
 

 

 

 

ANV podala trestní oznámení na radní pro majetek, Aleksandru Udženiji 

 

Praha 31.5.2011  V sobotu 28.5.2011 začala demolice kulturní památky, zimního stadionu na Štvanici. Podle obecně 
prospěšné společnosti Acta non verba (ANV) existuje důvodné podezření, že demolice je nezákonná a byl spáchán 
trestný čin.  A hlavním pachatelem je podle ANV radní pro majetek, Aleksandra Udženije.  

ANV si myslí, že byl spáchán trestný čin zneužívání vlastnictví podle § 229 zákona č. 40/2009 Sb. Ten měla podle ANV 
spáchat radní pro majetek, Aleksandra Udženije tím, že v rozporu se zákonem nařídila demolici kulturní památky. Tím 
vážně poškodila důležitý kulturní zájem, chráněný zákonem o památkové péči. Památkový zákon ukládá vlastníkovi 
kulturní památky povinnost na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před 
poškozením. Vlastníkem je Magistrát a Aleksandra Udženije jako radní pro majetek měla naopak povinnost o kulturní 
památku pečovat. Tím je podle ANV dána vysoká společenská nebezpečnost jednání  Aleksandry Udženije.  

Bude-li Aleksandra Udženije shledána vinnou, hrozí jí trest odnětím svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti. Ředitel 
ANV, Vojtěch Razima to komentuje: „Právě zákaz činnosti je rozsudek, který bychom si přáli. Pro vandalské jednání paní 
Udženije máme jen dvě možná vysvětlení, buď je naprosto nekompetentní nebo je zaplacená. V obou případech nemá na 
postu radní pro majetek co dělat. Vyzíváme primátora Svobodu, aby ji z této funkce odvolat. Už jen proto, aby nemařila 
vyšetřování.“ 

Podle ANV demolici nepřecházelo zákonné rozhodnutí a o demolici rozhodla právě Aleksandra Udženije.  ANV  si myslí, že 
za to dostala zaplaceno od firmy Meridianspa, která na místě stadionu chce postavit hotel. Navíc si Magistrát si od 
Technického a zkušebního ústavu nechal vypracovat posudek na stav budovy. Posudek nejdřív doporučoval dvě možná 
řešení. Zbourat nebo opravit. To se Magistrátu nelíbilo, a tak se vedoucí oddělení správy movitého majetku Tomáš 
Dolanský vypravil za znalci a vysvětlil jim, že je třeba posudek „aktualizovat, protože se změnily klimatické podmínky“. A 
když znalci vzali v úvahu „změnu klimatických podmínek“ zůstala jen jedna varianta. Demolice.  

Podle ANV jsou současná prohlášení Aleksandry Udženije o tom, že Magistrát ukončí smlouvu s firmou Meridienspa, jen 
snahou odvést pozornost jinam a vyhnout se trestnímu stíhání.  

Vojtěch Razima, ředitel společnosti Auta non verba, o.p.s. 
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