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Otevřený dopis primátorovi hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc.

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás jako zástupci občanských iniciativ působících na území MČ Praha 3 i
v celoměstském prostoru hlavního města v závažné věci. Nově ustavená koalice na pražském
magistrátu i Vy osobně jako staronový primátor máte i z našeho pohledu nepochybně celou
řadu předpokladů pro úspěšný zápas s nedobrou pověstí našeho města spojovaného s korupcí
a klientelismem. Vaše úsilí za oslabení moci kmotrů Vám věříme a protože je transparentní
veřejná správa i naším cílem, rádi bychom Vám v tomto úsilí byli nápomocni.

V této souvislosti se ovšem s velkým znepokojením dozvídáme, že se předsedou klubu
zastupitelů ODS stal Ondřej Pecha a že předsedou pro budoucnost města klíčového výboru
pro územní rozvoj města se má podle našich informací na příštím jednání zastupitelstva stát
Pavel Hurda. Oba tyto politiky známe dlouhá léta z jejich působení nejen na žižkovské radnici
a obáváme se, že zejména druhý z nich, Pavel Hurda, vrchovatě splňuje všechny vlastnosti
připisované tzv. kmotrům: disponuje rozsáhlým majetkem, jehož způsob nabytí je nejasný,
zasedá v naprosto nepřiměřeném množství představenstev a dozorčích rad akciových
společností vlastněných hlavním městem i MČ Praha 3, jeho aktivity provázejí trvalé
pochybnosti nad tím, zda nejedná především v osobním zájmu s cílem obohatit se atd.

Ve snaze předejít tomu, aby se nově ustavená koalice na pražském magistrátu, dosud prostá
korupčních skandálů a, jak věříme, s minimem kmotrovských vazeb, opírala o spolupráci
s těmito osobami, jsme nuceni vše výše popsané doložit a zveřejnit.

Zároveň Vás, pane primátore, vyzýváme, abyste zvolení Pavla Hurdy do čela výboru pro
územní rozvoj města - pokud jsou naše informace správné a toto hrozí - ve veřejném zájmu
zabránil. Koalice, která jakkoliv počítá s Pavlem Hurdou, je koalice, která počítá s podporou
kmotrů.
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