JIHOMĚSTSKÉ NOVINY
HNUTÍ PRO PRAHU 11 | ŘÍJEN 2013
Všechna předchozí vydání Jihoměstských novin (č. 1–11) jsou k přečtení na www.hpp11.cz

Z OBSAHU

Hnutí pro Prahu 11 – aktivní opozice
Aktuality z Jižního Města
Co nového v kauzách výstavby na JM
Kolegové vám píší...
Čtenářské okénko

str. 2
str. 3
str. 5
str. 7
str. 8

POLITICKÁ STRANA

HNUTÍ PRO PRAHU 11
spolupracující občanská sdružení Jižního Města
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ČTĚTE na str. 5

Jak je možné, že na P11 vládne tak dlouho politicky naprosto
nesourodá koalice ODS-ČSSD-SPOZ-PP za podpory KSČM?
Vážení spoluobčané,
Jihoměstské noviny mají své pokračování i na podzim 2013. Jako občanská sdružení i jednotlivci sledujeme kauzy
nevýhodných prodejů městského majetku, zástavby zeleně, prohospodařování městského rozpočtu a další obvyklé
slabosti pražských radnic. Od roku 2010 jsme se někteří z nás stali zastupiteli MČ Praha 11 a i nadále se budeme snažit
zlepšovat kulturu samosprávy a informovat vás o tom, co se opravdu děje na Jižním Městě. Nebojíme se říci nahlas,
že koalice ODS-ČSSD-PP-KSČM stačila za 7 let svého působení prohospodařit tolik městského majetku, že bychom za
to měli na Jižním Městě zlaté chodníky. Sledujte a řešte spolu s námi jihoměstské záležitosti, seznamte se se způsobem práce samosprávy vašeho bydliště. Někteří z nás jsme na Jižním Městě vyrostli, někdo tady vychoval své děti,
někdo se přistěhoval – zajímá nás, kde žijeme. Děkujeme všem, kteří přispěli svým časem, dovednostmi i financemi
k vydání dalších Jihoměstských novin!
Vaše Hnutí pro Prahu 11
Ing. Jiří Štyler, předseda Hnutí pro Prahu 11, předseda a zakladatel o.s. Chodov, zastupitel MČ P11
Ing. Ladislav Kos, místopředseda Hnutí pro Prahu 11, zastupitel MČ P11
Petr Lukeš, Hnutí pro Prahu 11, předseda Jihoměstského osvětového spolku, zastupitel MČ P11
RNDr. Zděnek Kvítek, zakladatel o.s. Hezké Jižní Město, zastupitel MČ P11
PhDr. Šárka Zdeňková, předseda o.s. Zelené Roztyly

Sledujte web Hnutí pro Prahu 11 – www.hpp11.cz

CO V ZASTUPITELSKÉ LA
VICI DĚLÁME? AKTIVNÍ OPOZICI
LAVICI
OPOZICI..
Jako zastupitelé MČ Praha 11 za Hnutí pro Prahu 11 (HpP11)
jsme od roku 2010 aktivní opozicí a troufáme si tvrdit, že svojí
houževnatostí a vytrvalostí jdeme stávající koalici na nervy. Už
pár let spolčení ODS-ČSSD-PP-KSČM konfrontujeme s jejich,
mírně řečeno, nehospodárnými počiny a vše dáváme co nejčastěji na vědomí obyvatelům JM. Věříme, že po příštích komunálních volbách v roce 2014 skončí povedená koaliční skupinka
v propadlišti jihoměstských politických dějin. Snad se pak najde
příležitost pro lepší samosprávu – souhlasíte, že „jaká samospráva, takový stát“?
Vaše neúnavné Hnutí pro Prahu 11
Petr Lukeš (HpP11, o.s. Chodov)
„Nikdy mě nepřestane udivovat, že lze prodat obecní pozemek za zlomek ceny, nebo fakturovat plnou částku za třetinu práce. Od roku 2010
připravuji s kolegy materiály pro články, televizní a rozhlasové reportáže.
Občas přidám komentář na stránky blogu iDnes. V zastupitelstvu jsem
slyšet. Hlas mám, bohužel, pouze jeden.“

RNDr. Kateřina Zelenková (o.s. Chodov)
„V opoziční zastupitelské práci se soustředím na oblast územního rozvoje a plánování, v rámci o.s. Chodov připravuji připomínky a podklady
pro různá územní řízení. Zvlášť se zajímám o oblast životního prostředí,
problematiku dřevin a pomáhám konkrétním občanům při ochraně životního prostředí v jejich okolí.“
RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D. (o.s. Hezké Jižní Město)
„Věnuji se územnímu rozvoji města a životnímu prostředí. O tom, že
jsem svoji opoziční práci dělal dobře, svědčí nejlépe skutečnost, že jsem na
jaře 2013 byl koalicí vyloučen z výboru pro územní rozvoj MČ. Dále se
věnuji tématice otevřené (v našem případě zavřené) radnice.“
Ing. Jiří Štyler (HpP11, o.s. Chodov)
„Z pozice předsedy Hnutí koordinuji a připravuji jeho další cestu k potřebám obyvatel i samotného Jižního Města. Také se snažím věnovat údržbě
veřejné zeleně a problematice mateřských a základních škol ve správě městské části. Mým mottem je hrát s otevřeným hledím, nelhat a nekrást.“

Ing. Ladislav Kos (HpP11)
„Jako zastupitel se zaměřuji na oblast ekonomiky a sportu, v lokalitě Háje
se věnuji obraně proti developerským záměrům. V ekonomické oblasti napadám nízké prodejní ceny městského majetku, sleduji regulérnost veřejných zakázek a snažím se, aby současná radniční garnitura neutratila všechny prostředky ještě před volbami v roce 2014. V oblasti sportu bych rád, aby
nebyly podporovány pouze sportovní subjekty servilní radnici – Dukla Praha
JM a Sportovní Jižní Město o.p.s., ale aby byly vytvořeny podmínky pro sportovní rozmanitost. Rovněž jsem vstoupil do jednání o vyřešení majetkových
vztahů kolem hřiště FC Háje, což přineslo výrazný posun k řešení.“
Ing. Irena Řivnáčová (o.s. Chodov)
„V zastupitelské práci se věnuji účasti v přípravovaných investičních záměrech a stavebních řízeních, zejména bráním občany před výstavbou
výškové budovy Litochlebský park a výstavbě bytových domů Podjavorinské. Spolu s paní Kateřinou Zelenkovou řeším otázky životního prostředí.“

