Není pravdou, že by byli vyhnáni obyvatelé, kteří si před minulými komunálními volbami zřídili na 
dětském hřišti komunitní zahradu. Jen jsme letos vyhověli požadavkům na bezpečnost dětí a místo pro 
pěstování jsme vybavili zvýšenými záhony ke spokojenosti pěstitelů. Prostor jsme též oplotili dřevěným 
plůtkem. 

Nezodpovězené dotazy neadresné 

Jak byste řešili nedostatek parkování pro rezidenty? Konkrétně prosím.  

Musíme reformovat systém parkování tak, aby občané P 1 měli přednost před podnikateli a 
návštěvníky hotelů a kanceláří. Máme připraven komplexní systém, který zesílí kontrolu parkování. 
Radnice musí získat pravomoc parkování kontrolovat. Vytvoříme menší zóny pro podnikatele, kteří 
nejsou občany Prahy 1, aby mohli parkovat poblíž své provozovny, ale ne na celém území Prahy 1. 

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

Klíčový je dostatek nemovitých prostor k pronájmu, což se nám na Jedničce podařilo udržet. Projekt 
rekonstrukce domu v Truhlářské, který funguje jako místo setkání pro spolky všech zájmů a lidi všech 
generací je přesně ten přístup, který chceme i dále rozvíjet.  

Co budete dělat proti tomu, aby se centrum nevylidňovalo? Už se zase centrum plní opilými 
turisty, kteří ruší noční klid, znečišťují ulice… 

Zde je naprosto klíčové, aby probíhala každodenní spolupráce s magistrátem. Současná vláda na 
magistrátu, která nekomunikuje a často nám háže klacky pod nohy, se musí změnit. To je první krok. 
Chceme zajistit stávajícím i novým občanům Prahy 1 možnost používat auto, domníváme se, že patří 
k životu. Musí mít kde zaparkovat a jak se na místo svého bydliště v klidu dostat. Tím se od naší 
konkurence velmi lišíme. Pro to, aby se centrum nevylidňovalo, je třeba rovněž udržet základní 



občanskou vybavenost (školy, školky...), což se nám v uplynulých letech dařilo – nestane se, na rozdíl 
od jiných městských částí, že by nějaké dítě nemělo být kam umístěno. 

Jak budete spolupracovat s potenciální opozicí? 

Nejsme jako konkurenti, kteří v kampani špiní jen ostatní, co a jak dělají špatně. Rozhodují voliči, tzn. 
počkáme, jaké budou rozdány karty a následně budeme jednat. Jsme pro konstruktivní dialog se všemi, 
kteří chtějí posouvat Jedničku dál. Podstatná je jejich vůle pracovat, nikoliv pouze protestovat.  

Jak bude řešena otázka bezdomovců a narkomanů v centru města (Hlavní nádraží, 
Masarykovo nád., Nám. Republiky, Florenc…)  

Opět. Magistrát v tomto zaspal a situaci neřeší, klíčové je rozložit péči o tyto spoluobčany rovnoměrně. 
To v praxi znamená přesunout nadměrnou zátěž z centra města a pposílet nízkoprahová centra na 
periferii Prahy. Vrchlického sady za nás fungovaly a udržovaly se, dnes (pod správou magistrátu) 
nejsme příliš optimističtí.  

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  

Nechceme sdílet takové sousedy, kteří nedodržují pravidla sousedského života. Je to podnikání, proto 
musí být nastavena přesná pravidla, která budou muset ubytovací platformy i majitelé pronajímaných 
bytů dodržovat. Na místě bude uplatnění kontrol a penalizace pronajímatelů bytů za porušení pravidel 
soužití, které způsobí jejich klienti. U koloběžek chceme regulovat jejich pohyb v centru na minimum: 
zavedením zón na frekventovaných místech, kde se motor vypne a nepůjde s nimi jet dál, dalším 
řešením je zavedení možnosti, aby se nevypínal placený pronájem koloběžky, dokud nebude stát na 
určeném místě. Klíčovým krokem vpřed by byla povinnost podnikatelů s koloběžkami umisťovat tyto 
dopravní prostředky v konkrétních nebytových prostorech, kde by docházelo k zapůjčování i vracení. 
Tímto jednoduchým krokem a nastavením pravidel by veřejný prostor vypadal ihned mnohem lépe a 
byl bezpečnější. 

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.  

Využít zkušenosti ze zahraničí, připravíme metodiku pro SVJ jak pomocí stávajících zákonů udržet 
pronajímání bytů na úrovni snesitelnosti. 

