431m, 7 retardérů, 1 kamera
Praha, 26. května 2011 – Na konci roku 2010 bylo zbudováno v pražské ulici Na Hřebenkách sedm nových
retardérů. A aby snad přeci jenom někdo nepřeskákal retardéry nepovolenou rychlostí, byl instalován i
radar s kamerami. To vše na úseku 431 metrů a za peníze daňových poplatníků.
V roce 2008 byla v ulici Na Hřebenkách umístěna nová zákazová dopravní značka, která řidičům
znemožňovala průjezd. Starousedlíci měli jasno. V jednosměrném zákazu vjezdu má prsty Marek Dospiva,
šéf investiční skupiny Penta, který se s rodinou právě chystal nastěhovat do velkovily po komunistickém
ministru zahraničí Bohuslavu Chnoupkovi na rohu ulice Na Hřebenkách a Nad Výšinkou. Místní si
papalášské praktiky nenechali líbit a donutili úředníky, aby ulici Na Hřebenkách opět zprůjezdnili. Zákazové
značky tak vydržely pouhé dva měsíce. (1) Podle Prahy 5 s tím ale pan Dospiva neměl naprosto nic
společného. Prý se tak stalo na základě žádosti nevidomých. To komentuje jeden z obyvatelů této čtvrti:
„Jezdím tudy do práce a z práce už přes 10 let a za celou dobu jsem tu slepce nepotkal. Přitom pouze dva
z retardérů jsou v místě, kde mají význam, tedy v místě přechodů pro chodce. Ostatní jen komplikují průjezd
naprosto bez jakéhokoliv efektu.“
Pro obyvatele z okolí by to mohl být příběh s dobrým koncem. Na konci roku 2010 však bylo v ulici Na
Hřebenkách zbudováno sedm nových retardérů a instalována jedna kamera. Podle obecně prospěšné
společnosti Acta non verba (ANV) některé z retardérů ani neodpovídají normě. Ta nařizuje sklon nájezdu
v poměru maximálně 1/10. ANV naměřila sklon větší. (2) Místním samozřejmě vadí, že jim retardéry ničí
auto, ale ještě víc jim vadí, že to je v zájmu nějakého papaláše.
Ředitel ANV Vojtěch Razima k tomu dodává: „ Obyvatelé z okolí se na nás obrátili, abychom se s tím pokusili
něco udělat. Radar s kamerou a sedm retardérů v úseku 431 m je opravdu trochu moc na to, aby se jejich
výstavba dala maskovat veřejným zájmem. Vyzvali jsme starostu Radka Klímu, aby Praha 5 nechala
retardéry odstranit. Než byl pan Klíma zvolen starostou Prahy 5, tvrdil o osobě, že se mu klientelismus nelíbí
a chce proti němu něco konkrétního udělat. Nyní má možnost.“
Více na http://www.kverulant.org/retardery.html

Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.
Mobil: 602 547 235
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org

Poznámky pro editory:
1.

Časopis Týden: Zákaz vjezdu. Tady bydlí smetánka, vydáno 8.9.2008, autor: Vladimír Křivka
Ta situace se v drobných obměnách opakuje v tuzemských městech stále častěji: místní smetánka si
vyhlédne atraktivní lokalitu a uzavře se v ní před nezvanými hosty. Naposledy se proti obdobnému
scénáři vzbouřili obyvatelé pražského Smíchova. (……………..) Když strážníci v létě dohlíželi na to, aby
řidiči neopomíjeli nové nařízení, byl reportér TÝDNE svědkem toho, jak je odkláněla hlídka se slovy:
"Sem nemůžete, tady je Dospivovo!" (……..)
Celý článek zde:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zakaz-vjezdu-tady-bydli-smetanka_79434.html
2. Zpomalovací prahy, II. vydání technických podmínek:
http://www.mdcr-vyzkum.cz/YYYY/ePROJEKTY/Soubory/MyPrilohy/1F44L-048120/Pril3_TP_85_II_SCHVALENE.pdf?D=16.6.2009&T=10:49:51&VarIdS=945239366&VarUziv=jh_ad
min&VarUzivId=35&VarId=1F44L/048/120&VarZpravaRok=2008&VarZpravaTyp=ZAZ&VarIDz=6255
&VarRecCount=5&VarVsTyp=_VSNPVMDCRTP32004

3. Vlastníkem autorských práv k dále uvedeným fotografiím (fotomotáži) je Acta non verba, o.p.s.
Společnost prohlašuje, že souhlasí s jakýmkoliv bezúplatným užitím v souvislosti s touto kauzou.
Tyto a další fotografie jsou v plném rozlišení k dispozici na adrese:
http://fotogalerie.kverulant.org/index.php?g=3 (Je třeba najet kurzorem doprostřed obrázku a kliknout
pravým tlačítkem myši, pak je možnost "uložit obrázek" aktivní. Po stranách obrázku tato možnost nefunguje.)
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