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Vzpomínáte na volební kampaň dneš-
ních starostů Běchovic a Újezda nad 
Lesy? „Jdeme do toho společně!“ tak 
znělo společné motto pana Ondřeje 
Martana a Milana Samce. Jak taková 
spolupráce v polovině volebního ob-
dobí po dvou letech vypadá a jak se 
vzájemně obě městské části ovlivňují, 
jsem se vypravil zeptat zkušeného ma-
tadora, běchovického pana starosty. 
Jak na okrajové městské části ma-
gistrát nahlíží?
Pohled magistrátu je nejvíce soustře-
děn na centrum Prahy, pak na širší 
centrum a teprve nakonec vidí okraj 
Prahy. Tedy i Prahu 21. Není to ale tak, 
že by se na městské části hraničící se 
Středočeským krajem nedostalo. Ten 
přístup je podobný rodině, ve které je 
hodně dětí a na nejmenšího se vždyc-
ky také dostane. U vás máte navíc jed-
nu výhodu, která přitahuje pozornost. 
Je jí dlouhodobě největší škola v Praze. 
Úplně se nestarat proto nejde. 
Jak Vám se daří z opozice na magist-
rátním zastupitelstvu něco vyjednat?
Okrajové městské části jsou dlouho-
době podfinancované, hlavně v  in-
frastruktuře. Jsou omezené v mož-
nostech čerpání peněz z EU, protože 
nejsou obcí. Nezbývá nám, než na 
sebe více upozorňovat, zviditelňovat 
se. Běchovice jsou dnes v tomto smě-
ru na tom lépe než Újezd nad Lesy, 
ale pomalu se to začíná lepšit.
Má šanci na magistrátu něco vyjed-
nat i náš pan starosta, když není 
v  magistrátním zastupitelstvu či 
v politické straně, která magistrá-
tu vládne?
Má, ale musí mít nebo si musí budovat 
osobní vztahy. Další možností je mít 
nějakého patrona, nějakého medvě-
dáře, který mu ukáže ty správné dve-
ře. O to se snažím já. Bohužel snahy 
vaší radnice jsou často narušovány di-
verzními aktivitami větší části opozice. 
Pak se není co divit, že pan primátor je 
spíše váš odpůrce než podporovatel.
Co byste řekl čtenářům zpravodaje 
o vzájemné spolupráci s naším sta-
rostou?
Jednoduše je výborná. S tím jsme do 
toho šli, že to tak bude. Určitě si pa-
matujete na volební kampaň, která 
byla na spolupráci postavena. V jejím 
duchu spolu stále jednáme.
Patří do této společné strategie 
i plánované koupaliště na Blatově?

Jednoznačně. Nikdy zde nic takového 
společného nebylo. Oba se nesmírně 
těšíme na otevření projekčních prací 
areálu.
Proč není pro auta přijíždějí-
cí z  Újezda na hlavní křižovatce 
u  pošty vybudován odbočovací 
pruh do Horních Počernic?
Zvažovali jsme ho. Ale nakonec jsme 
zjistili, že pro něj nemáme dost mís-
ta. Museli bychom posunout hluboko 
zpět zastávku, ale takový prostor tam 
není. Uvažovali jsme i o kruhovém 
objezdu, ale auta přijíždějící od Hor-
ních Počernic by zase byla odsouzena 
k věčnému čekání. Přímý tah v obou 
směrech Újezd nad Lesy a centrum 
Prahy je příliš dominantní. Takže 
jsme alespoň nainstalovali odbočova-
cí šipku, která tu taky nebyla. Ta urči-
té zlepšení přinesla.  
A co udělat zastávku za křižovat-
kou?
To by sice mohlo být jistým řešením, 
ale zase zde není dost místa. A když 
by přijely dva, tři autobusy za sebou, 
tak by nám zablokovaly auta na kři-
žovatce. 
Dočkáme se v ranní špičce sa-
mostatného pruhu pro autobusy 
z Újezda do Běchovic? 
Je to na dobré cestě. I na tomto pro-
jektu jsme pracovali společně a po-
dařilo se nám vysloveně „protlačit“ 
výkup krajnic. Silnice je ale vyvýšena 
nad okolními poli. Zatím nám leží na 
stole varianta „buspruhu“ s krajnicí 
na zdi, tedy kolmo k poli. To ale není 
moc bezpečné, takže usilujeme o vy-
budování náspu.
Újezd nemá vlastní vlakovou zá-
stavku, přestože je větší než Bě-
chovice a Klánovice dohromady. 
Není i tady prostor pro zlepšení?
Tohle téma je na dlouhé a samostat-
né povídání. Běchovice jsou přetíže-

nou stavební oblastí a už bychom 
rádi nějaké odlehčení. Všichni ale 
chceme, aby se občané kultivova-
ně přepravovali třeba i vlakem do 
centra. Uvažuje se proto o konečné 
zastávce na konci Prahy na Blatově, 
resp. v Újezdě. Časem určitě dojde 
k zastavění pole mezi Běchovicemi 
a Újezdem podél trati, přidání čtvrté 
koleje směrem do Úval není jen otáz-
kou času a peněz, ale i provedení, 
nabízí se tunelové spojení atd. Hod-
ně to souvisí i s budováním tunelové 
části VRT v prostoru nynější zastávky 

Běchovice střed. My ale děláme práci 
i za magistrát, když přesunutí zastáv-
ky, ke kterému s novou VRT bude mu-
set asi z části dojít, připravujeme. 
Vzpomněl jsem si na zdravotní 
středisko a snahu o vyhlášení re-
ferenda k jeho záchraně. Přesu-
nutí do tovární budovy Ideal Lux 
bez náhrady pro sídliště by při vy-
budování konečné vlakové zastáv-
ky a zastavění pole mezi oběma 
městskými částmi bylo opravdu 
velkou zátěží pro tuto oblast Bla-
tova. Což bylo občanům vysvětlo-
váno, že obě střediska mají smysl.
Podívá-li se kdokoliv na věc z bu-
doucnosti, bylo takové usilování 
a vysvětlování jednoznačně správné. 
Středisko na Rohožníku naopak v bu-
doucnu bude odlehčovat Blatovu. 
Vždyť se zastavěním prostoru mezi 
Běchovicemi a Újezdem počítejte tak 
s 3 tisíci novými obyvateli. 
A co společný ohňostroj, bude?
Bude. Ponechala si jej Praha 2 a Praha 
21. Naopak drahý a ne moc povedený 
videomapping Praha zrušila. 
U nás ohňostroj vyvolal živou de-
batu kvůli úvodním detonacím. 
A  přes všechna oznamování pře-
dem se stejně informace o jeho ko-
nání k hodně lidem nedostala a ti 
se nepříjemně lekli i s domácími 
mazlíčky. Jak to bude tentokrát?
Nechte se překvapit, ale bereme 
v úvahu názory obyvatel. No a s tím 
oznámením předem jste právě začal. 
Dva měsíce předem zahájené infor-
mování by mohlo být úspěšnější loň-
ského roku.
Nikdy není nad dobře informované 
občany, ale snad budete mít pravdu. 
Děkuji za neformální rozhovor.
Já děkuji za pohodové povídání a přeji 
Újezdu konečně zdárný rozvoj.
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