
Jaroslav Němec, člen zastupitelstva 
„Já myslím, že mám teď téma, na kterém panuje spíše shoda než cokoliv jiného. Je to 
téma nádraží Vyšehrad. Tady, protože jsou tu nový, ať v koalici, v opozici zastupitelé. 
My jsme jako zastupitelstvo dali v prosinci roku 2020 poté, co tam padaly atiky a 
podobně, my jsme tady s paní bývalou starostku Černochovou setkali, usilovně jsme 
na tom společně pracovali, předložili všichni předsedové tehdejších klubů politických, 
předložili usnesení. A my jsme vyzvali magistrát ke všem krokům, které dovoluje zákon 
v plném rozsahu. Měli jsme dlouhou debatu o tom a panovala shoda. Já pevně věřím, 
že i v tomto složení zastupitelstva ta shoda panuje, samozřejmě mohu věřit. Zatím 
hlasováním se to nějak nepotvrdilo, nicméně od té doby uběhly dva roky a teď já bych 
teda požádal, a to spíš asi pana tajemníka, protože jde o státní správu, stavební úřad, 
jaké kroky vlastně stavební úřad od, řekněme, září do letoška do prosince dělal. Jenom 
prostě seznam nějakých úkonů a podobně, protože mezitím se změnil i majitel nebo 
právnická osoba. A samozřejmě, co je možné, a protože teď jsem hlásil, vím, že tam 
přijeli z odboru stavebního i z krizového, že tam přijeli, protože zase spadla nějaká 
římsa, spadlo to i do vozovky. Díky bohu se nikomu nic nestalo, a protože tenkrát jsme, 
nebo tenkrát byl tehdejší vlastník vyzván k tomu, my jsme tam dávali, teď nevím, kdo 
přesně, tak mně neberte úplně za slovo, to oplocení, následně to oplocení tam dal 
vlastník tehdejší vlastník, když se vlastníci právnické osoby vyměnili, tak to tam zůstalo 
a podle mých informací, když tak mě opravte, ten vlastník za ten zábor, za ten obrovský 
zábor celého chodníku, kdy lidé musí to obcházet, samozřejmě kvůli bezpečnosti je to 
důležité, ten poslední pád ukázal, může to ohrozit dokonce i automobily, tak, ne-li 
dokonce tramvaj a podobně, byl odsunut, byla zrušená ten přístřešek během toho atd. 
Ten stav je opravdu hrozivý, tak prostě podle mých informací za to neplatí ani zábor 
veřejného prostoru, a to si myslím, že není správné, každý provozovatel restaurace, 
který chce udělat zahrádku, platí zábor TSK něco městské části, něco TSK městu a 
tady prostě někdo porušuje zákon, památkový zákon, o památku se nestará, je tam 
zábor, který znemožňuje občanům chodit po veřejném prostoru, a navíc ho ještě 
ohrožuje i přes tyto zábrany. A chtěl bych se vlastně zeptat, co s tím budeme dělat, 
protože si myslím, že to je velké téma, na které máme všichni společnou shodu, že ho 
můžeme a já bych chtěl trošku vyzvat, abychom to řešili společně, tak se to vždycky 
za ty dva roky dělalo a chtěl bych v tom rád pokračovat, děkuji.“ 


