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V Praze 6.4.2016

Vážení radní,
v příloze vám předáváme petiční archy a text petice k odvolání zástupce starosty pana Jana Smetany
z rady MČ Praha 5.

S pozdravem za petiční výbor



/

I Zastupitelstvo MČ Praha 5, Štefánikova 13,15, 15000 Praha 5

PETICE
za odvolání zástupce starosty Jan Smetany z rady městské části Praha 5

Žádáme zastupitele městské části Praha 5, aby odvolali z rady městské části pana Jana Smetanu, který
vykonává funkci zástupce starosty.
Pan Jan Smetana ve své funkci:
- Prosazuje pomoc pouze sociálně nepřizpůsobivým skupinám občanů, bez koordinace s ostatními
městskými částmi a hlavním městem Prahou; tím zapříčinil zásadní zhoršení bezpečnostní situace na
Praze 5, zejména v centrální části Smíchova.

- Na úkor pomoci sociálně nepřizpůsobivým skupinám občanů (vytváří nízkoprahové centrum pro
bezdomovce v Klikaté ulici a nemocnici pro bezdomovce ve Strakonické ulici) zanedbává další
sociální služby na městské části Praha 5 potřebné např. pro zdravotně postižené občany, seniory,
rodiče s dětmi, matky samoživitelky, občany v krizi a pro další cílové skupiny.

- Byl iniciátorem vydírání nájemníků, kterým neoprávněně nebyly prodlužovány nájemní smlouvy na
dobu určitou.

- Zasadil se o to, aby nebyla dokončena již započatá privatizace oprávněným nájemcům a způsobil jim
škodu.

- Ve věci privatizace bytů oprávněným nájemcům prosadil vyhotovení nových znaleckých posudků,
které díky nesmyslné teorii, že na obsazený byt se pohlíží jako na volný, mají cca o 100% vyšší ceny
bytů, než v minulém volebním období.

- Materiály, které předkládá do rady městské části jsou nekvalitní, neúplné a nekompetentní.

- Prosadil zrušení informačního centra na radnici městké části J

- Požaduje obložit betonové květníky dřevem za 35 000 Kč/ks; to je mrhání prostředků naší městské
části.

- Jeho chování a jednání vůči podřízeným je autoritativní, despotické, hrubé a prosazující jen své
zájmy bez ohledu na objektivní skutečnosti a potřeby občanů.

- Má na starost předraženou, chaoticky probíhající rekonstrukci parku Na Skalce a to proti vůli
občanů.

Pan Jan Smetana v letech 2006 až 2009 jako zástupce starosty úzce spolupracoval s tehdejším
starostou městské části Milanem Jančíkem. Pro toto volební období dostal od voličů novou
šanci pracovat ve prospěch Prahy 5. Jeho činnost však Praze 5 a jejím občanům škodí a proto
požadujeme odvolání Jana Smetany z rady městské části Praha 5.


