Vážený pane doktore Pospíšile,

dovoluji si Vás oslovit jako předsedu strany TOP 09 a jako lídra kandidátky koalice TOP 09, STAN,
KDU-ČSL a dalších stran, který bude zřejmě do budoucna ovlivňovat chod hlavního města Prahy a
jednotlivých městských částí.
Dlouhodobě sleduji situaci na městské části Praha 1, v jejímž čele stojí starosta Oldřich Lomecký,
člen a lídr kandidátky TOP 09 na Praze 1. Dění na této městské části pod jeho vedením potlačuje
elementární principy právního státu a slušnosti k občanům a v mnohém jsou kroky realizované
městskou částí Praha 1 nezákonné. Člen České pirátské strany David Bodeček jen v průběhu
posledního roku a půl odhalil skutečnosti, jež jsou aktuálně šetřeny orgány činnými v trestním
řízení. Starosta Lomecký se přitom snažil vyšetřování zmařit smyšlenou konstrukcí o údajném gay
spiknutí s vyšetřujícím policistou.
Stručný popis kauz:
1. Městská část Praha 1 pod vedením starosty Lomeckého dlouhodobě prodávala bytové
jednotky svěřené městské části k hospodaření pod cenou obvyklou. To je v rozporu se
zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze. Městské části Praha 1 tak prokazatelně vznikla
škoda přesahující částku 50 milionů Kč. Nabyvateli mnohých bytů byly osoby spojené s
politickou reprezentací městské části Praha 1.
2. Městská část Praha 1 bez jakéhokoliv výběrového řízení zadala zakázku na dodávky
nábytku a služeb za částku přesahující 28 milionů Kč. Dodavatelem byla navíc společnost,
jejíž jednatelka je předsedkyní Komise sociální na městské části Praha 1.
3. Starosta Lomecký podepsal kupní smlouvu na prodej bytu na adrese Opletalova 15 za
částku 7,1 milionů Kč, přestože tuto kupní smlouvu zastupitelstvo nikdy neschválilo.
Zastupitelstvem byl totiž schválen prodej předmětného bytu za částku 18,9 milionů Kč.
4. Městská část Praha 1 prostřednictvím tiskové mluvčí úřadu blokuje občany, jež jsou kritičtí k
činnosti této městské části. Tito občané tak nemohou vkládat příspěvky na veřejné oficiální
Facebookové stránky městské části Praha 1.
5. Tisková mluvčí úřadu, paní Veronika Blažková, má v rámci Oddělení vnějších vztahů čítající
2 pracovníky měsíční rozpočet ve výši téměř 1,4 milionů Kč. To není standardní a navozuje
to spíše dojem, že je touto cestou financována též osobní kampaň starosty Lomeckého.
Žádosti o zaslání přehledu realizovaných plateb z tohoto rozpočtu (dle zákona č. 106/1999
Sb.) však úřad opakovaně odmítl, a to i přes příkaz Magistrátu hl. města Prahy tyto
informace poskytnout.
Městská část Praha 1 naprosto odmítá poskytovat informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. s
odůvodněním, že se jedná o zneužití práva. Přitom právě informace získané prostřednictvím
zmiňovaného zákona vedly k odhalení kauz s byty, nábytkem dodaným bez výběrového řízení,

prodejem bytu v Opletalově ulici, nedostatečnou transparentností při pronájmu nebytových prostor
v ul. Pařížská, podezřelých okolností u koncesního řízení k Nemocnici Na Františku apod. Příkazy
Magistrátu hl. města Prahy, jakožto nadřízeného orgánu, městská část Praha 1 ignoruje, aby
zpřístupněním požadovaných informací nedošlo k odhalení dalších nezákonných postupů.
Vážený pane Pospíšile, starosta Lomecký je členem TOP 09 a kandidátem na starostu Prahy 1. Vy
jste předsedou TOP 09 a z pozice voleného zástupce občanů budete ovlivňovat chod hlavního
města Prahy. Vyzývám Vás proto k zaujetí stanoviska ke shora uvedeným záležitostem. Jednání
starosty Lomeckého zcela jistě není v souladu s Hodnotovým desaterem TOP 09. Domnívám se, že
jste to především Vy v rámci Vaší strany, kdo musí učinit jeho praktikám přítrž.