Koalice a opozice na JM od komunálních voleb 2010

MÁ VSTUP DO MÍSTNÍ POLITIKY VŮBEC SMY
SL?
SMYSL?
Pro většinu lidí pravděpodobně ne. Mají svoje starosti a prostor rádi
přenechají profesionálním obchodníkům s iluzemi. Vidíme to jinak. Tohle
je naše město. Chceme v něm žít a ne jen nečinně přihlížet jeho devastaci.
To je hlavní důvod, proč jsme vystoupili z řady a dáváme hlasitě najevo, co
si o řízení Jižního Města myslíme. Opoziční práce je charakterizována třemi
„N“: je nevděčná, náročná a téměř neviditelná. Naše trvalé snahy na jednáních zastupitelstva nejsou vidět, přenosy ze zastupitelstva zmizely rozhodnutím radnice z televize (přenášíme je tedy přes web sami), nemáme

přístup k radničnímu zpravodaj Klíč (vydáváme tedy Jihoměstské noviny, provozujeme www.hpp.cz). V komisích Rady MČ nemáme jako opozice zastoupení, pro naše nesouhlasné postoje jsme byli vyloučeni ze všech výborů
MČ, na naše místa byly dosazeny poslušné loutky, máme všichni svá povolání a politiku děláme „po večerech“. Přesto se nevzdáváme, hodně se nám
povedlo a děkujeme všem za reakce a ohlasy na naše snahy. Vaše podpora
je motivací, která nám pomáhá na Jižním Městě hájit veřejný zájem.
členové a spolupracovníci Hnutí pro Prahu 11

VZHLEDEM K NEPRAVIDELNÉMU VYDÁVÁNÍ JIHOMĚSTSKÝCH NOVIN SLEDUJTE AKTUÁLNÍ
WEBOVÉ STRÁNKY HNUTÍ PRO PRAHU 11. CO NAJDETE NA WWW.HPP11.CZ:
Aktuality – naše nejnovější zprávy o dění na Praze 11 (krásně zpracované na pohyblivém baneru v pravé části hlavní stránky)
Kauzy – aktuální dění o všech velkých kauzách výstavby na JM (najděte si novinky o výstavbě, která se vás dotýká)
Youtube.com/hpp11cz – vysíláme jednání ze Zastupitelstva MČ! Když vedení radnice přestalo na jaře 2011 vysílat jednání
v televizi, přenášíme vám od jara 2013 zastupitelstvo přes web sami, vč. komentovaného záznamu.
Facebook.com/hpp11cz – diskutujte s námi na facebooku
Seznamte se s námi – kdo byl za Hnutí pro Prahu 11 v roce 2010 zvolen a komu se můžete ozvat?

Podívejte se v archivu České televize na reportáž o praktikách prodejů pozemků na Jižním Městě, Reportéři ČT dne 19.1
19.1.. 2011
„Je libo pozemek na Praze 11? Developer jej dostane až třikrát levněji“.
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AKTU
ALIT
Y Z JIŽNÍHO MĚST
A
AKTUALIT
ALITY
MĚSTA
RADNICE SE NESTYDÍ PRODÁVAT I ŠKOLKY
Rada MČ Praha 11 dne 8.8.2013 schválila záměry prodeje několika objektů bývalých MŠ a jeslí, kde v současnosti působí soukromé
školy. Jde o objekty: bývalá MŠ Hrudičkova, bývalá MŠ Stříbrského, bývalá
MŠ Machkova, bývalá MŠ Chomutovická.

Občané, buďte informováni o dění na Jižním Městě, nechte si posílat JMinfo
Zpravodaj – textový občasník sestaven občany Prahy
11, distribuující aktuální informace z JM, pozvánky na setkání radnice
s občany, videozáznamy z jednání zastupitelstva i z veřejných projednání,
vizualizace, informace o projektech, o získaných studiích, o plánované výstavbě v okolí vašich domů. • Požádejte o zpravodaj formou zprávy na
jminfo@volny.cz, uveďte ulici + váš email. • Archiv Zpravodajů > http://
1url.cz/dqrl
Cílem JMinfo „První
kontakt“ je sdělit základní
stručná fakta o dění na Jižním Městě, navést občana
k dalším informacím a podnítit jeho zájem o klíčové události, dějící se na JM takřka bez povšimnutí
veřejnosti. Předpokládáme, že jste dosud žádné informace neobdrželi nebo
jste se o dění na JM nezajímali, což se nyní může změnit. • „PK“ je výzvou
ke spolupráci, ke sdílení informací. Je výzvou k bdělosti vůči developerskému chování radnice MČP11, zbavující se levně pozemků JM a objektů veřejné vybavenosti. • JMinfo „První kontakt“ se nalézá na této stránce > http:/
/1url.cz/aobN
tým JMinfo

Bývalá školka
ul. Stříbrského, září 2013

Objekty jsou nyní v dlouhodobém pronájmu, logické
by bylo, aby mohly v případě
potřeby sloužit ke svému původnímu účelu, tedy jako školka. Místo toho
se prodají. Nikdo již nezaručí, že se objekty a jejich pozemky v budoucnu
na žádost soukromého investora nepřemění v územním plánu z tzv. VV
„veřejné vybavení“ na „zástavbu téměř čímkoli“, že se v budoucnu nepřestaví na bytové jednotky, administrativní budovy apod. Připomeňme si,
jak v 90. letech, v době starostování pana P.Jiravy, byli obyvatelé Jižního
Města svědky prodejů budov mateřských školek. A v posledních letech se
nám následky těchto prodejů stále připomínají – nejsou volná místa ve
školkách a všechny stávající mateřské školy mají zřizovatelem povolený
výjimečný počet dětí ve třídách (místo 25 dětí 28 – pro děti i pro učitelky
jde o podstatné zhoršení podmínek).
Zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 i občanská sdružení podali nesouhlasná
stanoviska.
Ing. Ladislav Kos, místopředseda Hnutí pro Prahu 11
Ing. Jiří Štyler, předseda Hnutí pro Prahu 11

FALEŠNÁ PRAVICE NA JM
Dne 17.9.2013 na jednání zastupitelstva P11 se Hnutí pro Prahu 11 za
podpory TOP09 snažilo odvolat soudruha předsedu F.Hoffmana (KSČM)
z funkce předsedy kontrolního výboru. Opět se ukázalo pevné spojení ODS a KSČ na JM, kdy všichni členové ODS pana soudruha předsedu ve
funkci podrželi. Aby ne, když ho tam sami na svůj návrh předsedy zastupitelského klubu M.Mihálika (ODS) nainstalovali před třemi lety (po volbách
2010). Soudruh F.Hoffman za to koalici ODS-ČSSD-KSČ-PP kryje všechny

ÚOOZ na radnici MČ Praha 11
Občané Jižního Města, v dnešním krásném podzimním dni, kdy do
ulic vyjely čistící vozy a vyšly metařské čety, proběhla očistná akce i na
úřadu v naší městské části. Od 10 h zasahoval na radnici Prahy 11 protimafiánský útvar ÚOOZ, což potvrdil i jeho mluvčí. Blýská se na lepší časy…
2.10.2013
Ing. Jiří Štyler, předseda HPP11

Mimořádné jednání zastupitelstva MČP11
Na základě žádosti HPP11 a TOP09 se dne 22.10.2013 konalo mimořádné jednání zastupitelstva, kde jsme požadovali vyjádření vedení MČ
Praha 11 k zásahu specializovaného útvaru Policie ČR ÚOOZ v prostorách radnice MČ Praha. Navrhovaný program opozice byl koalicí ve
všech bodech, a bez jediného vysvětlení, zamítnut.

