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členka ZMČ Praha 10                                                                                                
 
      
      Paní zastupitelko, ponejprv přijměte blahopřání k získání inženýrského titulu. 
      Dne 17. června 2016 na jednání ZMČ Praha 10 jste v bodě „Různé“ předvedla svoji demagogickou prezentaci 
k záležitosti odkupu pozemků pro MŠ Bajkalská z roku 2012, jejímž skutečným cílem byla dehonestace až 
skandalizace Vámi označených členek a členů ZMČ Praha 10, jež vykonávali svůj zastupitelský mandát ve 
volebním období 2010–2014 a mandát nesou znovu v tomto období 2014–2018.  
      
      Své vystoupení jste uvodila s tím, že mělo mít název, cit.: „tunel Bajkalská, ale aby mně někdo nenapadl 
z nějaké dehonestace nebo něčeho podobného, tak jsem je nazvala příznivě,…“ – viz stenozáznam.  
      V minulém volebním období se jednalo o bod č. 28 jednání ZMČ Praha 10 ze dne 25. června 2012 „Návrh na 
odkoupení pozemků parc. č. 1538/1,1538/4,1538/7 a 1538/8, k.ú. Vršovice, v Praze 10, městskou částí Praha 10, 
Vršovická 68 od společnosti PMC Vršovice, a.s., za účelem rozšíření kapacity MŠ Bajkalská“. Taktéž na svých 
webových stránkách „www.jana-komrskova.cz“ tuto dehonestující prezentaci zveřejňujete. Avšak navíc zde 
zveřejňujete autentické podklady včetně předmětných znaleckých posudků (bohužel nikoli úplných), jež Vás 
usvědčují ze záměrně lživé dezinterpretace faktů. Je sice s obdivem, že jste věnovala jistě nemálo času 
vyhledání znaleckého posudku č. 198-76/2010 pořízeného pro účely rozdělení společnosti PROMINECON 
GROUP, a.s., odštěpením PMC Vršovice, a.s., uloženého ve sbírce listin rejstříkového soudu, leč o to více je 
průkazem, že jste nejen mohla, ale musela následně znát jeho obsah a zdůvodnění posudkem tehdy uváděné 
ceny 6 657,3 tis. Kč. Znalec zde výslovně uvádí, proč používá k ocenění pouze (!) údaj z cenové mapy v úrovni 
roku 2009 (posudek je k datu 31. prosince 2009) a to v částce 2 300 Kč/m2 z hlediska, cit.: „opatrnosti“; přitom 
zároveň upozorňuje vč. přílohy výřezu cenové mapy na dosahované ceny v nejbližším okolí (např. Omská 5 000 
Kč/m2; Kubánské nám. 5 950 Kč/m2; roh Vršovické s Kubánským nám. 4 450 Kč/m2). Především však uvádí, že 
s ohledem na případnou změnu územního plánu pouze v části pozemků z funkce VV na OB oceňuje toliko 
takovou výměru pozemku, jež by se dala zastavět zároveň při dalším provozování MŠ Bajkalská, tj. sníženou 
výměru 2 851 m2! Celková výměra předmětných pozemků totiž činila a činí 5 204 m2.  
     
