
Příloha rozšíření odůvodnění odvolání
Mediální výstupy a reflexe po 1. 7. 2021 - Metro D 

1. 7. 21 https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/metro-d-praha-stavba-dpp-pirati-olbrachtova-
jelinkova-scheinherr.html

O stavební povolení pro první úsek stavby metra D Praha zažádala již v červnu 2016 a 
nebýt námitek Jelínkové, mohl jej mít dopravní podnik již dávno v rukou. „Kvůli zastavení 
stavebního řízení jen na inflaci přišla Praha o dvě až čtyři miliardy korun," vypočítává 
Scheinherr.

„Aktuálně měníme projekt tak, že zařízení staveniště bude o dvě třetiny menší a bude se tak
kácet jen 33 stromů ze sta," říká Scheinherr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

poznámka odvolatele: Článek v Pražském deníku dokumentuje rozdíl mezi 
„informacemi“ a „propagandou“, jak odvolatel zdůraznil v 1. doplnění podaného 
rozkladu v reakci na argumentaci odůvodnění usnesení MD o zamítnutí námitek 
podjatosti.

V mediálních prohlášeních, tiskových zprávách atd. se neobjevuje ani slovo o tom, že údajná 
změna projektu byla ze strany DPP resp. HMP podmíněna tím, že se nejprve účastníci řízení 
vzdají svých práv – nepodají odvolání. DPP a HMP (primátor, náměstek – radní pro dopravu) 
účastníkům řízení tvrdili, že poté, co získá DPP HMP pravomocná stavební povolení, 
přepracuje projekt a postaví stavbu v rozporu s těmito vydanými pravomocnými 
povoleními .....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 7. 21 https://archiv.hn.cz/c1-66949710-pribeh-metra-d-rozjede-se-za-osm-let-slibuji-politici-uz-
dve-desitky-let

Hospodářské noviny

- “zapeklitý projekt, od začátku všechno špatně”
- zdražení o 25 miliard, peníze z úvěru od Evropské investiční banky, Babiš možná 

zprostředkuje finance na vnitřní Městský okruh - formou PPP (zapojení soukromého kapitálu)

Printscreeny:
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11. 7. 21 Respekt: Kdo by nechtěl metro před domem?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámka odvolatele: V následujícím čísle časopisu Respekt byla otištěna v rubrice Názory čtenářů
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obsáhlá reakce A. Scheinherra na článek „Kdo by nechtěl metro před domem?“ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. 7. 21 https://www.idnes.cz/praha/zpravy/metro-d-stavba-povoleni-odvolani-pankrac-
ustupky.A210721_184544_praha-zpravy_klu

„Na důkaz našeho postupu jsme přerušili žádost o povolení zařízení staveniště,“ říká 
Scheinherr. Podle něj je tedy v zájmu města se nyní se spolkem dohodnout, protože v 
případě neshod by spolek obdobně mohl následně blokovat i povolení na zařízení stavby. 
Scheinherrův odhad navíc je, že rok prodlevy jen kvůli inflaci zvýší náklady na celou stavbu 
o dvě až čtyři miliardy korun.
„Požadavkům místních na snížení dopadů výstavby rozumíme. Vykácení 100 ze 109 stromů
na sousedním magistrátním pozemku, jak bylo navrhnuto v původní dokumentaci, a 
zakládání pilotové ochrany ražeb pár metrů od jejich domu by znamenalo negativní dopad 
na jejich okolní životní prostředí,“ vysvětluje Scheinherr. Město proto ve spolupráci s 
Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) již v květnu zahájilo práce na úpravě projektu, 
který by se tím měl stát šetrnějším k místním obyvatelům a zároveň uspokojit žádosti 
spolku.
„Nabídli jsme spolku několik ústupků v projektu metra D v oblasti stanice Olbrachtova, 
například upuštění od záměru pilotové ochrany ražeb. Místo toho navrhujeme realizovat jiná
opatření zajišťující stabilitu stavby i jejího okolí, a to formou injektáží s větším důrazem na 
sledování horninového masivu i okolní zástavby,“ vysvětluje vedoucí odboru Komunikace 
DPP Daniel Šabík. „Dále jsme nabídli upuštění od záměru těžit stanici Olbrachtova formou 
svislé těžební šachty. Těžbu bychom realizovali pomocí šikmé těžby prostřednictvím 
budoucího eskalátorového tunelu,“ dodává.
Tyto změny by podle Šabíka ve výsledku znamenaly mnohem menší rozsah kácení stromů, 
než je v žádosti o kácení, tedy z původní stovky na 33 stromů. Celou stavbu pak město 
plánuje zakrýt kupolí, aby zamezila emisím prachu a hluku. Tyto změny podle Scheinherra 
vyjdou na dodatečných sto milionů korun.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 7. 21 https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/metro-d-ma-nepravomocne-stavebni-povoleni-
lide-z-pankrace-se-uz-odvolali/2066657