Celý záznam jednání mimořádného ZMČ Praha 11
ze dne 22.10.2013 v trvání
40 minut si můžete přehrát
na www.hpp11.cz.
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„Předvolební falešná pravice“, ul. Turkova, září 2013, Praha 11
lumpárny. V éře primátora P.Béma zastával funkci předsedy magistrátního
kontrolního výboru, jedná se o představitele starých stalinistických struktur, tj. vědomě uvádíme „KSČ“. V srpnu 2013 oznámilo Hl.m.Praha, že
podává trestní oznámení na řadu pražských politiků, mimo jiné na JUDr.
F.Hoffmana, a to ve věci kšeftování s pozemky na Praze 5 přes TCP Vidoule,
a.s. (zdroj ČTK). Do skupiny obviněných patří i RSDr. PhDr. Jaroslav Kafka,
kterého naše radnice P11 zaměstnává jako asistenta JUDr. Hoffmana.

Vážení a milí sousedé, dovolujeme si Vás tímto pozvat na krátký
vzpomínkový pietní akt ke Dni Veteránů tradičně se konající
u památníku padlých na Litochlebském náměstí dne 11. listopadu od 17 hodin. Krátce vystoupí předseda Hnutí pro Prahu 11
Ing. Jiří Štyler a vzpomínku ukončí promluvou Mgr. Pavel Urban.
Těšíme se na setkání.
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KONTRO
VERZNÍ USNESENÍ RAD
Y MČ PRAHA 11 Z LÉT
A 2013
KONTROVERZNÍ
RADY
LÉTA
(DOUFÁME, ŽE SE JIMI KOALICE POCHLUBÍ V KLÍČI):

Vizualizace „Administrativní budova
U Kunratického lesa“

Rada MČ P11 dne 28.8. souhlasí (č.u. 0811/
19/R/2013) se záměrem „Administrativní budova U Kunratického lesa“ při ulicích U Kunratického lesa, Holušická a Petýrkova. Výstavba
počítá s úpravou územního plánu a změnou
míry využití území SV (všeobecně smíšené)
z kódu D na kód G (výrazné navýšení stavby).
Stavět se má na pozemku, kde se plánovala
v roce 2009 admin.budova „Eleven Building“.
Naproti plánované budově mají stát mrakodrapy „Prague Eye Towers“ investora PPF (též čistě pro administrativu), viz www.hpp11.cz. Hnutí
pro Prahu 11 a občanská sdružení dlouhodobě
s tímto zneužíváním volných ploch pro masivní
administrativní výstavbu nesouhlasí.

17.7.2013 – v usnesení č. 0733/17/R/2013 Rada MČ Praha 11 hovoří
o domě seniorů ve ul. Filipova na Roztylech a uvolňuje 710 tis. Kč! z oddílu
sociální služby na technicko-ekonomickou studii proveditelnosti (18.9.2013
uvolňuje Rada dalších 140 tis. Kč). Záměr zní bohulibě do chvíle, než zjistíme, že 7.11.2012 v usnesení č. 1120/27/R/2012 Rada MČ požaduje pokračovat v projektu přestavby a nástavby bývalých jeslí / školky v ul.
Filipova z „VV – veřejné vybavení“ na „OB“, tj. k přestavbě objektu na
byty, a to pod nálepkou „dům seniorů“, který tam nakonec nikdy nebude.
Chybí nám na JM byty nebo školky? O.s. Zelené Roztyly s věcí seznámilo
infoemailem občany Roztyl a Chodova v srpnu 2013 a se záměrem přestavby objektu jeslí na byty v ul. Filipova nesouhlasí.
26.6.2013 – Rada MČ P11 vydala usnesení, že souhlasí s úpravou
územního plánu č. U 0968 na metru Opatov. Toto usnesení znamená,
že Rada souhlasí s navýšením plochy kancelářských ploch v záměru Nový
Opatov ze 100 000 m2 na 170 000 m2.
Hnutí pro Prahu 11

ZPRÁ
VY Z HORNÍCH ROZT
YL
ZPRÁV
ROZTYL
PARKOVACÍ DŮM UL. TOMÍČKOVA
Firma UNIMEX GROUP, a. s., která usiluje o změnu územního plánu č.
Z1147/06 umožňující výstavbu výškové budovy v těsném sousedství stanice metra Roztyly, chce v současné době postavit parkovací dům mezi
objekty T-Mobilu a OBI v Tomíčkově ulici. Projednání projektu se objevuje
v programu Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 11 již
od podzimu 2012, výbor se jím dosud nezabýval.

POZITIVNÍ EVOLUCE NA ROZTYLECH
Je tu další snaha zastavět starý třešňový sad nad stanicí metra Roztyly. Magistrát hl.m. Prahy v nedávné době (říjen 2012), pod silným tlakem
veřejnosti a po našem čtyřletém úsilí, nepovolil celé území u Kunratického
lesa zastavět tzv. změnou ÚP „Velké Roztyly“. A na jednání VÚR MČ Praha
11 dne 28.5.2013 jsme se dozvěděli, že zájemce (firma Akmit s.r.o.vlastněná
firmou RSJ pana K.Janečka) chce v třešňovce stavět, tj. stávající územní plán
změnit z funkčního využití ZP („parky a zahrady“) na OV-F („výškové budovy smíšené funkce“). Podle studie by se mělo jednat o 4 bytové domy. O.s.
Zelené Roztyly se dotázalo přes Nadační fond proti korupci (NFPK) pana
K.Janečka, který nám přes ředitele RSJ zájem o zástavbu třešňovky potvrdil.
Ředitel NFPK p. P.Soukenka nám zase potvrdil, že nemá s konáním pana
K.Janečka nic společného (a nevidí na něm nic špatného).

KAMIÓNY V ULICI KLOKNEROVA
Sídlištní ulicí Kloknerova na Roztylech běžně jezdí kamióny a těžká doprava. Posledních pár let se z klidné úzké ulice stala průmyslová
spojka. Kamióny a nákladní vozidla jezdí bezprostředně kolem dvou mateřských školek a domu s pečovatelskou službou, ani se do ulice nevejdou.
Mají povolení vjezdu, když máme na JM zákaz 12t? Pokud ano, vidělo
někdy situaci v Kloknerově oddělení dopravy nebo silniční správní úřad
MČ Praha 11? Více než dva roky žádají místní obyvatelé o zklidnění ul.
Kloknerova, dožádali se alespoň zpomalovacích prahů a značek omezení
rychlosti. Nevhodný tvar prahů způsobuje při přejezdu větších vozidel ohlušující rány. Na přechod pro chodce u školky Babákova prý nejsou peníze.

