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TISKOVÁ ZPRÁVA  
Pobočka Městské knihovny v Záh řebské 

 
V poslední dob ě se množí dotazy na další osud pobo čky Městské knihovny 
v Záhřebské ulici, sídlící v dom ě, který m ěstská část Praha 2 prodala bytovému 
družstvu. Na sou časnou situaci reaguje zástupkyn ě starostky pro prodej 
majetku Michaela Mazancová. 
„Přesto, že dům byl prodán i s knihovnou, se domnívám, že knihovnické potřeby 
Pražanů na území naší městské části jsou pokryty více možnostmi. V Praze 2 fungují 
ještě dvě pobočky Městské knihovny, a to v Dittrichově ulici a na Ostrčilově náměstí a 
další pobočka Korunní v Praze 10 poblíž hranice Prahy 2. Samozřejmě plně funkční je 
i naše Knihovna na Vinohradech na Vinohradské 69, kterou zřizuje a dotuje městská 
část,“ zdůrazňuje místostarostka Prahy 2 Michaela Mazancová a dodává: „V loňském 
roce, kdy se prodej domu s pobočkou knihovny Záhřebská schvaloval, jsem působila 
jako opoziční zastupitelka. Nyní z pozice místostarostky odpovědné za oblast bytové 
politiky jsem nechala okolnosti prodeje dvojdomu v Záhřebské prověřit. Potvrdilo se, 
že jeho prodej vyhovoval všem stanoveným kritériím pro prodej bytových domů 
v Praze 2.“  
Dům v Záhřebské ulici nabídla radnice Bytovému družstvu vlastníků k prodeji 
v r. 2014. Vyhovoval všem kritériím a hlavní město, jakožto zřizovatel knihovny, nikdy 
nepožádalo o stanovení věcného břemene a prohlášení obecného zájmu. Seznam 
domů určených k prodeji byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha 2 v roce 2012 a již 
v této době pražský magistrát věděl, že na něm figuruje dům s pobočkou Městské 
knihovny. Věcné břemeno nenechal magistrát zřídit ani v minulém volebním období, 
kdy byl za prodej obecního majetku odpovědný zástupce starostky Prahy 2 Otto 
Schwarz. A to přesto, že prodej domu posuzovali vzhledem k jeho ceně přesahující 
50 milionů korun i pražští zastupitelé. Z magistrátu ani odjinud nikdy nezaznělo, že by 
při prodeji měla být nějak zvlášť ošetřena knihovna. Vzhledem k tomu, že městská 
část nezaznamenala žádné překážky prodeje, uzavřela kupní smlouvu a dům byl 
převeden na nového majitele.  
 
Pobočka Městské knihovny v Záhřebské ulici nebyla pronajata v režimu obecného 
zájmu zejména s ohledem na skutečnost, že jejím zřizovatelem není Praha 2, ale 
hlavní město. Městská část má svoji vlastní knihovnu na Vinohradech, na kterou ročně 
přispívá částkou 3,6 mil. Kč. Za zvýhodněných podmínek pronajímá Městské knihovně 
nebytové prostory v Dittrichově ulici.  
„Kultura a vzdělávání jdou ruku v ruce a městská část jim věnuje náležitou péči. 
K tomu patří i dostupná veřejná knihovna. Praha 2 jako jedna z mála zřizuje a dotuje 
nemalou částkou vlastní Knihovnu na Vinohradech, která rovněž poskytuje kvalitní 
služby a do budoucna je hodlá ještě vylepšit. Já osobně bych byl rád, kdyby bylo 
v Praze co nejvíce knihoven, nicméně, v případě městské knihovny drží nyní kartu 
v ruce hlavní město,“ uvedl radní pro kulturu Jaroslav Šolc. 
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