STOP nedůvodnému z d r a ž o v á n í pitné vody

Petice a výzva
k projednání požadavků a za zařazení na jednání zastupitelstva hl. města Prahy
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním
a dle § 7 písm. c) a § 9 zákona č. 131/ 2000 Sb. o hl. městě Praze.
My, níže podepsaní občané hl. města Prahy, žádáme zastupitele hl. města Prahy, aby projednali tuto
petici a přijali usnesení zavazující radu HMP k plnění níže uvedených opatření.
Cena vodného a stočného se dlouhodobě zvyšuje. Ještě v roce 1990 byla cena vodného 60 hal., stočného 20
hal., úhrnem 80 haléřů za 1 m³ vody. V lednu 2016 vzrostla dvojsložková cena na 79,-Kč, od 1. dubna byla
navýšena na 85,18 Kč za 1 m³. Na vodném tak Pražané letos zaplatí 46,75 Kč a na stočném 38,43 Kč za m³.
Rozhodnutí přijala dne 15. 3. 2016 rada hl. města Prahy s odůvodněním, že prostředky budou použity na
obnovu vodohospodářského majetku. Praha se cenou vodného a stočného stala nejdražší metropolí zemí V4,
ve Varšavě stojí krychlový metr v přepočtu 76,-Kč v Bratislavě 60,-Kč a v Budapešti 56,-Kč.
Politici v Praze nevěnují hospodaření s vodou potřebnou pozornost. Vinou nezodpovědného jednání
předchozích politických vedení se prodej vody prostřednictvím technické infrastruktury Prahy stal zdrojem
zisků francouzské firmy VEOLIA VODA a.s.., což umožňuje odliv finančních prostředků do zahraničí.
Působení této soukromé firmy bylo příčinou znemožnění spolufinancování výstavby čističky zdroji EU
v řádu miliard Kč. Koalice vládnoucí v Praze dosud koná nedůsledně a odmítá smlouvu ukončit nebo
alespoň časově omezit. Chyby pražských politiků nesmí být přenášeny ani na občany, ani na
podnikatelskou, či neziskovou sféru.
Požadujeme proto, aby zastupitelstvo hl. města Prahy uložilo radě:
1) Nepřipustit zdražování vody v Praze bez předchozího projednání v ZHMP.
2) Přijmout konkrétní opatření k zefektivnění hospodaření s pitnou vodou a likvidace odpadních vod,
včetně vod dešťových. V rámci tohoto postupu důsledně usilovat o navrácení hospodaření s pitnou
vodou do výlučného rozhodování Prahy.
3) Informovat bez prodlení ZHMP, zda zvýšení ceny vodného a stočného v roce 2016 proběhlo
v souladu se zásadami pro výpočet věcně usměrňované ceny a doložit oprávněnost jednotlivých
položek.
4) Informovat průběžně zastupitelstvo a veřejnost, jaké akce (včetně jejich rozpočtových nákladů)
budou sloužit k obnově a rozvoji vodohospodářského majetku na úseku vodovodů a kanalizací a
prostřednictvím kterých společností budou realizovány.
V Praze, dne 13. června 2016
Petiční výbor:
Pavel Ambrož, nám. Jiřího z Lobkovic 2277 / 7, 130 00 Praha 3,
Pavel Bouda, Varšavská 32, 120 00 Praha 2,
RNDr. Václav Exner, CSc., Tlustého 2042/22, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice, ladislav.e@centrum.cz
JUDr. Ivan Hrůza, Mládeže 20, 169 00 Praha 6, Ivan.Hruza@praha.eu
Miroslav Krajčí, Jeremenkova 750, 140 00 Praha 4,
Ing. Jana Čunátová, Starostrašnická 60/72, 100 00 Praha 10,

Ing. Pavel Franěk, Nevanova 1043/4, 163 00 Praha 6 – Řepy.
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány a orgány samosprávy je oprávněn kterýkoli člen
petičního výboru.
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Souhlasíme s obsahem petice a výzvy
STOP nedůvodnému zdražování pitné vody
bydliště

vlastnoruční podpis