Kamión v ul. Kloknerova, Chodov, jaro 2013
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NEBEZPEČNÝ PŘECHOD PRO ŠKOLÁKY
POŠEPNÉHO ZŠ
Výsledek nedávné bohulibé soutěže MČ pro školáky ZŠ Pošepného byl
jasný – nejnebezpečnější přechod pro chodce je ten u podchodu
pod ul. Ryšavého, od směru MŠ Blatenská. Frekventovaný přechod
pro chodce, přes který přejdou všichni školáci spodního sídliště do ZŠ Pošepného je v zatáčce a bez jakýchkoliv zpomalovacích prvků, od ukončení
soutěže se s přechodem nic neudálo. www.praha11.cz/cs/jizni-mesto/doprava/prechody-pro-chodce

BYTOVÝ DŮM V UL. GREGOROVA
Developer zastoupený
společností CLV Development s.r.o. aktuálně usiluje
(od 4/2013) o výstavbu
obludného 11-podlažního
domu s třemi patry podzemních garáží, a to na místě
blokové kotelny v ulici Gregorova (viz obrázky). Pozemek s kotelnou je v současném územním plánu veden
jako území stabilizované se
zvýšenou ochranou zeleně.
Nevkusný architektonický
návrh provedla, na JM provařená, firma ATELIER 6 (ing.
arch. Libor Čížek).

Vizualizace „Bytový dům Gregorova“,
pohled z ul. Ryšavého, Horní Roztyly

Ing. Aleš Kulhánek, PhDr. Šárka Zdeňková
o. s. Zelené Roztyly, www.zeleneroztyly.cz
RNDr. Zuzana Malá
o.s. Ochrana Roztyl, www.ochranaroztyl.estranky.cz
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TR
AFIKY A K
ORYTA
TRA
KO
ANEB PENÍZE, KTERÉ DRŽÍ KOALICI NA PRAZE 11 POHROMADĚ
Nejprve výklad uvedených pojmů, ponechávám na čtenáři, zda níže popsané funkce zařadí do kategorie „trafik“ nebo „koryt“:
„Trafika“ se neprávem stala synonymem pro bezpracný příjem peněz. Přitom vysloužilí vojáci, kteří trafiku od eráru dostávali, v ní
museli trávit velkou část dne prodejem novin a kuřiva.
„Koryto“ je výraz z doby socialismu používaný pro stranickou funkci. Velice trefné přirovnání, ke korytu stačí pouze přijít a konzumovat.
Jak je možné, že na P11 vládne tak dlouho politicky naprosto nesourodá koalice ODS-ČSSD-SPOZ-PP za podpory KSČM? Mají hodně
společného – trafiky a koryta.

Radniční akciovky
Jednou z forem vyvádění veřejných peněz spřáteleným osobám je členství v představenstvech a dozorčích radách čtyřech akciových společností, především pro tento účel založených v letech 2008/9 představiteli ODS a ČSSD. Jde o radniční akciové společnosti Jihoměstská majetková,
a.s., Jihoměstská parkovací, a.s., Jihoměstská sociální, a.s., Jihoměstská
sportovní, o.p.s. Kromě obchodování s obecním majetkem a vyvádění peněz neprůhledně vybraným firmám je tak vytvořeno čtyřicet placených míst
/za 2–12 tis. Kč měsíčně/ pro spřátelené straníky ODS, ČSSD, SPOZ, KSČM.
Opravdovým korýtkem jsou funkce předsedů výborů a komisí, jejichž
užitečnost může každý občan posoudit sám, pokud se někdy snažil něco
konkrétního s MČ řešit. Komise se scházejí max. 1× měsíčně a tak při
platu 44,5 tis. měsíčně za pár hodin práce hlasují pánové a dámy s koalicí,
i kdyby nechtěli. Konkrétně se jedná o E.Zikmundovou /ČSSD/, J.Fauska
/ČSSD/, F.Hoffmana /KSČM/, M.Anděla /Pražané za svá práva/.

Asistenti a poradci
Další formou financování soudržnosti koalice jsou i zaměstnanecké poměry a smluvní vztahy. Jeden ze zastupitelů ODS P.Volf má se starostou
D.Mlejnským uzavřenu smlouvu jako OSVČ na pozici asistenta starosty za
32 tis./měs., dva koaliční zastupitelé /Ing. arch. O.Rybníkář – bývalý ČSSD a
JUDr. J.Holub-stále PP/ se stali zaměstnanci Jihoměstské majetkové a.s. Naše
žádost o informaci k jejich pracovní náplni a výši platu nám byla zamítnuta.
Naprosto nevkusné jsou pak funkce tzv. „poradců“. Víme o dvou, možná
je jich více. Již zmiňovaný předseda kontrolního výboru F.Hoffman /KSČM/
má ještě poradce RSDr.J.Kafku za 20 tis./měs. a radní J.Mráz /ČSSD/ má
poradce Ing. D.Matonohu /předseda OV ČSSD Praha 11/ za 25 tis./měs.
Stranická legitimace ODS a ČSSD slouží rovněž jako náhrada výběrových
řízení na různé funkce v organizacích zřizovaných MČ P11. A tak máme
ředitele Jihoměstské sociální a.s. J.Gabriela /zastupitele ODS/, ředitele KC
Zahrada z ODS /Mgr.Z.Holana/, ředitele školy z ODS /Mgr.P.Dittricha/ a
dokud se neodhalil jeho falešný diplom, tak i R.Pulkerta /bývalý ředitel ZŠ
Mikulova/. Mnoho členů ODS bylo přijato do Jihoměstské majetkové a.s.,

mnoho jich má placené funkce kolem sportovního dění. Rovněž ředitel
Městské policie P11 je členem ODS.

Předražené a manipulované zakázky, posudky a studie
Další mimořádně účinnou formou upevňování soudružských vztahů na
Praze 11 jsou zbytečné a předražené zakázky šité spřáteleným firmám
na míru. Stejně tak parádně se vyvádí z rozpočtu prostředky pomocí nesmyslných a zbytečných studií a zmanipulovaných posudků – těmto praktikám se budeme věnovat v příštím vydání JMN.

Nevýhodné prodeje obecních pozemků a objektů
Soudruzi z radnice připravují obec o majetek bohužel i nevratným způsobem, a to nevýhodným prodejem obecních pozemků, tj. hluboko
pod cenou, a to výhradně firmám buď s neprůhlednou vlastnickou strukturou nebo firmám na radnici napojeným. Prodeje pozemků, zejména zelených ploch a parkovišť (za všechny např. Alborg, Selequene, Tweelingen
v letech 2009/2010) bohužel velmi záhy vedou k záměrům výstavby zejména bytových domů a administrativních budov. Exemplárním příkladem
těchto prodejů je prodej pozemků v roce 2010 za necelých 1800 Kč/m2
v ul.Ke Stáčírně JUDr.V.Zavadilovi, příslušníkovi StB, nyní externímu právnímu poradci starosty D.Mlejnského /fakturace MČ „doslova za nesmysly“ 2 milióny Kč v letech 2010–2012/. Stejný osud potkal a bohužel nadále potkává např. budovy bývalých kotelen a školek – končí jako záměry
pro výstavbu dalších bytů a kanceláří.
Smutné je, že na JM není rozdílu mezi ODS, ČSSD, SPOZ nebo KSČM
(v minulém volebním období se ve staronové koalici hřála i Strana zelených) – všichni táhnou k jednomu korytu. Bohužel, jak vidíme na „velké
politice“, i toto zjevné tunelování nemusí být trestným činem.
Zastupitelé Hnutí pro Prahu 11 na tyto praktiky dlouhodobě upozorňují
(jako občanská sdružení od roku 2003, v zastupitelstvu od roku 2010),
zvlášť, když pak od radnice slyšíme, jak nejsou peníze na to či ono. Věříme,
že Jižní Město bude mít jednou slušnou samosprávu s úmyslem ne ji rozkrást, ale udržet ke slušnému bydlení a normálnímu životu.
zastupitelé MČ za Hnutí pro Prahu 11