Z korespondence mezi Scheinherrem a obyvateli, kterou má ČTK k dispozici, vyplývá, že 
dopravní podnik (DPP) do 28. července vloží do spisů změnu projektové dokumentace, z 
které zmizí stavba pilotové ochrany i těžní šachta, a podnik rovněž požádá o zmenšení 
rozsahu kácení na zmíněných 33 stromů. Změny podle Scheinherra vyjdou asi na 100 
milionů korun. "To je ale pořád lepší než odložení stavby, čímž by se prodražila o několik 
miliard," dodal.

poznámka odvolatele: Nic z toho, co bylo ČTK sděleno, neodpovídá skutečnosti. Jednalo se 
opět o pouhou propagandu, nikoli objektivní informování veřejnosti.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 7. 21 (idnes)
https://www.pressreader.com/
Protest zdržuje metro D

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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21. 7. 21 https://forbes.cz/jako-ziva-voda-metro-d-prilaka-penize-i-developery-rika-sef-
prazskeho-dopravniho-podniku/

Praha o metru mluví jako o zásadní investici, kterou nechce nijak omezovat, protože 
má pomoci nastartovat ekonomiku po pandemii. Máte na to stejný pohled?

Všude ve světě to tak je. Metro je velmi cenotvorný faktor. Jak co se týče bytové výstavby, 
tak i kancelářské. Počítáme i s tím, že samotná výstavba metra, a vše tomu 
nasvědčuje, přiláká významnou developerskou činnost. 

Došlo ke zdražení materiálů obecně, máme krizi v logistice… Může se to ještě 
podepsat na přípravách metra D?

Na ceně prvního vysoutěženého úseku už se to nepodepíše, tam je cena zafixovaná, za což
jsme optikou dnešní doby rádi. Ale může se to podepsat na budoucích tendrech. Úsek 
Olbrachtova – Nové Dvory začneme chystat na podzim, někdy po prázdninách, takže tam 
se to projevit může. Osobně ale očekávám, že tak, jak ceny nyní vyskočily, tak se minimálně
v některých komoditách začnou vracet zase zpátky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

poznámka odvolatele: Slova ing. Witovského (DPP HMP) potvrzují budoucí kumulaci 
negativních dopadů do životního prostředí a kvality života rezidentů zejm. Prahy 4 
dotčených výstavbou metra D : - stavba metra přiláká další developerskou výstavbu. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 7. 21 https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/685473/stavba-metra-d-
se-muze-zpozdit-vidle-do-toho-hazi-spolek-zastupitelky-prahy-4-za-piraty-porusuje-program-
rika-primator.html

Spolek měl výhrady například k tomu, že se mělo pokácet více než stovka stromů, nebo mu 
vadí staveniště v blízkosti domů místních obyvatel. Už dříve  jednal s magistrátem o 
kompromisním řešení. Podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha 
Sobě) město vyšlo spolku vstříc. 
Stavební řízení se už jednou zastavilo a projekt se upravil podle požadavků spolku. 
Zmenšilo se staveniště a omezilo se kácení stromů na jen asi třicet. „Spolek však často 
rozporuje existenci pravomocně umístěné stanice metra Olbrachtova,“ upozornil náměstek. 

Může to stát miliardy

Spolek ale stále není s podobou projektu spokojený. „Nepravomocné stavební povolení 
získala stará, pro obyvatele a spolek nepřijatelná varianta,“ uvádí na svém webu. Podle 
Scheinherra je zpoždění stavby neobhajitelné plýtvání veřejnými penězi. „Přerušení 
stavebního řízení na Hlavní stavbu, jak žádá Pankrácká společnost, nejde bez časové 
prodlevy minimálně 1 rok a dalšího navýšení nákladů na celou stavbu o 2-4 mld. Kč jen na 
inflaci,“ upozorňuje. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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28. 7. 21 https://ekonomickydenik.cz/pirati-prahy-4-chteji-vyloucit-zastupitelku-jelinkovou-
kvuli-blokaci-metra-d-ona-neustoupi/

„Aktivity, kterých se Marie Jelínková účastní, povedou nejen ke zdržení výstavby metra D a ke zvýšení
jejích nákladů, ale zároveň nejsou ani v zájmu místních obyvatel, protože znemožní dosažení takové 
dohody o způsobu výstavby ve stanici metra Olbrachtova, která by byla příznivá pro místní 
obyvatele,“ sdělil Hora.

