Spolky

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
publikuje názory jejich členů činných v Praze 6. Příspěvky zasílejte na spolky-redakce@praha6.org. Archiv a plné v erze článků
na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy.

Poslední šance připomínkovat metroplán

Jak postupovat, když chcete
připomínkovat?
V posledním kole veřejného projednání je Metropolitní plán, nejdůležitější zákon, který bude
utvářet budoucí podobu Prahy. Kde se bude
moct stavět a kde ne, kde zůstane zeleň, kudy
povede nová silnice a kde vzniknou nové školky a školy. 30. 6. je poslední možnost, kdy můžeme jako obyvatelé Prahy promluvit do toho,
jak město, ve kterém žijeme, bude vypadat.
V roce 2018 koalice spolků „Společně pro 6“
zburcovala veřejnost k připomínkování prvního
návrhu plánu. Do něj se v prvním kole zapojilo
přes 1000 občanů Prahy 6 a vznesli více než
5000 připomínek, které garanti jednotlivých
lokalit shrnuli do větších celků. MČ Praha 6 je
pak spolu s dalšími podklady od odborníků využila pro podání stanoviska MČ.
Dobrá zpráva je, že připomínkování mělo smysl. Mnoho z připomínek bylo v plánu zohledněno. Například navrhovaný pás osmipatrové
zástavby podél Evropské, který by zasahoval
do přírodního parku Divoké Šárky, z plánu
zmizel. Centrální náměstí, které požadovali
obyvatelé Petřin, se do plánu dostalo. Byla posílena ochrana zeleně v parcích, např. v oboře
Hvězda.
Řada připomínek naopak v úvahu vzata nebyla,
přitom z pohledu místních může jít o opravdu
zásadní věci. Plán např. stále umožňuje plošné navýšení zástavby o 1–2 podlaží ve stabilizovaných lokalitách. Nyní je pro občany poslední možnost do návrhu Metropolitního plánu
zasáhnout. Podat k návrhu tzv. „připomínku“

1. Porovnejte původní návrh vaší lokality
(bit.ly/mpp-lokality) s aktualizovaným plánem (https://plan.praha.eu/). Zkontrolujte
si vypořádání vašich původních připomínek
(bit.ly/mpp-vyporadani). Mění se podle vás
něco k horšímu? Objevili jste něco nového?
2. Připravte si text připomínky a zadejte ji
do systému IPR (bit.ly/mpp-pripominky)
3. Text připomínky s identifikací lokality pošlete (ideálně v pdf) i nám na adresu metroplan@praha6.org, a to nejpozději do 15. 6.
4. Podepište zmocnění pro Společně pro 6,
aby se stala „zástupcem veřejnosti“ (papírové archy k vyžádání přes metroplan@
praha6.org).
může každý. Bohužel připomínky mají mizivou
šanci, že na ně bude brán ohled. Daleko silnější
je navržení úpravy formou tzv. „námitky“ – ty
musí být jednotlivě vypořádány a hlavně – jsou
soudně vymahatelné. Námitky může však podat pouze přímo dotčený vlastník nemovitosti
nebo tzv. „zástupce veřejnosti“, kterého zmocní
200 občanů. Proto se Společně pro 6 rozhodlo
opět sbírat připomínky od občanů a podat je
magistrátu jako zástupce veřejnosti ve formě
námitek. Předpokládáme, že rovněž budeme
sebrané připomínky sdílet s MČ Praha 6, která
je může využít v rámci svých námitek.
Metropolitní plán má velké ambice, ale také velké nedostatky. Praha se zavázala do roku 2050
dosáhnout uhlíkové neutrality – plán však ne-

zohledňuje některé prioritní projekty klimatického plánu. Plán deklaruje, že z Prahy se do budoucna stane metropole krátkých vzdáleností
s dobrou dostupností škol, školek, zdravotnických služeb, obchodů a dostatkem rekreačních
a sportovních míst. Metroplán však nepracuje
s menšími územními celky (spádovými územími) ani s vazbami na blízké obce Středočeského kraje, jejichž rozvoj negativně ovlivňuje
dopravu i dostupnost škol a školek v Praze 6.
Měřítko plánu sice dává představu o obecné
podobě města, ale pro vyjednávání o využití
konkrétního území je potřeba jít do většího detailu, pro které by plán měl definovat nástroje
a pravidla – povinné používání územních studií
a regulačních plánů.
Námitky, které Společně pro 6 plánuje jako
„zástupce veřejnosti“ podat, budou vycházet
z vašich připomínek a současně z principů,
kterým se dlouhodobě věnujeme. Město krátkých vzdáleností, propojené městskou, pěší
a cyklodopravou, kde je vše dostupné v místě
bydliště. Kvalitní městské prostředí, čisté, bezpečné, úsporné, které zadrží vodu a ochladí.
Aby o detailu rozhodovali občané – pro stabilizované území používat regulační plány. Přiměřeně intenzivní a prostupné město provázané
zelenými pásy. Pojďme společně dát našimi
připomínkami Praze šanci být takovou, jakou
si ji přejeme.
J. Koňaříková, V. Hodek, P. Charvát, J. Hu
šek, M. Chylík, Společně pro 6, prahasest.cz

Letem světem
V jižní části areálu FTVS (u „Sorbony“) se
chystají nová sportoviště, částečně mají
sloužit i veřejnosti.  Do konce června
se veřejnost může zapojit do přípravy
podkladů soutěže na zástavbu Kulaťáku
před vysokými školami (4kvadrant.cz) 
Blanka dražší – 125 milionů Kč zaplatí
Praha v rámci mimosoudního vyrovnání
insolvenčnímu správci ČKD Praha DIZ.
 Koněv přišel o svoji sochu v Praze
6, teď přijde i o čestné občanství Prahy.
 Ulice Pod Habrovkou je opět neprůchozí. Magistrát zboural provizorní lávku
a městská část nedokáže vymoci své
vlastní rozhodnutí o odstranění překážek
z komunikace.
J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6
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