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.
jistě velký, lokalit s tak atraktivním okolím a takovými výhledy v Praze už moc není. Dopustit
zánik legendárního hřiště se společenským sálem by však bylo ostudné.
Marek Šálek, Sdružení Tejnka

Šárecké údolí a nový
územní plán
Průběh vzniku územního plánu jsme
sledovali s velkými nadějemi. Máme
za sebou 25 let trápení s nefunkční
správou území. Vítáme proklamované zjednodušení plánu s tím, že se
zaměří na to podstatné, co je potřeba omezit a chránit. Tím by vznikly
jasné mantinely a zároveň dostatek
flexibility pro rozvoj. Konečně jsme
se začali dívat do světa a hledat tam
inspiraci.
Šárecké údolí je stabilizované území trpící mnoha neduhy, ale s tradicí a potenciálem rekreačně oddechového území. Má fascinující skoro tisíciletou
tradici vývoje. Územní plán musí být schopen
chránit kulturně historické hodnoty území, jakož i vymezit smysl území v kontextu celé Prahy.
Tím je jednoznačně podpora obnovy rekreačně
oddechové funkce. Je třeba aktivně vymezovat
územní rezervy, trasy a koridory. Funkční plochy
a zejména zastavitelné území definovat tak, aby
byla zachována hodnota a ráz území. To je ve
řejný zájem. Územní plán nakládá s pozemky
soukromých vlastníků, je vždy třeba posoudit
jejich záměry, zda jsou či nejsou v souladu s veřejným zájmem.
Těšili jsme se na změnu a byli jsem velice nemile překvapeni tím, co nový návrh nabízí. Území
v Šárce je popsáno velice obecně. Zastavitelné
území je nepochopitelně rozšířeno. Plán předpokládá osvícené investování, ale k tomu v praxi
dochází výjimečně. Pokud není veřejný zájem
definován, není vymahatelný a tudíž území svoji
funkci plnit nebude. V případech, že nelze veřejný zájem v rámci územního plánu vymezit, je
nutné požadovat zpracování plánu regulačního
a stanovit podmínky pro jeho vydání.
1) Návrh nepochopitelně rozšiřuje zastavitelné plochy i do rekreačních ploch a nivy potoka
a mění dříve zelené plochy na zastavitelné území.
Rozšiřování zastavitelného území nad současný
není žádoucí. 2) Návrh nepočítá s cestami pro
pěší - ani historicky danými, ani novými. Cesty
pro pěší a cyklisty jsou základem pro naplnění
rekreační funkce údolí. 3) Přestože v území jsou
dnes stávající funkční i bývalé rekreační plochy –
kurty, hřiště, koupaliště, návrh je zcela zanedbává a ponechává svému osudu. Je třeba aktivně
vymezit vhodné územní rezervy pro tyto aktivity
a koordinovat regulaci území tak, aby jejich fun-

Pronajaté parkoviště
města

gování bylo udržitelné. 4) Návrh rozšiřuje zastavitelnou plochu až na horní hranu údolí. To však
musí zůstat nadále vymezeno pouze dominantě
údolí - kostelíku sv. Matěje. 5) Návrh se nezabývá
potenciálem zelených ploch. V údolí nejde jen
o regulaci výstavby, ale také o péči o krajinu. Současný návrh přináší více otázek než odpovědí. Je
zřejmé, že bez reálné zpětné vazby od městských
částí a majitelů, kteří území reálně spravují, bude
finální hledání konsensu problematické.
http://bit.ly/IPR-MPP
V. Hodek, spolek Šárecké údolí

Co zbude z hřiště?
O hrozbě zániku legendárního fotbalového hřiště
pod Televizní věží (dříve FC Dragoun).
Bývala to krásná nedělní odpoledne: vyhrávala
hudba, před hospodou se pekly buřty, na vzorně
upravený trávník vyběhli fotbalisté. Přes týden
se v restauraci u rohového praporku servírovaly
vynikající obědy, venkovní posezení využívali lidé
ze sousedství, po hřišti běhaly děti, v sále se konaly taneční večery, koncerty, veřejná čtení.
Fotbal odtud zmizel před pár lety, letos padla tribuna a trávník nikdo neseká. Na konci října pak
hospodu po dvaceti letech opustil hostinský
Václav Chod se svou ženou Slávkou. Pozemky
pod hřištěm jsou v soukromých rukou, ovšem
nikoli všechny: parcela s hospodou včetně části pokutového území patří státnímu podniku
Česká pošta. Pokusí se Praha 6 zachránit tradici
hřiště, na kterém začínali s fotbalem Jan Berger
či Pavel Horváth, a které se stalo přirozeným
centrem spolkového života? Domníváme se,
že možnosti tu jsou. Tlak na komerční využití je

Lidé nemají kde parkovat, magistrát se zbavuje
parkovacích ploch. Překvapení zažili obyvatelé Břevnova, když hojně využívané parkoviště
na rohu ulic Diskařská a Nad Závěrkou bylo firmou KAA-Nad Malovankou s. r. o. na konci září
oploceno. Část parkoviště patřící městu o kapacitě cca 80 míst si firma pronajala od magistrátu
smlouvou podepsanou dne 16. 9. 2016. Nyní
firma údajně nabízí parkovací místo za 18 000 Kč
za rok. Více na webu praha6.org.
Michal Chylík, spolek Zelený Břevnov

Letem světem
Na místě LDN v Bubenči plánuje Penta zbudovat luxusní bytové domy. Pokud bude
schválena změna územního plánu, Penta
očekává zisk v řádu stovek milionů. Co z toho
bude mít městská část a její občané?  Tunel Blanka získal ocenění stavba roku 2016.
 Radnice navrhuje uzavření výjezdu z Blanky u Prašného mostu do znovuotevření Korunovační, aby ulevila dopravnímu kolapsu
kolem Kulaťáku.  Dvě podzemní parkoviště s kapacitou 1200 míst přímo u Blanky zatím stále uzavřena. Kolik asi bude parkování
stát?  Až 159. místo z 279 regionů v Evropě
obsadila Praha v indexu společenského rozvoje. Při cestě v „zaparkovaném“ autobusu
z Podbaby na Vítězné náměstí vytušíte, že
ty dvě věci spolu nějak souvisí.  Petice za
opětovné zprovoznění semaforů na křižovatce u hotelu Pyramida na e-petice.cz. 
Spolky jednaly se starostou o principech
účasti občanů na současné a budoucí podobě Prahy 6. Návrh spolků na http://praha6.
org/participace.html. Kolik vlivu občanům
radnice nakonec ponechá?  V parku Cárdenase se chystá kácení 3 stromů. Očekávaná
rekonstrukce parku v nedohlednu.  V parku Královka bude kvetoucí louka. Skvělý nápad, ovšem kdyby byla o 50 m dál. Takto děti
přišly o místo k sáňkování.
Stalo se něco zajímavého u vás? Pište na spolky-redakce@praha6.org.
Na Letem světem se podíleli: J. Koňaříková,
J. Škvor, L. Špičáková, M. Chylík, D. Terragni
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