„Pokud tak neučiní, bude k 1.srpnu z klubu vyloučena. Dohoda s místními obyvateli je pořád ještě 
možná, ale dochází nám čas. Velmi by mě mrzelo, kdyby zdržovací taktika nakonec vedla jak k 
prodražení projektu, tak k výstavbě stanice podle původního plánu. Prohráli by všichni, místní 
obyvatelé i hlavní město, a přitom úplně zbytečně,“ dodal Hora.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

poznámka odvolatele: J. Hora je členem zastupitelstva HMP a současně členem 
zastupitelstva MČP4 zvoleným za pirátskou stranu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tučňák 9/2021 (srpen 2021) 
J. Hora, rubrika Názory zastupitelů:

Hledáme řešení
Existuje však cesta, která může vést ke kompromisu … Dopravní podnik nabídne dohodu v 
podobě závazné smlouvy s adekvátními sankcemi i pojistkami pro obě strany a rada 
hlavního města tuto dohodu posvětí.

poznámka odvolatele: časopis Tučňák je radničním tištěným i internetovým médiem MČP4

26. 9. 21 https://plus.rozhlas.cz/je-vystavba-metra-d-v-ohrozeni-lide-u-budouci-olbrachtovy-
se-totiz-brani-kaceni-8583910

Plus Rozhlas reportáž
_________________________________________
28. 9. 21 https://www.idnes.cz/praha/zpravy/praha-metro-doprava-
finance.A210927_628998_domaci_kzem
Výstavba metra D čeká na pravomocné stavební povolení prvního úseku. Už je podepsaná 
smlouva se zhotovitelem, a jakmile přijde poslední razítko, bude moci začít výstavba prvního
úseku od stanice metra C na Pankráci po Olbrachtovu za 13 miliard korun.

Starší články (publikované před 1. 7. 2021):

17. 6. 21

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/praha-postavi-metro-d-prvni-vznikne-usek-z-pankrace-
na-nove-dvory/2052558
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https://www.idnes.cz/praha/zpravy/metro-d-52-miliard-nove-dvory-stavbu-schvalili-
zastupitele.A210617_130140_praha-zpravy_rsr

--------------------------------------------------------
15. 6. 21 Developer u Olbrachtovy chce změnit územní plán
https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/u-budouci-stanice-metra-d-vyroste-novy-
vezak-majitel-pozemku-chce-zmenit-uzemni-plan-1381366

Majitel jednoho z nejlukrativnějších pozemků v Praze, který se nachází hned u výstupu z 
budoucí stanice metra D Olbrachtova, vybral v architektonické soutěži pět zahraničních 
studií. Finalisté teď rozpracují své návrhy výškové dominanty, kterou společnost Velska 
chystá u křížení ulic Jeremenkova a Na Strži.
Parcely s plochou necelého hektaru loni Velska, kterou založili investoři s ruskými kořeny, 
vydražila za 497 milionů korun, což byla rekordní částka v tuzemských on-line dražbách. Na 
trojúhelníkovém pozemku plánuje Velska projekt s byty, kancelářemi a službami.
…
Cílem soutěže je v první řadě připravit podklad pro změnu územního plánu, který zohlední 
novou stanici metra D jako lokální centrum. Věříme, že vznikne dominantní stavba vysoké 
architektonické úrovně,“ stojí v zadání soutěžních podmínek. Do jaké výšky plánuje svoji 
dominantu hnát, to zatím Velska nechce specifikovat.