KA
UZY VÝ
ST
AVB
Y NA JM – CO JE NO
VÉHO?
KAUZY
VÝST
STA
VBY
NOVÉHO?
Vážení spoluobčané, protože radniční Klíč příliš nepíše o tom, co nám i vám plánují v budoucnu postavit před okny, pravidelně vás
v Jihoměstských novinách (a nově i na webu www.hpp11.cz) informujeme o aktualitách v těch největších kauzách zástavby na Jižním
Městě. HpP11 a spolupracujícím občanským sdružením se doposud daří věcnými připomínkami, odvoláními a žalobami bránit zahájení
mnoha nesmyslných záměrů, které radnice buď sama iniciovala, nebo v nich stojí na straně developerů. Nabízíme tedy pokračování všeho,
co se v případech zástavby v lokalitách Háje, Opatov, Chodov, Roztyly od posledních vydání novin (duben 2013) dělo. Celkový přehled
kauz naleznete v předchozích vydáních Jihoměstských novin a na webu www.hpp11.cz.

1. Litochlebský park – projekt výškového domu
na Litochlebském náměstí
Historie stavebního záměru je pestrá. Podhodnocený
prodej pozemků radnicí firmě Tweelingen, a.s., sledování odpůrců stavby detektivy Víta Bárty (přítele starosty
D.Mlejnského), trestní oznámení a laxní přístup policie,
stovky hodin nad dokumentací, správní žaloba, odvolá-

Vizualizace výškového
domu na pozemku
současného parku
a pietního místa
na Litochlebském
náměstí, Praha 11
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ní v každé fázi posuzování stavby. Jde o téma na řadu článků. V současné
době (září 2013) leží na MHMP odvolání ke stavebnímu povolení. Nejvyšší
správní soud bude také řešit správní žalobu, kterou jsme ve věci zástavby
parku podali na konci roku 2012.
Záměr sledujeme od roku 2010, více informací u o.s. Chodov,
Ing. J.Štyler, P.Lukeš, http://lukes.blog.idnes.cz

2. Nový Opatov – rozsáhlá zástavba kolem metra
Opatov
Klíčové pozemky kolem metra Opatov prodalo hlavní město Praha v roce
2010 firmě Reflekta, a.s. Silně pod cenou, jak jinak. Okolnosti prodeje jsme
zdokumentovali a předali novému vedení pražského magistrátu, které nám
dalo za pravdu a podalo ve věci prodeje pozemků trestní oznámení. Plánování masivní zástavby s převahou kancelářských prostor nicméně nerušeně pokračuje a naše MČ „překvapivě“ souhlasí s výjimečným navýšením
5

hustoty zástavby. To by v praxi znamenalo cca 170 000 m2 kancelářských
ploch pro cca 8000 osob. Územní plán přitom definuje maximální zástavbu méně než polovinou uvedené hodnoty. Nezbývá, než aktivně vstupovat
do všech správních řízení souvisejících s povolením stavby. První připomínky jsme předložili do zjišťovacího řízení EIA (vliv stavby na životní prostředí). S plánovanou výstavbou souvisí rekonstrukce křižovatky Opatovská –
Chilská včetně sjezdů z D1 ve směru od Brna, kterou ŘSD v předložené
podobě odmítá, což plány investora mírně komplikuje.
Záměr sledujeme od roku 2010, více informací u o.s. Chodov,
Ing. J.Štyler, Petr Lukeš, www.hpp11.cz

3. Bytový dům ul. Stříbrského
MČ Praha 11 nevýhodně prodala pozemky v proluce mezi stávajícími
domy v ulici Stříbrského pro stavbu s názvem „Bytový dům, Stříbrského
ulice“. Jenže občané si nenechali věc líbit a podali k Městskému soudu v Praze
žalobu na stavební úřad MHMP. Žalobu podalo Sdružení vlastníků za spoluúčasti Bytového družstva a Občanského sdružení Hezké Jižní Město. Městský soud v Praze v zimě 2013 v podstatě vyhověl všem argumentům vzneseným občany ohledně dodržování odstupových vzdáleností atd. a vydané
Územní rozhodnutí zrušil. Výsledkem sporu není jen záchrana pohody bydlení a tržní ceny bytů ve Stříbrského, ale i judikát, který se může stát světlem
na konci tunelu pro jiné občany Jižního Města v obdobné situaci.
Záměr sledujeme od roku 2008, více informací u o.s. Hezké Jižní Město,
RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., http://hezkejm.sweb.cz/

4. Bytové kompexy Milíčovský háj
Milíčov sever – Na podzim 2010 jsme vás informovali o zrušení Územního rozhodnutí na Milíčov sever Městským soudem v Praze. V současné
době (září 2013) projednává Nejvyšší správní soud kasační stížnost na udělení stavebního povolení na Milíčově sever od MHMP.
Milíčov jih a východ – přestože Městský soud v Praze zrušil Výjimku
z ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů, která je podmínkou platnosti
Územního rozhodnutí a Stavebního povolení již 10.10.2012, společnost Skanska dále téměř rok bez povolení pokračovala ve výstavbě. Musela zasáhnout
Česká inspekce životního prostředí, která na základě předběžného opatření
zakázala společnosti Skanska práce v terénu. Ministerstvo životního prostředí
a společnost Skanska podaly kasační stížnost na Nejvyšší správní soud, který
stížnost zamítl s rozsáhlým odůvodněním, viz. http://www.nssoud.cz/Verejnyzajem-musi-byt-presvedcive-odlisen-od-zajmu-soukromeho/art/962. V září
2013 Ministerstvo životního prostředí zrušilo Výjimku z ochrany kriticky a silně
ohrožených živočichů udělenou společnosti Skanska.
Záměr sledujeme (vč. podávání žalob) od roku 2003, více informací u o.s.
Hezké Jižní Město, RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D., http://hezkejm.sweb.cz/

