SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6

Tato stránka publikuje soukromé názory zástupců spolků činných v Praze 6. Příspěvky zasílejte na spolky-redakce@praha6.org. Archiv a plné verze článků na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy.

Matragi chystá
novou vilu
Již v září 2011 jednal Sbor expertů z Odboru
památkové péče MHMP o stavebních úpravách
vily Blanky Matragi Pod Vyhlídkou 19. Jako optimální řešení požadavku „životního standardu
bydlení, pro který současný dům nevyhovuje“
navrhoval projekt demolici. Vzhledem k památkové zóně Ořechovka s tím Sbor spolu s Národním památkovým ústavem (NPÚ) nesouhlasil.
O rok později vydává Odbor výstavby MČ P6
územní rozhodnutí o „změně stavby“ – lze rozšířit podzemní podlaží a přidat přístavby s terasami na západě a severu vily. Bez demolice
a s respektem k památkové zóně. V únoru 2013
je vydáno stavební povolení na „rekonstrukci
a dostavbu“ s podmínkou postupu úprav tak,
„aby nemohlo dojít k samovolné destrukci“.
Do průběhu stavby zasahuje jedle (nezbednice),
vyvrací se, padá na dům a boří ho, dům je proto
odstraněn. Vlastník i dodavatel dostali pokuty,
dodavatel ji už zaplatil. Probíhají další správní řízení, novostavbu nakonec P6 zamítá, magistrát
však rozhodnutí ruší a vrací k novému projednání. Do nového územního řízení jde (po konzultaci s Kanceláří architekta P6) návrh nový: 3
nadzemní podlaží končí plochou střechou, mění

Metropolitní plán
– naše Praha 6 vás
potřebuje!
Od poloviny ledna je na stránce http://www.
praha6.org/mpp aktualizovaná verze aplikace, přes kterou se každý občan může vyjádřit
k návrhu metropolitního plánu pro Prahu 6.
Nový metropolitní plán (MPP) je nejdůležitějším zákonem hl. m. Prahy a ovlivní podobu
Prahy na příští desetiletí. MPP pracuje se zcela
novou metodikou oproti stávajícímu územnímu plánu. Jako každá radikální změna s sebou
nese velké možnosti, ale také rizika. Odborníci, kteří se k plánu vyjadřují, mohou upozornit
na 
obecné nepřesnosti, ale konkrétní chyby
ve vy
mezeném území snadno přehlédnou,
protože každý z nich zná podrobně jen malou
část Prahy.
A právě toto je úkol pro místní občany, kteří
znají svoji lokalitu nejlépe a mohou poskytnout
důležitou zpětnou vazbu ke konkrétnímu místu. Vyjádřete svůj názor na charakter, problé-

Letem světem

se okna na pásová, na jihu se objevuje betonový
„perforovaný paraván se stylizovanými motivy
stromoví“. Část zahrady je zatravněná střecha
podzemního bazénu. NPÚ nesouhlasí, rozhodující pražští památkáři však ano.
Posuďte sami, jak se novostavba hodí mezi
domy s valbovými střechami v okolí a jak tvář
domu zapadá do kontextu památkové zóny.
J. Škvor, Praha 6 ztrácí tvář

my, klady a zápory místa, kde žijete a srovnejte
s tím, co si o jeho charakteru myslí zpracovatel
MPP. Garant lokality (jakýkoliv dobrovolník)
shrne vaše připomínky k dané lokalitě a odešle na městskou část. Ve výstupech na aplikaci
bude možné vidět, jak s připomínkami MČ naložila. Někdy i drobný postřeh může být velice
užitečný. MČ Praha 6 potřebuje vaši občanskou
zpětnou vazbu. Vše, co zváží jako podstatné,
uplatní v připomínkovacím procesu. Zapojte
se do připomínkování metropolitního plánu
a vaše názory tak nezapadnou.
Dle harmonogramu má začít od března společné jednání o návrhu MPP. MČ Praha 6 bude mít
30 dní na podání připomínek. Čas pro podávání vašich připomínek je tedy ideálně do konce
února. Pak máte jistotu, že MČ vaši připomínku
stihne zpracovat. Jde o vaše okolí, proto připomínkujte, šiřte informace, popřípadě se sami
staňte garanty, kteří připomínkování jednotlivých lokalit koordinují. Toto je občanská aktivita a bez účasti nás všech to nepůjde. Spojme
síly, protože to dává smysl.
V. Hodek, Společně pro Šestku

Areál bývalých Bubenečských papíren projde revitalizací. Vznikne 200 nových bytů,
vybrané industriální stavby budou využity pro sport, stravování i administrativu.
Prostor pro celkem 800 lidí.  Vodní děla
na Vypichu přírodu nepřesvědčila, aby mrzlo. Přírodě neporučíš.  Konec ucpaných
ulic v Praze 6? Radnice chce kolony posunout před Prahu pomocí semaforů na jejím
okraji.  Ve Veleslavíně závratně rychle vyrostla housenkovitá budova AFI, nedaleko
však nadále straší ohořelá drážní bouda.
 Komunilní volby se pomalu blíží – stihne současná koalice vyřešit polikliniku Pod
Marjánkou?  Stará teplárna ve Veleslavíně
„zkonvertuje“ na polyfunkční soubor s převahou bydlení. Snad nebude moc husto. 
Zahrádková osada Jenerálka bojuje za své
zachování a peticí vyzývá MČ o pomoc, více
druzstvopucalka.cz.
Tipy pište na spolky-redakce@praha.org
J. Koňaříková, J. Škvor, M. Chylík, V. Hodek,
L. Špičáková

Právo na informace
Zápisy z komisí strategického rozvoje, územního rozvoje i jiných komisí MČ Prahy 6 jsou
formálně vyvěšeny na webu radnice, ale to
nejdůležitější v nich chybí: odkazy na elektronicky uložené dokumenty, které byly schváleny.
Občan se tak např. dozví, že 20. 12. 2017 bylo
Komisí strategického rozvoje schváleno zadání
zastavovací studie v okolí stanice Nádraží Veleslavín, ale už se nedozví, zda realizace záměrů
nepoškozuje životní prostředí, nezhoršuje dopravní situaci v Praze 6 nebo je finančně hospodárná. Občané ani spolky tak nemají možnost
se se záměry blíže seznámit a případně připomínkovat. Připomínáme, že jedno z nejdůležitějších práv, které česká ústava občanům dává,
je právo na informace, zejména pokud se jedná o „věci veřejné“. Prosíme radnici o doplnění
všech loňských zápisů zveřejněných na webu
P6 o dokumenty (či odkazy na ně), o nichž se
na jednání komisí rozhodovalo. Stejně tak by se
mělo dít i v budoucnu.
J. John, spolek Veleslavín-Vokovice k životu
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