SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka Šestky publikuje autorské texty spolků, občanských sdružení a iniciativ Prahy 6. Příspěvky zasílejte na
spolky-redakce@praha6.org. Obsah na této straně nevyjadřuje postoje MČ Praha 6, odpovídají za něj podepsané spolky a iniciativy.

Další problematická stavba v Šáreckém údolí
Do údolní nivy podél revitalizovaného území
na Zlatnici, která je aktivní záplavovou zónou,
povolil stavební úřad MČ Prahy 6 panu Chrobokovi umístit soukromý koupací rybník s molem,
pergolou, přístřeškem a technologií. Do funkční plochy PS – sady, zahrady a vinice – bude
umístěna opěrná zeď v délce 50 m a výšce 4 m
a zázemí s technologií o rozměrech 17 x 6,85 m.
Potoční niva se zaveze, takže hladina rybníku
bude cca 3 m nad silnicí.
Šárecké údolí je historická kulturní krajina.
Je zarážející, že pro vybudování soukromého
koupacího rybníku je povoleno zničit stávající
potoční nivu, zvýšit nivelitu potoka o 3 metry
a vybudovat vysokou zeď. Voda, která se zde
dříve přirozeně rozlívala do celé nivy, tak o to
prudčeji při povodních udeří na níže položené domy v dolní části údolí. Neúměrně vysoká

zeď vytváří bariéru a dále uzavírá Šárecké údolí
do „ghett“ bohatých. Pro návštěvníky se omezí vnímání dříve otevřené části údolí s výhledy
na mokřady kolem potoka, skalnatý ostroh vřesoviště Zlatnice i lesostepní společenstva Pod
Kuliškou.
Potoční nivu uprostřed přírodního parku nejprve zavezl developer Váhostav a postavil
většinou v zeleni mimo obytnou zónu sedm
obřích domů, kterým místní přezdívají školy.
Korunu celé zkáze nasadil pan Chrobok, který
odbagroval kus kopce pod chráněnou lesostepí, aby měl kam umístit „rodinný dům 12+1“
o ploše 750 m2. A tak zničení krajinného rázu
pokračuje.
Jako občané jsme ujišťováni státní správou, že
je zde od toho, aby dodržovala zákony a ctila
veřejný zájem. Stavební úřad MČ Prahy 6 zde

Komu prospějí kanceláře na Bořislavce?
Na Bořislavce nejspíš nevyroste
obchodní centrum typu Flora/
Palladium, ale velikánská kancelářská budova se samoobsluhou,
pokud stavební úřad povolí výjimku, aby v budově bylo méně
obchodů a více kanceláří, než je
na tomto území běžně přípustné.
Stavební úřad výjimku může povolit, jen když je to ve veřejném
zájmu. Je více kanceláří a méně
obchodů ve veřejném zájmu?
Jirka Škvor, Praha6ztracitvar.cz

vání zábran u travnatého pásu a zasadí se o povolení zastavení na chodníku v době, kdy rodiče
vozí děti do školy nebo ze školy.
Lucie Váchová, petiční výbor za záchranu
parku Gen. L. Cardenase

Uvádíme na pravou míru poznámku z minulého čísla Šestky ke kontrolám řidičů, parkujících
v travnatém pásu před školou A. Čermáka. Travnatý pás už díky na černo parkujícím autům dávno není travnatý a parkující auta kromě devastace zeleně také brání v rozhledu na přechodu pro
chodce přímo u vchodu do školy. Strážníkům
patří tedy dík za dohled u přechodu a bezpečnější pohyb dětí ráno před vyučováním. Radnice
snad, po stížnostech ze strany návštěvníků parku i řidičů-rodičů, konečně přistoupí k vybudo-

Čarodějnice
v Šáreckém údolí

duben 2016

však vyhodnotil soukromý zájem jako důležitější než zájem veřejný, a to přesto, že MČ se dle
sdělení místostarostky arch. Smutné vyjádřila
ke stavbě negativně. Rozhodnutí stavebního
úřadu ukazuje, že chybí lepší regulace území
a pravidla, která by dokázala obhájit veřejný
zájem a vymezila i jasnou zodpovědnost konkrétních osob.
Vladan Hodek, spolek Šárecké údolí

Letem světem

Nebezpečné
přecházení před ZŠ
A. Čermáka
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Stavba „vinného sklípku“ p. Chroboka (2010).

Spolek Šárecké údolí srdečně zve na pálení čarodějnic v sobotu 30. 4. 2016 od 17 hodin na louce pod Sanytrovkou (nad zastávkou Žežulka).
Na programu bude oheň, opékání špekáčků,
soutěž o nejlepší čarodějnickou masku, hudba,
ohnivá show. Občerstvení zajištěno. Od 14 hod.
komentovaná procházka a beseda s bylinkářkou.

Bubenečská LDN má ustoupit plánu developera na stavbu luxusních bytů. Lůžka
se urychleně přesunou do polikliniky Pod
Marjánkou, i když to znamená předčasnou výpověď a 40 mil. Kč odstupného
současnému nájemci. Nevychází radnice
až příliš vstříc podnikatelským zájmům?
 Jako houby po dešti vyrostly po ulicích
parkovací automaty. K užitku (kdoví jestli)
budou až v létě.  Spis k řízení o výstavbě
Krystalů na Bořislavce se plní, ale KKCG ne
a ne předvést (třeba ve vestibulu metra)
věrohodný model ve 3D! Předkládané
vizualizace se nám jeví cinknuté.  Je to
s podivem, až skandální, ale nový vlastník
projektu „Lední medvěd“ Karel Pražák,
blízký spolupracovník Petra Kellnera, má
další šanci doplnit podklady do stále neukončeného územního řízení!  Radnice
pozorně vybírá dodavatele na webové
mapy událostí na Praze 6. Vyhraje firma
vlastněná z daňového ráje?  Černé
stavby v Liboci, na které upozorňuje místní o. s. a o kterých jsme psali v lednu, stále
stojí, bez reakce stavebního úřadu.
Stalo se něco podobného u vás? Pište
na spolky-redakce@praha6.org

