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Vážený pane starosto.

Obracím se na Vás ještě přímo v kauze restaurace Red Pif v Betlémské 9. Ta kauza se už táhne 
dlouho a já se jí zabývám od počátku svého působení v zastupitelstvu.

Domnívám se, že v té věci dochází k informačním šumům, celá věc se táhne neúnosně dlouho a na 
své interpelace od Vás dostávám protichůdné informace nebo na moje dotazy není odpovězeno 
vůbec.

Po interpelaci 17. 5. 2016 odpovídáte, že „nebylo jednoznačně prokázáno, zda provedené stavební 
úpravy zajistily zlepšení hlukové prozvučnosti (…) nařídil stavební úřad provedení měření 
Kloknerovým ústavem“

Po interpelaci 21. 6. 2016 hovoříte o různých výsledcích měření, která je třeba ověřit: „k měření 
Kloknerovým ústavem jsme přistoupili (...) jiným specializovaným měřením bylo zpochybněno 
původní měření jiného znalce“

Po interpelaci 6. 9. 2016 již konflikt dvou měření nezmiňujete: „při prvním kontrolním měření bylo 
zjištěno, že tato úprava je nedostatečná, tak (nájemce) provedl další zesílení zvukové izolace. Další 
měření však již nebylo ze strany vlastníků bytové jednotky bohužel umožněno.“

V té interpelaci jsem Váš žádal o poslání kopie výsledků „konfliktního měření“ (jednalo se podle 
mých informací o měření firmy AWAL z 18/3/2016), ale bohužel jsem dokument neobdržel. 
Zároveň Vaše odpovědi už nadále zmínku o konfliktních měřeních neobsahují, hovoří pouze o 
jednom provedeném měření (kde byl objekt shledán nevyhovující), dále o úpravách stropu, kvůli 
kterým je potřeba udělat měření Kloknerovým ústavem.
 
Nyní mám k dispozici závěry šetření Veřejného ochránce práv ve věci stěžovatele, které na 
stavebním úřadu Prahy 1 nenechalo niť suchou a dalo plně za pravdu stěžovateli. O nesprávném 
postupu při správních řízeních stavebního  úřadu včetně jejich nezákonného zastavení jsem již 
hovořil v předchozí interpelaci.

Firma v prostoru restaurace nadále působí, již půl roku po výpovědi a při probíhající výzvě k 
vystěhování – není však známo za jakých podmínek. Takový stav je neudržitelný. Na své konkrétní 
dotazy v této věci od Vás navíc nedostávám odpovědi, jen obecné interpretace situace, které se 
navíc proměňují.

Pane starosto, apeluji na Vás, abyste zajistil vyřešení této vleklé záležitosti.

Děkuji,

Petr Kučera