5. Háje – stavební a developerské záměry
„Tři věže“ – obytný soubor Výstavní na Hájích – Na jaře 2013 se investorovi Central Group podařilo získat kladné posouzení vlivu záměru na
životní prostředí s mnoha těžko splnitelnými podmínkami. Věříme, že se
nám v územním řízení podaří záměr zastavit.
tzv. sportovní areál Nad Přehradou – investor Oddity /fa napojená
na p. I.Rittiga/ – záměr výstavby je již podruhé pod tíhou našich připomínek stažen (září 2013).
okolí metra Háje – místo studie na rekonstrukci celého prostoru předložila radnice v září 2013 záměr na další zástavbu /15-patrová kancelářská
budova+další stovky bytů/, a to bez řešení pochozí zóny a patrových garáží nad stanicí metra, bez rekonstrukce hotelu Kupa.
Stavební záměry na Hájích „Tři věže“, „Nad Přehradou“, „okolí metra Háje“
sledujeme od roku 2010, usilujeme o zachování stávajícího územního plánu.
Více informací u Ing. Ladislav Kos, HpP11, kos.ladislav@seznam.cz

6. Velké Roztyly
CVZ ÚP Velké Roztyly byla hlasováním zastupitelstva MHMP dne
28.11.2012 zamítnuta. Děkujeme všem občanům za podporu, čtyřleté
úsilí o zachování zelených ploch u Kunratického lesa mělo smysl. Aktuálně
však sledujeme pokusy změnit ÚP ze zeleně na zástavbu v území „Velké
Roztyly“ od dalších investorů.

7. Obytný soubor Na Výhledu – při ul. Hrdličkova
/ Blatenská
Zelená plocha mezi ulicemi Ryšavého – Hrdličkova – Kaplanova
(u Medicentra) na Roztylech nebyla letos do října ani jednou posekána. Firma SELEQUNE, s.r.o.,
která pozemek koupila v roce
2010 od MČ P11, se tak zřejmě
snaží podpořit své vyjádření
v Oznámení záměru v EIA, že se Louka a parkoviště ul. Blatenská
jedná o neudržovaný pozemek určeny k zástavbě bytovými domy Na
s nekvalitní zelení. O.s. Ochrana Výhledu, Horní Roztyly, srpen 2013
Roztyl se od svého vzniku v roce
2011 snaží zabránit zrušení parkoviště Hrdličkova – Blatenská, které bylo
stejné firmě ve stejnou dobu prodáno také. Snažíme se zabránit stavbě
obytných domů vyšších než okolní zástavba na jediném veřejném parkovišti v naší části sídliště a na zmíněné zelené ploše. S detaily kauzy „Na
Výhledu“ se seznamte na www.ochranaroztyl.estranky.cz

8. Bytový park Roztyly – výstavba při ul.
Komárkova / Ryšavého
Letos v únoru 2013 proběhlo
ústní projednání v obnoveném územním řízení na výstavbu 1. etapy projektu Bytový park
Roztyly (4 šestipatrové domy) při
ul. Ryšavého. K projednání územního řízení zaslali své připomínky
jak obyvatelé okolních nízkopodlažních řadových domů, tak občanská sdružení Zelené Roztyly a
Ochrana Roztyl, která kauzu sle- Vizualizace Bytový park Roztyly,
dují od „rekultivace území“ ma- ul. Ryšavého, Praha 11
sivním kácením na jaře 2010. Lukrativní pozemky v blízkosti metra Roztyly prodala Praha 11 (pod vedením
D.Mlejnského) v roce 2008 za symbolickou cenu 2450 Kč/m2 firmě Alborg-Development a.s. Poté Městská část umožnila developerovi tzv. úpravou územního plánu navýšení koeficientů zastavitelnosti daných pozemků
(z C na F), tj. navýšit počet podlaží. V současné době (září 2013) developer
usiluje o změnu územního plánu a možnost výstavby dalších bytových
domů na okolních pozemcích.
Snahy o zástavbu území kolem metra Roztyly sledujeme od roku 2009, informujte se také.
Aleš Kulhánek, PhDr. Šárka Zdeňková –zeleneroztyly@email.cz, www.zeleneroztyly.cz
RNDr. Zuzana Malá – o.s. Ochrana Roztyl, www.ochranaroztyl.estranky.cz

9. Mrakodrapy „Prague Eye Towers“ na Chodově
Investor PPF Group připravuje (informovali jsme vás v JMN č. 11) výstavbu dvou třicetipodlažních mrakodrapů (128 m a 139 m) místo budovy
České pojišťovny v ulici Kaplanova na Chodově. V současné době (září
2013) se investor snaží získat všechna potřebná povolení, zejména povolení tzv. „výjimečně přípustné stavby“, jež by umožnilo výstavbu o tolik
vyšší než je stávající okolní zástavba.
Záměr sledujeme od roku 2011, informujeme obyvatele, podali jsme nesouhlas
s výstavbou i řadu připomínek. Hnutí pro Prahu, o.s. Zelené Roztyly

Vizualizace „Tři věže, Obytný soubor Háje“, Dokumentace pro úpravu
míry využití území, EIA MŽP 2/2009
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Jak jsme uvedli v minulém vydání Jihoměstských novin – stavební záměry na
Jižním Městě jsou převážně kontroverzní, praktiky v jejich prosazování jsou velmi podobné: neprůhledné prodeje či výběrová řízení, blokování participace obyvatel, navyšování koeficientů využití území, udělování výjimek, likvidace zeleně,
preferování zájmu developerů proti zájmům veřejným. Radnice MČ P11 je aktivním účastníkem procesu, v němž stojí proti obyvatelům, které má zastupovat. Trvale proti těmto praktikám vystupujeme a snažíme se jim zabránit.
členové a spolupracovníci Hnutí pro Prahu 11
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KOLEGO
VÉ VÁM PÍŠÍ…
KOLEGOVÉ
PENÍZE HOZENÉ DO KOŠE
Odpadkové koše jsou na Jižním Městě „zlatý důl“. Zdá se vám to
přitažené za vlasy? No, posuďte sami. Praha 11 vlastní asi třetinu
celkové plochy zeleně, a tak MČ Praha 11 uzavřela v r. 2010 „Smlouvu
o údržbě veřejné zeleně na Praze 11“ na roky 2010–2014 s firmou
Pragoflora a.s. (vlastníkem firmy je člen ODS v Uhříněvsi). Smlouva
má mnoho položek – sekání trávy, řez keřů, hrabání listí apod., vše
za 42 mil. Kč ročně, včetně různých víceprací.
Jednou z položek zmíněné smlouvy je i vyvážení odpadkových košů.
Městská část si objednala vyvážení všech cca 600 odpadkových košů 6×
týdně. Tak jako každý z vás, i my chodíme kolem mnoha košů a viděli
jsme, že ve skutečnosti nejsou koše vyváženy ani zdaleka šestkrát v týdnu.
Vždyť tato četnost je v poměrech Jižního Města až absurdní. Od tohoto
zjištění už nebylo daleko k myšlence sledovat, jak často se ve skutečnosti
koše vyvážejí. S několika kolegy a občany jsme sledovali a dokumentovali
četnost vyvážení košů v období několika měsíců roku 2012.
Výsledky našeho sledování potvrdily původní domněnku. Koše
byly vyváženy pouze 1–3× týdně /přesto byly v naprosté většině
poloprázdné/, ale fakturováno bylo vyvážení 6× týdně. Vyčíslená
škoda z tohoto rozdílu je 1,5 mil. Kč/rok, resp. 5 mil. Kč do r. 2014.
Naše zjištění jsme v srpnu 2012 shrnuli do jedenáctistránkové zprávy,
kde kromě konstatování stavu byl i návrh, aby MČ P11 objednala vyvážení
košů pouze třikrát týdně, neboť tato frekvence je zcela vyhovující pro udr-

