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Pronájem Kalinova mlýna nejvyšší nabídce
Historický objekt Kalinova mlýna,
poslední z dochovaných mlýnů
v Šáreckém údolí, je k mání.
Přestože v územní studii Šárecké
údolí, Tichá-Horní-Dolní Šárka
je mlýn definován jako veřejná
vybavenost a kolem mlýna se
počítá s cestou pro pěší, Praha 6
ho plánuje pronajmout včetně po
zemků, a to za nejvyšší nabídnu
tou cenu, bez jakýchkoliv dalších
podmínek.
Kalinův mlýn byl postaven v polovině 16. stol.
a nalézá se v malebném zákoutí údolí pod přírodní památkou Nad Mlýnem. Z řady šáreckých
mlýnů byl posledním, který svůj účel plnil, a to
až do roku 1933, kdy zde byla zřízena pekárna
– ta byla znárodněná po roce 1945. Poslední
větší přestavba proběhla v roce 1919. Poslední nájemce, kterému MČ P6 mlýn pronajímala
pro uměleckou sklenářskou činnost, p. Čapka, mlýn částečně opravil a zachoval jeho ráz,
včetně dochovaného mlýnského kola.
Místní spolek se neúspěšně snažil o proměnu
mlýna, rekonstrukci původního mlýnského kola
a otevření mlýnu veřejnosti v rámci Mám nápad
pro Šestku v roce 2017. Tehdy se aspoň podařilo odvrátit jeho plánovaný prodej. O pronájem pak žádali skauti ze střediska Šipka Praha
a další spolky, ale ani těm se nepodařilo vrátit
do mlýnu život.
Mezitím si MČ Praha 6 objednala zpracování
územní studie, kterou již zastupitelstvo schválilo a v usnesení se uvádí, že ji bude využívat
pro své rozhodování. Studie požaduje vymezit
Kalinův mlýn spolu s pozemkem jako veřejnou
vybavenost. Jako poslední dochovaný mlýn
v údolí má potenciál se stát jednou z atrakcí
Dolní Šárky jako místo zastavení, vzdělávání
i komunitního života. Je možnost obnovit mlýnské kolo včetně náhonu. Protože v místě vede
úzká silnice bez chodníku, počítá studie s vedením cesty pro pěší kolem potoka a mlýna.
O tom, jak prostor kolem Kalinova mlýna utvářet, jaké jsou problémy a příležitosti, je tedy
dost informací. Odbor dopravy a životního prostředí již podle územní studie inicioval pilotní
projekt páteřní pěší cesty, která v údolí zoufale
chybí. Silnice je úzká, chodník také, v některých částech chodník zcela chybí. Podél poto24
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ka se dá projít pouze v několika místech. Nyní
odbor připravuje část pěší cesty od Břetislavky
po Vokorinku, v druhé etapě pak kolem Kalinova mlýnu na Jenerálku a do Tiché Šárky, kde
počítá s cestou kolem mlýna.
Záměr pronajmout Kalinův mlýn by byl správným krokem, kdyby obsahoval jako podmínku
soulad se závěry územní studie. To znamená,
aby mlýn sloužil veřejnosti a umožňoval otevřenou cestu pro pěší. Nemusí a nemá vydělávat peníze, ale má být přínosný pro veřejnost
a rozvíjet přírodní park a jeho hodnoty. Ať už
tam bude infocentrum Dolní Šárky, muzeum vody s fungujícím mlýnským kolem nebo
skautská základna. Vypsání výběrového řízení
na pronájem nejvyšší cenové nabídce, bez jakýchkoliv dalších podmínek, je tedy naprostým
selháním MČ.
Nejedná se přitom o selhání jedné úřednice,
která zřejmě nevěděla, jaká kritéria ve výběrovém řízení nastavit. Jedná se o selhání Rady
MČ, která nezkoordinovala nakládání s majetkem MČ se závěry územní studie a s veřejným
zájmem. A není to výjimka, kdy chybí koordinace záměrů a jeden odbor ÚMČ neví o tom, co
dělá odbor jiný. Viditelné to bývá u oprav silnic
a chodníků, kdy se chodník rozkope, opraví,
zase rozkope atd. (např. nikdy nekončící oprava ulice Na Hutích). Zbytečné vícenáklady pak
platíme my všichni a logicky pak nezbývají prostředky na další potřebné akce.
Vyzýváme zastupitelstvo P6 ke koordinaci činností a záměrů v území před tím, než o nich
budou orgány veřejné správy rozhodovat. Navrhujeme zavedení permanentních kulatých

stolů pro jednotlivá spádová území MČ. Každé
území má svoji agendu, kterou je nutné aktivně
řešit. Většina problémů dá společně předjednat
v rámci pravidelných setkání u kulatého stolu.
V. Hodek, (autor územní studie Šárecké
údolí, Tichá-Horní-Dolní Šárka), J. Koňaří
ková, Společně pro 6

Letem světem
S mottem „bez zábran“ proběhne v sobotu 17. 9. další ročník „Zažít město jinak“.
 Nová Ruzyně je posuzována v procesu EIA. Central Group chce postavit 2332
bytů pro asi 6600 lidí. Školky pojmou 182
dětí, ZŠ 680 žáků. Jako obvykle (bohužel) spadlo oznámení i termín na vyjádření do prázdnin.  Victoria Palace se
staví, prodáno je už 25 bytů. Metr čtvereční i za víc jak 250 tis. Kč.  Praha 6
má nový web. Řada dřívějších odkazů
však přestala fungovat, nejsou dostupné
„Otázky a odpovědi“, ani odkazy z rozesílaných novinek.  Na Petřinách začala
vyrůstat nová (a pěkná) knihovna.  Nový
Veleslavín, tedy (nepřiměřená) zástavba
staré veleslavínské teplárny získala územní rozhodnutí (nepravomocné).  Hl. m.
Praha svěří Praze 6 do správy pozemky
pro břevnovský fotbalový Union.  Union
zve všechny na hřiště pod Televizní věží,
kde v neděli 18. září proběhne odpoledne
se soutěžemi pro děti a dalšími atrakcemi.
J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