----------------------------------------------------------------

14. 6. 21
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/3326706-stavba-metra-d-se-muze-zpozdit-nove-
rozhodnuti-ministerstva-odklada-vydani

„Důležité je, aby ministerstvo rozhodlo co nejrychleji, nejlépe do konce června. Pak to 
neohrozí harmonogram stavby metra. Když to bude déle, tak může být zahájení stavby 
odloženo v řádu měsíců, klidně až na příští rok. My to bohužel neovlivníme, vše to jde mimo 
nás a točí se to na státní správě,“ řekl Scheinherr.

poznámka odvolatele: Ve vystoupení v ČT dne 14. 6. 2021  jednak náměstek A. Scheinherr  
vůbec nepřipustil možnost, že by rozhodnutí ministerstva dopravy o námitkách podjatosti 
mohlo být jiné než zamítnutí těchto námitek, jednak  „si objednal“ náměstek A. Scheinherr 
toto rozhodnutí do konce června.
Ministerstvo dopravy „této politické objednávce“ vyhovělo a dne 29. 6. 2021 vydalo usnesení
o zamítnutí všech námitek systémové podjatosti. 
Slova náměstka A. Scheinherra vyvolávají v kontextu s ostatními okolnostmi vydání 
opakovaného usnesení o zamítnutí námitek systémové podjatosti velmi silné pochybnosti o 
nestrannosti úředníků ministerstva dopravy při rozhodování ve věci stavebních povolení pro 
stavbu metra D.

--------------------------------------------------------------------------------------

13. 8. 20 https://www.lidovky.cz/byznys/pozemek-u-metra-se-prodal-on-line-za-rekordni-pul-
miliardy-temer-ctyrnasobek-vyvolavaci-ceny.A200813_190005_firmy-trhy_ele?
zdroj=vybava_idnes
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E15.cz:Pozemek u metra se prodal on-line za 
rekordní půl miliardy – CTK

Praha 13. srpna (ČTK) - Za rekordní zhruba půl miliardy korun byl vydražen v on-line
aukci pozemek u budoucí stanice metra D v Praze. Uvedl to dnes server E15.cz. 
Pozemek byl prodán za 497 milionů, což je více než čtyřnásobek vyvolávací ceny. 
Dosud nejvyšší cenou zaznamenanou v internetových aukcích v Česku bylo podle 
údajů České pošty, která všechny on-line dražby sleduje, 353 milionů korun při 
loňském prodeji nemovitosti u Olomouce. O pozemek u budoucího metra mělo 
zájem 16 kupců. Vítěz aukce chce podle serveru zůstat anonymní.

Konečná cena za pozemek představuje podle aukční agentury Elektronické dražby, 
která aukci zprostředkovala, hned dva rekordy v on-line dražbách v Česku. "Kromě 
nejvyšší celkové částky zároveň došlo k rekordnímu nárůstu od vyvolávací ceny po 
konečnou," řekl E15.cz zakladatel agentury Ivo Gavlas. Vyvolávací cena činila 110 
milionů a nejvyšší příhoz podle Gavlase dosáhl 89,6 milionu.

Vydražený pozemek se nachází u budoucí stanice metra D Olbrachtova a také v 
blízkosti stanic stávající linky C Pankrác a Budějovická, na křižovatce ulic Na Strži, 
Jeremenkova a Olbrachtova. Má plochu přes 9000 metrů čtverečních a nachází se 
na něm čtyřpodlažní administrativní budova a autoservis. Do budoucna by mohla 
podle Gavlase na parcele vzniknout až dvanáctipodlažní budova s byty, kancelářemi
nebo obchody. Pozemek dal do dražby správce konkurzní podstaty zkrachovalé 
firmy NAP. Původními majiteli pozemku byly firmy Oyster Invest a Nemokredit, které 
sice samy nejsou v úpadku, ale ručily za úvěr pro NAP.

Metro D v první fázi vznikne mezi Pankrácí a Písnicí a následně povede na náměstí 
Míru. Loni byl zahájen geologický průzkum trasy. Celková předpokládaná cena nové 
linky metra je 72,6 miliardy korun. Investorem je pražský dopravní podnik, jehož 
vlastníkem je město Praha.

ver rot

17. 7. 19 https://prazsky.denik.cz/podnikani/pozemky-vyreseny-stvrzeno-podpisem-
metro-d-ma-v-krci-zelenou-20190717.html