žení čistoty na JM a ještě přinese výše
uvedenou úsporu cca 1,5 mil. Kč. Zprávu jsme předložili místostarostce Ing.
E.Štampachové /ODS/ a starostovi
D.Mlejnskému /ODS/. Jedinou jejich reakcí na naši zprávu byla obhajoba firmy, která koše vyváží. Rovněž objednaná četnost vyvážení košů nebyla
snížena ze 6× týdně na 3× týdně.
Radnice tak bezdůvodně odmítla úsporu 1,5 mil. Kč/rok a dál platí
soukromé firmě více, než by pro zachování čistoty na JM platit musela. Jak vidno i z takové banality,
jako jsou odpadkové koše, se může
stát „zlatý důl“.
Vzhledem k nečinnosti radnice a
ÚMČ P11 jsme na uvedené skutečnosti
podali v lednu 2013 trestní oznámení.
Budeme povděčni za sdělení Vašich názorů a poznatků k tomuto tématu.
Ing. Ladislav Kos, Petr Lukeš
zastupitelé MČ, Hnutí pro Prahu 11

JAK SKANSKA NIČÍ PŘÍRODU V SOUSEDSTVÍ „PŘÍRODNÍ PAMÁTKA MILÍČOVSKÝ LES A RYBNÍKY“
Když vidím reklamu společnosti Skanska na prodej bytů na Milíčově,
tak si kladu otázku, jak asi Skanska informuje kupce o rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) a zda v České republice ještě platí i pro Skanska
české zákony.
Rozsudek NSS potvrdil pravomocné zrušení Výjimky z ochrany kriticky a
silně ohrožených živočichů (Výjimka) vydané Ministerstvem životního prostředí (MŽP): „Pokud by pak snad i existoval naléhavý veřejný zájem
na výstavbě bytů, nebylo prokázáno, že jej nelze uspokojit jiným
řešením, které by realizovalo požadovaný záměr na výstavbě bytů
a současně minimalizovalo případný zásah do zákonné ochrany
zvlášť chráněných druhů živočichů“. Na základě soudem zrušené Výjimky, bylo zahájeno řízení o obnově stavebního řízení pro „Obytný soubor Milíčovský háj jih a východ“.
Zničena většina populace silně a kriticky ohrožených jedinců
Společnost Skanska nepravdivě účelově tvrdila, že se v místě výstavby
Skanska žádní silně a kriticky ohrožení živočichové kromě slepýše křehkého a ještěrky obecné nevyskytují. Pro tyto dva druhy navrhla „Záchranný
odchyt“, a tak bylo zdůvodněno udělení výjimky. Až v roce 2013 sama
Skanska ve svém odborném posudku připustila, že se podařilo zachránit
jen zanedbatelný zlomek původní populace. Skanska má na Milíčově
na svědomí v místě výstavby nejméně stovku jedinců silně a kriticky ohrožených živočichů z 6 druhů, kteří žili v prostoru stavby a
Přírodní památky Milíčovský les a rybníky, která je v Praze nejvýznamnější především z pohledu výskytu zvláště chráněných obojživelníků.
Skanska nerespektuje rozhodnutí soudu
Přestože pravomocně byla Výjimka z ochrany kriticky a silně ohrožených
druhů zrušena již v říjnu 2012, Skanska pokračovala ve výstavbě i bez této
Výjimky a od roku 2012 postavila celou novou etapu. Přestože Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v červenci 2013 zakázala Skanska na
stavbě terénní úpravy, Skanska zákaz nerespektuje, což konstatovala i ČIŽP.
Skanska místa označená za biotyp výskytu kriticky a silně ohrožených druhů v místě stavby ve správním spisu cíleně likvidovala například zavážením
tůní, ničením přirozených a umělých úkrytů, sekáním trav včetně rákosí,
odstraňováním dřevin, budováním zábran, tedy účelově ničila vše potřebné pro život kriticky a silně ohrožených živočichů aniž by měla vydánu
k této činnosti platnou Výjimku.
JIHOMĚSTSKÉ NOVINY – Informační alternativa Prahy 11

Mokřad s výskytem kriticky ohroženého skokana skřehotavého, Milíčov –
Háje, foto z 14.9.2013
Cecilka jako výsměch
Skanska dokonce spustila na Milíčově propagační akci na záchranu ještěrky Cecilky, kterou si dala do svého loga jako trofej, a zvala děti a rodiče
na různé akce s estrádními umělci.
Věřme, že se nebude pokračovat v další výstavbě, aby zde byly
zajištěny vhodné podmínky pro život zvláště chráněných druhů.
Ministerstvo životního prostředí neudělilo společnosti Skanska
13.9.2013 Výjimku z ochrany kriticky a silně ohrožených živočichů
na Milíčově.
Aktuální informace naleznete na stránkách OS Hezké Jižní Město
http://hezkejm.sweb.cz/.
RNDr. Zděnek Kvítek, Ph.D.,
zakladatel o.s. Hezké Jižní Město, zastupitel MČ P11 za HPP 11
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KOUZLO SMÍŠENÉ FUNKCE
„Přece nechcete žít v monofunkčním prostředí!?“ pohoršil se úředník
ÚRM v naší telefonické debatě o mrakodrapech na chodovském sídlišti
koncem léta 2013. Je to trend, někoho osvíceného nápad, stavět ve jménu tzv. „smíšené funkce“. V praxi to znamená, že hustě obydlenému Jižnímu Městu nechybí venkovní a volnočasové vyžití, ale kanceláře a průmysl,
aby se nám to nudné bydlení na sídlišti nějak zpestřilo. Stejným zaklínadlem je pro zájemce o výstavbu na jihoměstských volných plochách výraz
„monofunkce“. Cituji odůvodnění záměru vykácení „třešňovky“ nad stanicí metra Roztyly z května 2013: „Důvodem požadované změny je dle

navrhovatele snaha o dotvoření městského prostředí, které svou kvalitou
doplní negativní monofunkci a obraz panelového sídliště…“. Vykácíme
třešňovku a postavíme bytovky, pryč s monofunkcí zeleně. Jak za komunistů. Bydlím jen u malé továrničky, ještě mám štěstí, ale ne zas takové –
oživí nám monofunkci bydlení pětiletkou stavby těch mrakodrapů. Ani by
mi nechybělo, kdyby nám výpary výrobny semtam nezaváněly do bytů, ani
náklaďáky, které v noci troubí u závory, ani kamióny, které do našeho
sídliště běžně jezdí. Milovníci smíšených funkcí a odpůrci monofunkcí –
postavte si pro představu v ložnici garáž. Dobrou noc.
PhDr. Šárka Zdeňková, předseda o.s. Zelené Roztyly

