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.

O budoucí podobě Prahy 6 rozhodnou občané
Volební sliby stran a kandidátů na nás útočí
ze všech stran: „Postavíme školky! Postavíme
hřiště! Vyřešíme dopravu! Podpoříme seniory!”
Nemluví však o tom, že se má řada míst v Praze
6 proměnit ve staveniště. Praha 6 je atraktivní
městská část, je zde však řada transformačních a rozvojových ploch, na kterých investoři
plánují zástavbu. Je zásadní rozdíl, zda bude
vznikat nová rezidenční zástavba s adekvátními plochami zeleně, vybaveností a navazující
infrastrukturou, která doplní stávající zástavbu,
nebo se budou stavět sídliště či kanceláře bez
širších návazností. Budoucí podobu Prahy 6 budou určovat naši volení zástupci, které si nyní
ve volbách vybíráme. To oni budou za nás o nás
rozhodovat a jejich rozhodnutí ovlivní město
na desetiletí. Měli by tedy znát základní hodnoty území a potřeby jeho obyvatel, aby mohli
hledat nejlepší řešení i pro další generace. Víte,
jak váš kandidát nahlíží na místo, kde žijete a jakým způsobem se bude rozhodovat?
Plánovaných změn je tolik, že se dotknou
každého z nás. Některé již byly na této stránce zmiňovány nebo jsou vám známy z vašeho okolí, uvádíme tedy jen stručný přehled.
Sedlec – rozsáhlé plochy několika investorů,
kteří požadují vysokou hustotu zástavby, ale
není vyřešeno dopravní napojení ani technická
infrastruktura. Hradčanská – jak bude vypadat
nové centrum s náměstím a navazující dosud
volná plocha k Prašnému mostu? Bude Vítězné
náměstí skutečným náměstím s plochou pro
trhy a setkávání nebo se celé zastaví? Strnadovy zahrady – co zde vznikne a jak se dopravně
napojí? Zástavba Veleslavínské teplárny a pro-

dej parku se zámečkem – získá město park
a otevře jej pro Prahu 6? Vokovice – je možná
zástavba Staré Aritmy bez kvalitního dopravního napojení? Jaká bude budoucnost zelených
ploch a zahrádek okolo Libockého rybníka?
Bude město handlovat s Molepem a povolí zástavbu na Džbáně nebo plochy kolem Džbánu
získá pro oddech a rekreaci? Bude MČ chtít pro
zahrádkáře na Jenerálce získat pozemky nebo
nechá volné ruce trhu? Bude Nová Ruzyně sídlištěm nebo kvalitní rezidenční čtvrtí s adekvátní vybaveností? Ožije Stará Ruzyně jako místní
centrum? Jak se budou dostavovat Petřiny –
pouze další byty nebo také náměstí a pracovní
příležitosti? Bude sportovní centrum Olymp
na Vypichu jen pro vrcholové sportovce nebo
pro všechny? Jak se změní pás usedlostí kolem
Patočkovy a upraví kráter křižovatky na Malovance? Co bude se Strahovem? Jakou podobu
bude mít most ze Suchdola do Bohnic – bude
to městské spojení s MHD nebo panevropská
dálnice pro kamiony a auta? Umožní tramvaj
na Suchdol i napojení do Troje a Bohnic? Jak
bude vedeno prodloužení tramvaje na Dědinu
a do Ruzyně? Kudy nakonec povede Buštěhradská dráha? Uhájí se plocha drážního tělesa
pro pěší a cyklostezku? Nepřivede komunikace
Evropská – Svatovítská do Prahy 6 další automobily? Jaká varianta protipovodňové ochrany
V Podbabě se postaví? Je třeba budovat Břevnovskou radiálu? Udrží si Bubeneč východně
od Pelléovy ulice svůj charakter, nebo vyroste
mezi velvyslanectvími administrativní centrum? Lze podporovat stavbu paralelní dráhy
letiště, aniž by utrpělo životní prostředí obyvatel MČ P6?

Ankety pro kandidující strany
Aby se občané mohli lépe orientovat, co jednotlivé strany slibují, připravily spolky Prahy
6 hned několik anket pro kandidující strany.
„Spolek spolků“ Prahy 6, Společně pro 6, představil anketu POTOK 2018. Každá z kandidujících stran může odpovědět na otázky týkající
se dobré správy veřejných věcí, tedy Předvídatelnosti, Odpovědnosti, Transparentnosti,
Otevřenosti a Komunikace. Nezávisle na tom
spolky z Břevnova, Ruzyně a Bílé Hory, Petřin,
Střešovic, Veleslavína a Šáreckého údolí ro-

zeslaly kandidujícím stranám “místní ankety”
- politici tak mají možnost prokázat znalost
zdejších problémů a sdílet s občany vize pro
jejich řešení.
Výsledky anket najdete na stránce http://praha6.org a na stránkách jednotlivých spolků. Přejeme šťastnou ruku a přijďte k volbám.
V. Hodek, P. Charvát, M. Chylík, J. Koňaříková, E. Metela, T. Šídlo, J. Škvor, L. Špičáková,
I. Vočková, Společně pro 6

Letem světem
Praha spolu s MČ P6 zřejmě povolí firmě
Molepo zastavět zhruba 35 000 m2 výměnou za revitalizaci okolí nádrže. Pozemky
nacházející se na území přírodního parku
získal developer levně v dražbě – jako zeleň za 290 Kč/m2.  Žádost o zachování
areálu Veleslavínského zámečku pro veřejnost byla podána s 500 podpisy.  Menší
farmářské trhy se rozjíždějí v Liboci v ul.
Pavlovské.  Rada MČ souhlasí se změnou
6 600 m2 sadů a zahrad na severním okraji
Petřin na obytné území firmě CIVITAS, s. r. o.,
podnět na změnu územního plánu putuje
na magistrát.  Penta chystá „Rezidenci
Juliska“ v prostoru bývalé teplárny.  Nádražka v Dejvicích má problém. SŽDC jí chce
zdvojnásobit nájemné.  Ke konci volebního období se nepovedlo „polidštit“ výduch
Blanky Na Octárně. Objekt bude dokončen
dle původní dokumentace ozeleněním popínavými rostlinami.  Ve vnitrobloku Buštěhradská, Pevnostní a Dělostřelecká bylo
letos identifikováno 31 druhů ptáků.
Tipy pište na spolky-redakce@praha6.org
J. Koňaříková, J. Škvor, P. Charvát

Jinde nevídané:
stránka spolků
už 3 roky!
Již 3 roky můžete na této stránce číst názory a informace spolků a iniciativ, které
v Praze 6 působí. Od začátku bylo záměrem
informovat o dění v Praze 6 politicky nezávislým a případně i kritickým pohledem.
To je v jiných městských částech naprosto
nevídané! A je to tak dobře, aktivní obyvatelé sdružení ve spolcích jistě mají k dění
a budoucímu rozvoji MČ co říci i ostatním
občanům. Musíme na tomto místě napsat,
že spolky měly v nejrůznějších kauzách – až
na drobné zádrhele – vždy volnou ruku k vyjádření svých názorů a stanovisek. Věříme, že
tuto „našlápnutou” cestu k „otevřené radnici”
neopustí ani budoucí politická reprezentace, která vzejde z příštích voleb.
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