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	� 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  verze článků 
na praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy. 

Letem světem
Od 13.prosince se před zámkem Veleslavín uskuteční výstava na téma Zámek Veleslavín v kraji-
ně.   Čistička na Císařském ostrově by v bu doucnu mohla z odpadních vod zajistit vytápění až 
pro 200 tis. lidí.   Koncem listopadu se měla rozběhnout stavba trolejbusové linky z Veleslavína 
na letiště. Přijde na 354 mil. Kč, svézt bychom se měli do roka a čtvrt.   Milion a tři čtvrtě bude 
stát letošní vánoční osvětlení.   Park Lazáro Cárdenase u ZŠ A. Čermáka bude rekultivován 
za 28 mil. Kč.   Ve Džbánu koupání Molepo nedovolilo, světélkující Lumina Park v areálu ano. 
  Probíhá obnova stromořadí v Dělostřelecké ulici.

J. Škvor, J. Koňaříková, Společně pro 6

Zájmem spolků sdružených ve Společně pro 6 
je, aby „šestka“ zůstala přívětivým místem 
ke  spokojenému bydlení, práci a  trávení vol-
ného času. Vedeni tímto zájmem se snažíme 
zabránit současné nežádoucí zástavbě zele-
ných ploch, necitlivé výstavbě zvláště v  pa-
mátkových zónách Prahy 6 a nekoncepčnímu 
řešení dopravy. Přejeme si, aby občané měli 
možnost spoluvytvářet budoucí podobu Pra-
hy 6 při zachování jedinečných krajinných a ar-
chitektonických hodnot. Od roku 2014 se sna-
žíme o smysluplnou spolupráci s MČ Praha 6. 
Na  základě memoranda o  spolupráci s  MČ 
Praha 6 se členové spolků zapojili do  práce 
komisí a  pracovních skupin, pravidelně jsme 
se setkávali se zástupci radnice. Ve spolupráci 
s MČ Praha 6 jsme zorganizovali veřejné připo-
mínkování návrhu metropolitního plánu.

Považujeme za  dobré, aby nově zvolené za-
stupitelstvo pokračovalo v  aktivitách, které 
si společně se zástupci spolků předsevzalo 
v předchozích volebních obdobích. Především 
aby se přihlásilo k  memorandu o  spolupráci. 
Aby se opět konala pravidelná setkání radnice 
se spolky, ideálně přenesená na úroveň čtvrtí, 
a tak bylo možné věnovat se problémům v po-
třebném detailu. Zároveň je to i cesta, jak zvýšit 
podíl občanů na utváření současné a budoucí 
podoby Prahy 6. Aby byli zástupci spolků opět 
přizváni do práce komisí a pracovních skupin 
a byla zachována tato stránka spolků v radnič-
ním časopise Šestka.

Přejeme si, aby MČ s občany projednala dlou-
hodobou vizi rozvoje. Je důležité zapojovat 
občany do připravovaných záměrů od samého 
počátku. Participace neznamená jen občany 
informovat o hotových návrzích, ale především 
získávat zpětnou vazbu od veřejnosti od oka-
mžiku, kdy se záměry teprve začínají defino-
vat. Očekáváme transparentní jednání radnice, 
jehož součástí bude zveřejňování srozumitel-

Jaká bude spolupráce s novou radnicí?
ných a přehledných informací, včetně otevření 
jednání komisí pro veřejnost.

V oblasti územního rozvoje spoléháme na  to, 
že radnice bude trvat na připomínkách k me-
tropolitnímu plánu z  roku 2018 a 2022 a pat-
řičně zohlední i  připomínky a  požadavky ve-
řejnosti. Očekáváme, že nové zastupitelstvo 
dohlédne na to, aby rozvoj Prahy 6 byl vyváže-
ný, udržitelný a v souladu s veřejným zájmem. 
Metropolitní plán ve svém měřítku toto, bohu-
žel, nezajišťuje. Žádáme proto, aby pro při-
rozené menší územní celky s vlastními osami 
a lokálními centry byly zpracovány územní stu-
die a dle potřeby dopracovány regulační plány 
stanovující jasná pravidla rozvoje těchto celků. 
Jako vzor pro další území by měla posloužit 
územní studie Šárka, která vzešla z  iniciativy 
spolků a která již byla schválena MČ. Součas-
ně očekáváme, že závěry studie Šárka budou 
využívány pro rozhodování o území, které stu-
die definuje. 

Z konkrétních projektů bychom uvítali v rámci 
rozvoje Hradčanské vytvořit náměstí jako zele-
ný park, kam se sbíhají bezpečné zelené trasy 
Prahy 6; obnovit nábřeží Vltavy podél Podbab-
ské; na  Petřinách vymezit náměstí pro veřej-
ně prospěšnou stavbu – kulturní sál a divadlo; 
protáhnout tramvajovou trať z Petřin na Bílou 
horu; zpřístupnit areál veleslavínského zám-
ku  jako centrum kultury a odpočinku, rozvíjet 
Evropskou jako městský bulvár s  navazující 
městskou infrastrukturou a  vzrostlou zelení;  
Šárkou vést páteřní pěší cestu a po horní hraně 
propojit Podbabu až na  Džbán šáreckou ho-
rizontálou; podpořit městský bulvár s tramvají 

od Kobylis do Ruzyně a odtud tuto tramvajo-
vou tangentu propojit od Drnovské až do Řep; 
pro Ruzyň regulačním plánem zajistit ochranu 
městské zeleně, rozvoj místního centra a pro-
pojení uliční sítě; rozvoj Nové Ruzyně vyvážit 
velkým důrazem na  rozvoj služeb a  městské 
vybavenosti v  okolí Drnovské a  Dlouhé míle; 
rozvíjet stávající centra oddechu a  zeleně 
(Džbán, Libocký rybník), a ne je zastavovat.

Očekáváme, že nové vedení radnice bude 
provádět aktivní městský management a koor-
dinaci všech činností a záměrů na území MČ 
před tím, než o  nich budou orgány veřejné 
správy rozhodovat. Rozvíjet aktivity města tak, 
aby se jednotlivé záměry a  projekty vzájem-
ně podporovaly a přispívaly k  rozvíjení města 
pro život. Spoléháme, že nové vedení radnice 
bude uplatňovat všechna nařízení a  zákonná 
opatření v  oblasti udržitelného rozvoje, zdra-
vého životního prostředí a v oblasti památko-
vé péče a že bude postupovat proti necitlivým 
a předimenzovaným zástavbám v celé Praze 6. 

Očekáváme, že nové vedení se postaví čelem 
klimatické výzvě a  bude realizovat opatření 
k  implementaci Klimatického plánu Prahy na-
vržená pracovní skupinou a schválená zastupi-
telstvem v červnu tohoto roku.

Těšíme se na plodnou spolupráci v novém vo-
lebním období!

Jarka Koňaříková, Vladan Hodek, Pavel 
Charvát, Jirka Škvor, Lenka Špičáková, Jiří 
Hušek, Jindra Kvapilová, Veronika Zapleta-
lová, Společně pro Šestku 