ČTENÁŘSKÉ OKÉNK
O
OKÉNKO
Děkujeme všem, kteří sledují dění na Jižním Městě a napsali nám. Vašich názorů si vážíme a jsme rádi, že vám není okolí vašeho
domova lhostejné. Jako informační alternativa budeme rádi za vaše názory, o které se podělíme s ostatními obyvateli Prahy 11.
tým Jihoměstských novin

Parkoviště „Prašná“ – ul. Hněvkovského
Když jsme se před třemi lety náhodně dozvěděli, že nám radnice chce
prodat „před nosem“ parkoviště, považovali jsme to za žert. Většina obyvatel našich domů v ulici Hněvkovského 1375 a 1376, ale i okolních domů,
ihned zareagovala a podepsala petici, kterou jsme předali na úřad MČ
Prahy 11. Domnívali jsme se, že tím vše skončí.
Byl to velký omyl. Loni, ve stejnou dobu – v letních měsících, se situace
opakovala. Tentokrát už to bylo trochu složitější, místo parkoviště se
podle záměru postaví dům, a auta, která stojí na parkovišti, se přemístí
do parkovacího domu o velký kus dál. Opět jsme tedy podepisovali petice,
účastnili se všech možných jednání se zástupci radnice. Když hektické období skončilo, věřili jsme se, že radnice dodrží svůj slib, který nám na několika jednáních dala, a to i písemně, že pokud nebudou obyvatelé domy a
garáže chtít, že se nic takového stavět nebude. Jaké bylo naše překvapení,
když letos v letních měsících roku 2013, znovu krásně načasované, tj.
v době, kdy je velká část obyvatel na zasloužených dovolených, byla vyhlášena radnicí opět akce – Bytový dům Prašná.
Nevíme, jestli někteří radní posuzují své obyvatele podle sebe – že máme
miliony, bydlíme ve vilách s garážemi, nebo si z nás dělají srandu. Dle již
připravené studie mají být v navrhovaném domě startovací a ústupové byty,
ale i v našem domě bydlí mladé rodiny a senioři. Některé mladé rodiny si na
byty vzaly hypotéky a byt si vybraly kvůli kvalitnímu životnímu prostředí a
dobré dopravní infrastruktuře, ale také i díky slušnému parkování a výhledu.
Rovněž senioři chtějí v klidu v domě dožít, jsou plně spokojeni se současným
stavem, nehledě na to, že za nimi jezdí rodinní příslušníci a pečují o ně, vozí
jim nákupy, odvážejí je k lékařům apod., ti by neměli kde parkovat.
Nejsme žádní asociálové, jak jsme byli označeni pracovníkem radnice,
ale žijeme tak, jak nám naše finanční situace umožňuje. Chceme dál byd-

let hezky, s pěkným výhledem a hlavně
beze strachu, že nám třeba při výstavbě
spadne dům na hlavu díky podloží, na kterém se nový dům má stavět. Děkujeme
Hnutí pro Prahu 11, že nám v naší nelehké situaci pomáhá.
JUDr. Václav Kuchař,
předseda SVJ Prašná
Petra Bartušková,
místopředseda SVJ Prašná

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POHODOVÉ BYDLENÍ

NÁVRAT SOCHY SV. IZIDORA
DO CHODOVA A JEJÍ OBNOVA
Poté, co vzniklo na katastrech Chodova a Hájů největší
sídliště v České republice, zanikla historická jádra původních
obcí – např. byl stržen barokní hospodářský dvůr v Chodově,
zmizely i další historické památky. Zmizela i socha sv. Izidora –
pomocníka zemědělců ve Starochodovské ul., kde zůstal barokní podstavec. Občanské sdružení Chodov zorganizovalo
pořízení repliky sochy sv. Izidora a její zpětné umístění na
osiřelý barokní sokl v pásu zeleně na Starochodovské ulici.
Bouřka letos v létě 2013 obnovenou sochu poškodila –
spadly na ní větve stromu. Je potřeba sochu opravit a vrátit
na místo. Prosíme proto obyvatele Jižního Města, příp.
i odjinud, o jakoukoliv finanční částku na opravu poškozené sochy (č. účtu 221804264/0300).

Vizualizace BD Prašná, Studie stavby pro předběžné projednání, investor
MČ Praha 11, 7/2012

Socha sv. Izidora,
Chodov, Praha 11
o.s. Chodov

Inzerujte s námi v Jihoměstských novinách!
jmnoviny@seznam.cz
levně do schránek Jižního Města

Vážení čtenáři, bylo mi umožněno, abych Vám představil nově vzniklé
občanské sdružení Pohodové bydlení. Co nás vedlo k založení o.s.? Bohužel, současné osazenstvo radnice Prahy 11 není ochotno vyslyšet naše potřeby a především porušilo nedávný slib, že na parkovišti Hněvkovského/
Prašná nebude plánovat žádnou zástavbu. Tento slib nebyl dodržen a již
potřetí byla otevřena otázka zastavění parkoviště. Tím samozřejmě současní rezidenti přijdou o jedinou možnost parkování v místě bydliště s kapacitou cca 200 parkovacích míst. Z tohoto důvodu jsme museli přikročit
k účinnější obraně a založili jsme v srpnu 2013 o.s. Pohodové bydlení. Další nedílnou náplní činnosti o.s. je zájem o činnost radnice i developerů a
ochrana proti zahušťování a výstavbě výškových budov v našem bydlišti.
Naše o.s. je otevřeným sdružením a rádi Vás uvítáme v našich řadách.
Marek Heřman, ul. Hněvkovského, Praha 11,
www.ospohodovebydleni.cz
Napište nám! Nenašli jste zde informaci o vašem problému?
Zajímá vás něco v konkrétních kauzách? Napište nám na jmnoviny@seznam.cz, rádi vám odpovíme, poradíme, případně váš
příspěvek zařadíme do příštího Čtenářského okénka.
Jihoměstské noviny a Hnutí pro Prahu 11

Jihoměstské noviny, informační alternativa pro Prahu 11. Vydává Jihoměstský osvětový spolek, IČO: 228 21 139. Číslo registrace Ministerstva kultury ČR
E 19408. Bezplatná distribuce pro obyvatele Prahy 11. Poskytnutím bezplatného příspěvku autor souhlasí s jeho rozmnožováním, rozšiřováním a sdělováním v kterémkoli
tištěném nebo elektronickém titulu vydavatele. Autor souhlasí s úpravami a odpovídá za právní i faktickou bezvadnost příspěvku. Zveřejněné příspěvky vyjadřují názory
jejich autorů, které nemusí být shodné s názory vydavatele. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Přetisk a jakékoliv šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele.
Nevyžádané
příspěvky se nevracejí.
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