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.  

Trhy se v horní polovině náměstí děly už v minulosti. Je dobře, že se tato část náměstí oživí, ale 
nechceme je držet jako permanentní a nechceme, aby šlo o ryze komerční akci určenou turistům. 

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

Pokud jsou tyto domy v soukromém vlastnictví, nemá městská část pravomoc jejich osud ovlivnit, to je 
věcí majitele. I my jsme zneklidněni tím, jak se mnozí majitelé o své domy nestarají (další najdete 



v Rytířské ulici vedle Stavovského divadla). I městská část má ve správě nemovitosti, které musí být 
renovovány – a na ty se chceme soustředit. 

Jaký máte plán s prostorem okolo Hlavního nádraží? 

Vrchlického sady v současnosti patří a spravuje je magistrát. Podporujeme stavbu tramvajové trati, 
zachování dětského hřiště a případnou celkovou revitalizaci sadů. Problémem je bezdomovectví, které 
se musí řešit decentralizací. Nechceme, aby Vrchlického sady sloužily jen jako zázemí pro péči o lidi bez 
domova a drogově závislé.  

Jak konkrétně vyřešíte noční hluk v centru?  

Podpořili jsme vyhlášku, která zakazuje konzumaci alkoholu na mnoha místech centra. Problém je, že 
ji nikdo nevymáhá. Noční klid stojí a padá spolu s prací Městské policie. A ta se musí radikálně zlepšit. 
Praha 1 MP podporuje, dává prostředky na odměny strážníků, poskytuje techniku i byty. A nemáme na 
ni žádný reálný vliv. To chceme změnit. 

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

Věcí je mnoho, těžko vybrat tři první. Zmíním raději ty důležité: Musíme řešit personální situaci na 
úřadě včetně výběru nového tajemníka. Chci, aby vznikla redakční rada časopisu Jedna včetně zástupců 
opozice. A stejně tak bude potřebné lépe určit kompetence a odpovědnosti členů Rady, aby bylo jasné, 
kdo za co zodpovídá.  

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

Za právě končící vlády na Radnici MČ Praha 1 bylo vysázeno okolo 50 stromů, a to v místech, kde 
předtím nebyly. V tom chci pokračovat. Doděláme naplánované investice do parků, mlžítek a dalších 
míst, která budou sloužit jako přirozená klimatizace pro místní. A přeji si dohodu s Magistrátem, aby 
se Praha 1 mohla podílet na péči o stromy na svém území. Tu hlavní město trestuhodně zanedbává. 

Předpokládám, že všichni chcete sázet více stromů, jak to konkrétně zajistíte a kolik jich 
příští volební období zasadíte?  

Přesný počet vám řekne jen populista. Chci, aby se stromy objevily na Malostranském a Palachově 
náměstí. Průběžně hledáme místa v ulicích, kde to infrastruktura dovolí. Ale hlavní boj je s památkáři 
– budeme požadovat změnu pravidel, aby se stromy směly stát součástí památkové rezervace. V tom 
současný Magistrát bohužel neuspěl. 

Jak zvýšíte úroveň přijíždějících návštěvníků do Prahy?  

Praha1 by měla mít možnost jim nabídnout kromě památek i nové zajímavé stavby (nová budova 
filharmonie) a především kulturní programy s mezinárodní účastí, Pražské jaro a další, na příklad 
zajímavé výstavy, jako ve Vídni a jejich počet zvyšovat. 
 

Jaká jsou Vaše konkrétní opatření ke zlepšení bezbariérovosti? Týká se nejen lidí s 
postižením, ale i rodin s kočárky, hůře pohyblivých seniorů atd.  



Máme plány na instalaci bezbariérových toalet, které určitě lidem s hendikepem pomohou. Zavádíme 
obytné zóny, aby byli lidé na ulicích v rezidenčních oblastech preferováni před auty. A přesvědčujeme 
Ministerstvo dopravy, aby se zmírnila pravidla pro dopravní značky – tyče se značením jsou často hlavní 
problém pro mobilitu. 

Proč jste se rozhodl/rozhodla kandidovat?  

V komunální politice působím dvě volební období. V gescích, které jsou mi svěřeny, jsem úspěšná. O 
realizaci mnou iniciovaných projektů se můžete přesvědčit na právě probíhající výstavě v Galerii 1 ve 
Štěpánské ulici. Vím, že je stále co zlepšovat v práci pro obyvatele Prahy 1. Pokud uspěju, dám se hned 
do další práce. 