       Oproti tomuto stavíte posudek fy EQUITA Consulting s.r.o., č. N 41355/12 z dubna 2012, jenž měli tehdy 
zastupitelé k dispozici a jenž ihned v úvodu na str. 3 stanoví (nikoli až na str. 12, jak uvádíte): „Znaleckým úkolem 
je stanovit tržní hodnotu pozemkových parcel za předpokladu jako by byly nezastavěné, pro interní potřeby 
objednatele v rámci vyjednávání o odkupu. Na pozemku p. č. 1538/4 se nachází budova mateřské školy p. č. 
1534 zapsaná na LV č. 1035, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy. Na pozemku p. č. 1538/7 se nachází budova 
bez če/čp (objekt občanské vybavenosti), zapsaná na LV č. 6000, která je ve vlastnictví České republiky.“ Ergo 
dva nezkolaudované objekty ve vlastnictví třetích osob, avšak dokládající připojení pozemků na inženýrské sítě, 
kterak je v posudku konstatováno; dřevěný objekt mateřské školy (původně nouzová stavba) je z roku 1950 – viz 
důvodová zpráva tisku k bodu č. 28 jednání ZMČ dne 25. června 2012. Zpráva rovněž uvádí, že PMC Vršovice, 
a.s., se snažila zároveň odprodat i jí pořízenou dokumentaci k svému zamýšlenému investičnímu záměru, což 
bylo ze strany MČ Praha 10 odmítnuto. Posudek určoval tržní cenu k vyjednávání k odkupu celkové výměry 
nemovitostí 5 204 m2 ve výši  24 407 tis. Kč a tak byl odkup ZMČ Praha 10 schválen. Na rozdíl od Vás konstatuji, 
že posudek uvádí funkci VV u dotčených pozemků. Naprosto ve své prezentaci abstrahujete od skutečnosti, že 
PMC Vršovice, a.s., nebyla nijak nucena své nemovitosti odprodat Městské části Praha 10; tato naopak sledovala 
jejich možným nabytím též účinný argument pro podporu své žádosti o převod druhého objektu bez čísla 
evidenčního/popisného ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve prospěch 
stavebního záměru etapovitého rozšíření kapacity MŠ Bajkalská ve zcela nově budovaných objektech – viz 
důvodová zpráva. Dále jste se vůbec nezabývala zjištěními, kdy k převodům nemovitostí ze strany ÚZSVM a Hl. 
m. Prahy na Městskou část Praha 10 ve skutečnosti došlo a kdy byla zpracovávána potřebná projektová 
dokumentace etapovité výstavby. Přesto prezentaci uzavíráte výrokem, cit.: „… do dnešního dne nedošlo 
k rozšíření, opravě nebo rekonstrukci MŠ Bajkalská.“ Demagogií ze závěru prezentace je též Váš výrok, cit.:  
“… v roce 2012 byly proti koupi pozemku zejména členové TOP 09“ – tehdy však nehlasoval žádný zastupitel 
„proti“ a zastupitel Sander (TOP 09) byl „pro“, kterak dokládá výpis z hlasování, jejž jste si také zaopatřila.    



        
 
     Ve své prezentaci jste namíchala navzájem sobě neodpovídající údaje s cílem prokázat porušení, cit.: 
„povinností efektivního nakládání s veřejnými prostředky“ ze strany zastupitelů a mohla uvést jejich jmenovitý 
seznam. Současný zastupitel Mareš pak ve svém diskusním příspěvku v důsledku doslova prohlásil: „ … je 
jednoduše zformulováno vymáhání škody…“ – viz stenozáznam. S ohledem na Vaše pracovní zařazení a 
profesní zaměření nelze způsob zpracování údajů ve Vaší dehonestující prezentaci považovat za pouhý omyl. 
Vaše výroky v prezentaci, cit.: „… že uvedená cena několikanásobně překračuje cenu skutečnou“ a „… uměle 
navyšuje výslednou odhadní cenu o téměř 18 000 000 Kč“ jsou prokazatelně lživé. 
    Jelikož Vámi zveřejněný seznam zastupitelů hlasujících tehdy pro nákup předmětných pozemků v prezentaci 
uskutečněné na veřejném jednání ZMČ Praha 10 uvádí mj. mojí osobu v souvislostech popsaných v předchozím 
odstavci, jsem tím poškozen na svých právech zachování osobní cti, dobré pověsti a ochrany jména občana a 
zastupitele. Se vším právním důrazem Vás vyzývám: 

 
– k veřejné omluvě na mikrofon při nejbližším jednání ZMČ Praha 10 ihned po volbě ověřovatelů zápisu 
– k okamžitému odstranění předmětné prezentace na Vaší webové stránce.   
 
Na vědomí: všem současným členkám a členům ZMČ Praha 10                                                                                                               
 
 
V Praze dne 28. června 2016 
                                                                                                                  
 
                                                                                                           Ing. Martin Hejl,  
                                                                          člen ZMČ Praha 10 v období 2010–2014 a od 1. června 2016; 
                                                                     člen ZHMP v období 2002–2006; 1998–2002; 1994–1998; 1990–1994 
                                                                             kooptovaný poslanec pléna ONV Praha 10 v r. 1990  
 
 
 
P.S. Na svých webových stránkách populisticky uvádíte názor, že všichni zastupitelé by měli mít prověrku NBÚ  
a že Vy máte prověrku na stupeň „Důvěrné“ – zapomínáte však uvést, z jakého titulu jste byla prověřována. 
 


