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V Praze dne: 8. 3. 2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Pro schůzi Zastupitelstva městské části

NÁVRH USNESENÍ
Stanovisko MČ Praha 3 k budoucnosti Autonomního sociálního centra Klinika,
Jeseniova 60, Praha 3
Zastupitelstvo městské části
I.

bere na vědomí
1. usnesení RMČ č. 113 ze dne 17. 2. 2016 - Stanovisko k incidentu v ASC Klinika

II.

schvaluje
1. stanovisko k budoucnosti Autonomního sociálního centra Klinika, které je
přílohou tohoto usnesení

III.

žádá
1. Radu hl. m. Prahy o přijetí záměru převodu objektu Jeseniova 60, Praha 3 do
vlastnictví hl. m. Prahy a zahájení jednání s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových

IV.

ukládá
1. Ing. Vladislavě Hujové, starostce městské části,
1.1. odeslat stanovisko ZMČ Praha 3 a žádost o zahájení jednání o převodu objektu
Jeseniova 60, Praha 3 do vlastnictví hl. m. Prahy primátorce hl. m. Prahy
Adrianě Krnáčové

Příloha č. 1 usnesení ZMČ Praha 3

Stanovisko MČ Praha 3 k budoucnosti Autonomního sociálního centra Klinika,
Jeseniova 60, Praha 3
Autonomní sociální centrum Klinika (ASC Klinika) za dobu své existence dokázalo nabídnout
veřejnosti a svým návštěvníkům řadu bezplatných služeb – vzdělávací aktivity, přednášky, jazykové
kurzy, svépomocnou školku nebo další kulturní program. ASC Klinika se také stala významným
centrem sběru a koordinace humanitární pomoci v uprchlické krizi. Využitím budovy odpadly
vlastníku budovy náklady na údržbu a ostrahu objektu. Považujeme proto činnost ASC Klinika za
společensky prospěšnou.
Na druhou stranu nechceme bagatelizovat stížnosti lidí ze sousedství, týkající se hluku a rozdělávání
ohně na zahradě Kliniky. Tyto stížnosti zřejmě skutečně měly své reálné důvody. Příčiny stížností se
však již zřejmě podařilo eliminovat a nepovažujeme je za natolik závažné, aby byly důvodem pro
znemožnění další činnosti ASC Klinika. Tyto stížnosti nelze vnímat bez kontextu vyhraněné
společenské debaty o řešení uprchlické krize, o způsobech jejího řešení, v jejíž atmosféře se dobře
daří šíření mýtů, stereotypů a předsudků. Údajná společenská škodlivost, která by ohrožovala základy
demokratické společnosti, nebyla kolektivu ASC Klinika prokázány žádnými konkrétními poznatky.
Násilný útok, spáchaný 6. 2. 2016 proti ASC Klinika, v den kdy probíhaly v Praze a celé Evropě
demonstrace proti přijímání uprchlíků z válkou postižených oblastí, byl zřejmě motivován faktem, že
ASC Klinika organizovala úspěšnou humanitární pomoc v uprchlické krizi. Ve světle tohoto útoku by
bylo velmi nešťastné, kdyby vlastník objektu vyhodnotil činnost ASC Klinika jako společensky
nebezpečnou. Nechtěně by tím stvrdil a dokonal záměr agresora napadajícího hodnoty humanity,
solidarity a univerzální lidské sounáležitosti.
Oficiálním důvodem pro neobnovení výpůjčky objektu Jeseniova 60 pro ASC Klinika je stanovisko
stavebního úřadu ÚMČ Praha 3, že objekt není využíván v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jako vlastník objektu je tak vystaven hrozbě
sankcí. Provozování stavebních objektů v rozporu s kolaudačním rozhodnutím však není zcela
výjimečný prohřešek. Rekolaudace neboli změna způsobu využití stavby je jednoduchá
administrativní procedura, kterou lze provoz ASC Klinika uvést do souladu se zákonem. Ve správě
státního nebo obecního majetku není běžnou praxí, že by tento nedostatek byl přičítán k tíži
nájemníkovi, a to zejména v případech, kdy nájemník či vypůjčitel provozuje objekt v souladu
s nájemní či výpůjční smlouvou.
Žádáme proto ÚZSVM, aby ve světle tohoto stanoviska MČ Praha 3 ještě jednou přehodnotil své
rozhodnutí o neobnovení smlouvy o výpůjčce pro ASC Klinika.
V situaci, kdy ÚZSVM nemá k dispozici státní instituci či organizační složku, která by měla o budovu
Jeseniova 60 zájem, se domníváme, že pro její využití, včetně možného dalšího setrvání ASC Klinika
v tomto objektu, je vhodné zajistit převod objektu do vlastnictví hl. m. Prahy. Obracíme se proto také
na Radu hl. m. Prahy, aby zvážila možnost přijmout záměr převodu objektu Jeseniova 60 do
vlastnictví hlavního města a zahájila příslušná jednání s ÚZSVM.

Důvodová zpráva
Předkladatelé návrhu usnesení nepovažují důvody prezentované Radou MČ Praha 3 pro ukončení
výpůjčky objektu Jeseniova 60 ASC Klinika za zcela spravedlivé a zákonné překážky považují za snadno
odstranitelné, jak je uvedeno v příloze č. 1 k návrhu usnesení.

Dopad na rozpočet
bez dopadu na rozpočet