Jak se postavíte k prezentaci „ruského zboží“, tedy suvenýrů, které prezentují hlavní město 
vůči světu?  

Je to velká ostuda našeho města. Myslím, že se nám podaří u nájemců našich prostor třeba pobídkou 
nižšího nájmu zlepšit sortiment a vzhled provozoven. U soukromých objektů bude třeba vyjednávat. 

Proč v časopisu Praha 1 za starosty Hejmy opět nemá více prostoru opozice? Proč jejich 
příspěvky dokonce cenzuruje?  

Stranické příspěvky jsou shromážděny v rubrice Místní parlament a všechny strany mají stejný prostor. 

Proč časopis Praha 1 nemá redakční radu?  

Redakční radu musíme obnovit. Nesouhlasila jsem s tím, že nebyla ustavena. 

Praha 1 nyní připravuje novou strategii pro Prahu 1. Budete dál podporovat přípravu této 
strategie? Jaký by měla být Praha 1 v budoucnu?  

Ano, shodli jsme se napříč politickým spektrem, že je to dokument živý, který bude doplňován podle 
momentálních potřeb naší městské části a bude odrážet společenské situace a změny. 

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

Ne, vždy využíváme s rodinou standardních ubytovacích služeb.  

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

Osobní přítomností na setkáních s obyvateli, které inzerujeme. Samozřejmě, že cestou do úřadu se 
každodenně potkávám s lidmi, kteří chtějí něco vědět. Nikdy je neodmítnu. Vždy si také se mnou 
mohou sjednat schůzku. A i těmto žádostem vyhovím. 

Proč nejsou zastupitelstva v takovou dobu, abychom si nemuseli brát dovolenou, když na ně 
chceme jít? (jak to bylo za P. Čižinského)  

Dnes jsou jednání Zastupitelstva kvůli neustálým obstrukcím opozičních zastupitelů, kteří předkládají 
stále dokola stejné materiály, velmi dlouhá. Trvají někdy i cca 13 -14 hodin, takže končíme většinou 



hluboko v noci, přičemž nezřídka opozice během jednání odchází dříve. Jednání jsou streamovaná a 
můžete je sledovat na webu i na fb. Prostor pro interpelace občanů je standardní a mnohdy se 
zastupitelé vzdají svých interpelací ve prospěch dotazů občanů. 

Proč se s místními nebaví radnice, když chystá velké změny (zničení parku na Annenském 
trojúhelníku, zpackaná rekonstrukce Betlémského nám., kruháč u Prašné brány atd.)  

Není pravda, že by se o plánech radnice s občany nebavila. Samozřejmě, o každé komunikaci lze říci, že 
by jí mohlo být více. Svoje představy o Anenském trojúhelníku jsme s voliči komunikovali před volbami 
v roce 2018, stejně tak jsme zveřejnili zcela konkrétní vizi pro Betlémské náměstí. To jsme pak 
prosazovali, i když výsledek v obou případech byl odlišný – investiční činnost jsme neměli v přímé 
kompetenci a ODS měla jen dva radní ze 7.  

Jak uvažujete o možnosti prostupnosti centra Prahy pěšky a v zeleni? Mám na mysli např. 
propojení parků alejemi v pěší zóně.  

Centrum Prahy je starobylé město, kde nelze dělat radikální zásahy. Podporujeme ale například klíčové 
prvky Hradebního korza, zejména rekonstrukci Revoluční. Naší prioritou je především to, aby se v Praze 
1 cítili dobře její obyvatelé. 

Proč si myslíte, že budete dobrým starostou nebo starostkou?  

Odpusťte, těžko se formulují argumenty o sobě samé. Vím, že mám důvěru svých kolegů. Mám 
zkušenosti z práce z Rady i z role místostarostky. Prahu 1 i její problémy znám velmi dobře. Zda budu 
či nebudu dobrou starostkou, to musí posoudit jiní.  

Co je vaší nejsilnější a nejslabší stránkou?  

Zkušenost a empatie jsou mé silné stránky. O těch slabých by mě museli občané přesvědčit nezvolením. 

Kdo z kandidátů bydlí žije na Praze 1? 

Na rozdíl od primátora Hřiba, který žije na Jižním Městě, ale kandiduje na Praze 10, já na naší Jedničce 
žiju od devadesátých let, a i proto zde kandiduji. 

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

Stabilizované a velmi dobré školství. A můžete se přesvědčit na právě probíhající výstavě v Galerii 1, že 
po mě zbude minimálně 10 velmi dobrých projektů pro malé i velké občany Prahy 1. 


