Vážená paní
JUDr. Hana Kordová Marvanová
radní hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2, Praha 1

V Praze dne 28. 3. 2019

Vážená paní Marvanová,
jsem zastupitelem městské části Praha 21. Dlouhodobě se věnuji problematice hazardu a
několik let usiluji o dosažení tzv. nulové tolerance hazardu v naší městské části. Po
nevyužití možnosti spravovat naši MČ bez hazardu v roce 2013, kdy rada MČ usnesením
RMČ72/1286/13 nepřijala nulovou toleranci, ač k tomu existovala ideální příležitost při
schvalování vyhlášky č. 10/2013, odmítla nulovou toleranci s částí koalice i v roce 2014.
Ani další můj návrh na alespoň vyhlášení referenda o nulové toleranci nenašel
dostatečnou podporu, byť chyběly pouhé 3 hlasy. Při novele vyhlášky v roce 2015 se opět
vedení městské části k nulové toleranci nepřidalo.
Změna nastala až letos na březnovém zasedání zastupitelstva, na kterém jsem byl po
letech konečně úspěšný a zastupitelstvo MČ se usnesením ZMČ3/0038/19 rozhodlo vydat
na dlouhou cestu dosažení nulové tolerance.
Jelikož někteří zastupitelé, kteří nehlasovali pro nulovou toleranci, označovali přijaté
usnesení za vadné, obrátil jsem se na magistrátní odbor legislativy, aby posoudil všechny
návrhy na usnesení, které se v této věci objevily z pohledu zákonnosti a cíle – dosažení
nulové tolerance.
V odpovědi pan JUDr. Tomáš Havel, Ph.D., ředitel odboru LEG MHMP zkonstatoval, že
schválené usnesení naším zastupitelstvem je zcela v pořádku a jako jediné může vést
k nulové toleranci. Současně ale uvedl, že novela vyhlášky nebo přijmutí nové vyhlášky
je věcí politickou a Vás uvedl jako politika, který má v gesci legislativu. Jelikož má nyní
městská část již důvod problematiku nulové tolerance s magistrátem řešit, chci Vás
požádat o informaci, zda ve věci novelizace stávající vyhlášky je připravován nějaký
materiál a kdy je uvažováno, že půjde do Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy. Případně
jaký další postup navrhujete, aby Zastupitelstvo HMP kromě náší MČ projednalo i žádosti
z jiných městských částí, které již na magistrátu jsou.

Děkuji

S pozdravem

Petr Duchek
zastupitel MČ Praha 21

