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Tisková zpráva

Pražská KDU-ČSL navrhuje prodloužit noční provoz pražského metra

PMP KDU-ČSL  razantně protestuje proti uvažovanému zkrácení provozní doby pražského metra v nočních 
hodinách. 

Žádáme tímto vedení hlavního města Prahy, aby od toho kroku upustilo. 

Pražská KDU-ČSL naopak v souladu se změnou životního stylu Pražanů navrhuje a bude prosazovat prodloužení 
doby provozu metra do druhé hodiny ranní, byť za cenu prodloužení intervalů. 

Současný návrh města Prahy pokládáme navíc za krajně nesociální vůči mnohým občanům Prahy, kterým tak často 
nezbude šance dostat se zpět ze zaměstnání do svých domovů za rozumnou cenu a v rozumném čase.

Tímto nemravným návrhem představitelé Prahy v čele s radními za ODS opět ukázali na svou totální neschopnost 
řešit problémy pražské hromadné dopravy jako celku a zcela nedomysleli jeho důsledky. 

„Případným zkrácením provozní doby podzemní dráhy dávají pražští radní obyvatele všanc ne vždy poctivým  
taxikářům, které již teď nedokáže radnice zkrotit, či donutí k užívání individuální automobilové dopravy ty, kteří jsou  
ve městě zaměstnaní a přijdou o své pravidelné spoje. O negativním vlivu na životní prostředí nelze v takovémto 
případě pochybovat,“ uvedl k současné situaci předseda KDU-ČSL v Praze Marián Hošek.

„Kvalitní vedení jakékoli firmy se pozná podle toho, že dokáže nacházet řešení a úspory i jinde, než ve snižování  
úrovně a rozsahu poskytovaných služeb platícím zákazníkům. Vedení Dopravního podniku naopak vrhá peníze  
hlavně do reklamy v době, kdy na poli veřejné hromadné dopravy nemá žádnou konkurenci. Takové vedení zde  
nemá co pohledávat,“ doplnil místopředseda pražských lidovců Jan Wolf. 

Pražští křesťanští demokraté vyzývají zodpovědné radní za ODS a vedení Dopravního podniku hl. m. Prahy, aby od 
záměru ukončit provoz metra před 24 hodinou ustoupili a naopak, aby hledali jiné cesty jak ušetřit, a to např. 
omezením reklamních kampaní (Opencard apod.), do kterých vkládá DP stamiliony korun.

V Praze dne 18. ledna 2010

MUDr. Marián Hošek
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