"Dohody nám umožňují dlouhá léta zablokovanou situaci odblokovat," uvedl 
Witowski. Město bude podle nájemní smlouvy platit vlastníkům nájemné v celkové 
výši 10,1 milionu korun ročně do doby spuštění metra. Pro případ průtahů je 
kontrakt, stejně jako dohoda s městem uzavřen až do roku 2038. "Řekl bych, že tady
jedeme trochu na jistotu," vysvětlil ředitel, proč je doba smlouvy takto dlouhá.
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Pro město je zásadní stažení žaloby vlastníků proti územnímu rozhodnutí o stavbě 
metra. Podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) 
reálně hrozilo, že by soud rozhodl v neprospěch města a celý proces územního 
řízení by se musel opakovat. Podle náměstka se tímto vyřešily právní spory kolem 
výstavby, protože město se již dohodlo s vlastníky na Pankráci, kteří další žalobu již 
stáhli.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 1. 2019  https://archiv.hn.cz/c1-66444670-dopravni-podnik-prijde-kvuli-odkladu-
stavby-metra-d-nejmene-o-1-6-miliardy-korun-z-evropskych-dotaci

Hlavní město kvůli zpoždění stavby metra D přijde nejméně o 1,6 miliardy korun z 
evropských fondů. Evropská unie totiž přislíbila Praze na stavbu metra přispět celkem
pěti miliardami korun. Hlavní podmínkou, aby pražský dopravní podnik uvedenou 
dotaci získal, bylo to, že první vlak vyjede na trať do konce roku 2023. To je poslední 
termín, kdy jde dotace z unie na probíhající období, které končí v roce 2020, 
vyúčtovat.

Jenže už několik let je jasné, že se ani část nové linky metra ve směru sever−jih v 
uvedeném období nepodaří dokončit. Nejnovější termín na zprovoznění prvního úseku 
metra D mezi stanicemi Pankrác − Nové Dvory je prosinec 2027. "Už dnes víme, že ty
peníze nelze využít, protože by nebyla splněna podmínka dokončení a otevření do roku
2023," potvrzuje primátor Zdeněk Hřib (piráti).

Město proto již před dvěma lety začalo hledat náhradní projekty, na které by evropské 
dotace přesměrovalo. 

Další mediální odezvy problematiky velkých dopravních staveb 
HMP a přístupu radních dokumentující priority:

Kamiony na Patočkově a Scheinherrův přístup (jednání max. “na kafe”):
13. 7. 21
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Starosta-Kolar-71-kamionu-
za-20-minut-Neni-to-malo-pane-radni-Scheinherre-670372

Týdny a měsíce se snaží náš úřad s náměstkem primátora Adamem Scheinherrem 
situaci řešit, žádné jednání ale nesvolal, komunikovat s ním se taky nedaří, na dopisy 
neodpovídá, a to dokonce ani na “stošestky”.

Bohužel nemám jak mu to říct, protože na jednání nechodí, jak se na vlastní kůži 
přesvědčilo i v článku zmíněně vedení hotelu Pyramida, které muselo vzít za vděk 
asistentem. Praha 6 nemá jak vydat jakékoli opatření, které by dopravu na Patočkově 
řešilo, což ostatně pan náměstek musí vědět (i když tvrdí opak). O oficiální jednání na 
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úrovni (ne “kafe”) a řešení dál stojím, takže za tu značku nabízím na oplátku další 
termín. Třeba se to už podaří. A když ne, tak budu pokračovat dál, protože na rozdíl od 
pana Scheinherra nejsem pokrytec.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Kauza - ochranná vodní pásma, DPP a terminál na Smíchově, odměnou developerovi za 
vstřícnost otevřená cesta k výstavbě
15. 10. 21
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mel-slouzit-za-jaderne-valky-praha-a-
developer-se-dohodli-ohledne-zdroje-vody-
177996#source=hp&seq_no=10&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpra
vy.sznhp.box&dop_req_id=PrP0vNcQ33k-
202110151706&dop_id=177996&utm_campaign=&utm_medium=z-
boxiku&utm_source=www.seznam.cz

------------------------------------------------------------------------------------------
FACEBOOK:
30.6.
“vysvědčení“ pro Scheinherra od Hřiba:
https://www.facebook.com/zdenek.hrib.primator/posts/850050978937905

29.6. Facebook stránka Adama Scheinherra:
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Zdroj: Facebook Scheinerr: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=869519466979414&id=187407575190610&m_entstream_source=timeline

15



Zdroj: Fcb Hřib, 19. června 11:15
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=843154052960931&id=302134090396266&anchor_composer=false
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Zdroj:Fcb Hřiba, jak už hloubí tunely pro metro: 10.6. 
https://www.facebook.com/zdenek.hrib.primator/posts/838323650110638

Zachraňujeme stromy místo betonu!
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Zdroj: Instagram Hřib, 22.4.2021

2019
“Metro D stavíme!”

https://www.facebook.com/zdenek.hrib.primator/posts/504938960115777
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