
Strana 1                                                             www.modranskenoviny.cz                                 vychází v listopadu 2020

Modřanské noviny
®

V Y D Á V Á    S D R U Ž E N Í    O B Č A N Ů    P R A H Y    1 2

Modřanské noviny, vydává Sdružení občanů Prahy 12                                                            www.modranskenoviny.cz

Dejte prosím svůj hlas připomínání hrdinů
V Modřanech a dalších lokalitách Prahy 12
žili hrdinové, kteří v různých historických do-
bách bojovali za svobodu. Jejich památku
chce připomínat projekt Modřanská cesta his-
torií, díky kterému by mohla vzniknout na-
učná stezka po významných místech Prahy 12.
Podpořte jej při hlasování o participativním roz-
počtu Prahy 12 na http: //bit.ly/tvorime12
(hlasuje se kódem obdrženým přes mobilní
telefon).

V lednu loňského roku nám byl
na setkání v Kulturním domu
Písková představen projekt „Re-
vitalizace Sofijského náměstí“.
Celý návrh prošel intenzivní

participací s občany, zahrnoval použití kvalit-
ních materiálů i revitalizaci přilehlého parku.

K velkému překvapení občanů dostalo ná-
městí v průběhu revitalizace nečekaně zcela
jinou podobu. Místo kvalitní dlažby ze štípa-
ného kamene byl použit beton, nakonec ne-
došlo ani k přeložení inženýrských sítí, jak
bylo plánováno. Občané začali na Facebooku
intenzivně kritizovat i nekvalitní práci stavební
firmy. Závady byly (a na mnoha místech ještě
jsou) do očí bijící. Popraskané dřevo na lavič-
kách, špatně vyspárovaná dlažba, nakloněné
roviny zcela nepřátelské k seniorům nebo tě-
lesně postiženým dělají z náměstí spíše hroz-
bu než příjemné místo k setkávání.

Podle slov starosty Adamce byly změny
projektu provedeny kvůli úsporám. O to pře-
kvapivější je zjištění, že dosavadní účet za re-

vitalizaci náměstí dosa-
huje 49 milionů korun
oproti původně plánova-
ným 35 milionům.

Pochybnosti občanů
nad tímto projektem vy-
gradovaly natolik, že si
jeden z nich vyžádal
veškerou dokumentaci
prostřednictvím zákona
o svobodném přístupu
k informacím. Městská
část za tyto informace ob-
čanovi naúčtovala téměř
2500 Kč, ale poskytla mu kopie z valné větši-
ny nečitelné nebo špatně anonymizované.

Kontrolní výbor se stížností na vyřízení
této žádosti zabýval a požadoval informaci
o tom, jaká konkrétní opatření byla přijata,
aby se něco podobného neopakovalo. Tajem-
nice úřadu byla požádána i o to, aby komplet-
ní odpověď na tuto žádost zveřejnila na inter-
netových stránkách radnice, tak jak je tomu

zvykem i u mnohem rozsáhlejších dokumen-
tů. I přes tuto výzvu odpověď „naše transpa-
rentní radnice“ nezveřejnila.

O to více se prohloubila nedůvěra občanů
i nás zastupitelů v celý projekt. Cítili jsme po-
vinnost se touto kauzou začít intenzivně za-
bývat, a proto jsme si kompletní dokumen-
taci vyžádali díky pravomoci zastupitelů.

Zpackaná úprava Sofijského náměstí

Koalice Pirátů s podporou
ODS a TOP09 ráda zdůvod-
ňuje svá špatná rozhodnutí
tím, že jen navazuje na před-
chozí projekty a všechno svá-
dí na své předchůdce. Nevěřte

jim! Za starostování Daniely Rázkové jsem
byl neuvolněným členem Rady MČ a rád
bych uvedl na pravou míru, pro jaká rozhod-
nutí Změna pro Prahu 12 hlasovala. Pravdi-

vost si každý může ověřit na stránkách
www.praha12.cz.

Jak to mělo vypadat
23. 2. 2016 zástupci Změny hlasovali pro

stavbu Nové radnice a to nejtransparentněj-
ším možným způsobem: formou soutěžního
dialogu. Že to bylo správné rozhodnutí, o tom
svědčí fakt, že do vyhlášeného soutěžního
dialogu se přihlásilo sedm firem. Na konci

Dokončení na str. 2

Kdo pořídil předraženou Novou radnici

Dokončení na str. 2

Přejeme pokojný adventní čas a krásné Vánoce. Vaše redakce Modřanských novin
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roku 2016 zástupci Změny v Radě MČ hlaso-
vali pro schválení finální Zadávací dokumen-
tace a podání výzvy ke konečným nabídkám
firem za předpokládanou cenu 350–430
mil. Kč včetně DPH.

Novou radnici potřebujeme a jiné varianty
nebyly možné. Rekonstrukce Prioru vychá-
zela mnohem dráž. Pravděpodobně by skon-
čila buď neúspěchem, nebo zbouráním a zno-
vupostavením úplně nové budovy. Celý projekt
by na neúnosně dlouhou dobu ochromil
Sofijské náměstí a okolí.

Jak to dopadlo
18. 4. 2017 se podařilo ANO+ČSSD za po-

moci ODS a TOP09 odvolat D. Rázkovou
a Z. Boublíka. Od té doby radnici ovládala
menšinová koalice ANO+ČSSD za podpory
ODS+KSČM. Právě ODS a KSČM na Zastupi-
telstvu vždy dodaly pro ANO+ČSSD potřebné

hlasy (zvolení místostarosty Marhoula, schvá-
lení ročních rozpočtů a závěrek, zvolení nové
radní Adámkové, schválení předraženého pro-
jektu Nové radnice a navyšování její ceny…).

Hodnotící komise pod taktovkou ANO
a ČSSD vyloučila pod záminkou formálních ne-
dostatků (které šlo bez problémů snadno napra-
vit) nejlevnější podanou nabídku od společnosti
VCES. Hlasy ANO+ČSSD+ODS+TOP09+
+KSČM byla na Zastupitelstvu dne 27. 6. 2017
schválena smlouva s nynějším zhotovitelem za
již tehdy nehorázně vysokou cenu 530 mil. Kč
s DPH. V červnu 2018 zastupitelé ANO, ČSSD,
ODS a KSČM schválili navýšení ceny o dal-
ších 5,5 milionu. Toto zdražení bylo ve sku-
tečnosti přes 50 milionů, protože podle původní
smlouvy po získání výjimky na podzemní par-
kovací stání mělo dojít k poklesu ceny o 45 mi-
lionů, a tato výjimka byla skutečně získána.

Piráti navazují

Po volbách v roce 2018 nová koalice pro-
jekt převzala a místo pozastavení projektu,
revize předchozích rozhodnutí a zlevnění
stavby se rozhodla pro tu pro občany nej-
horší variantu: dál jít v cestě připravené od
ANO+ČSSD+ODS+KSČM. Výsledkem je
další navyšování ceny stavby, zatím je to ne-
uvěřitelných 650 milionů Kč.

Nemohu se ubránit dojmu, že mnohým ny-
nějším radním stavba radnice předražené o cca
čtvrt miliardy vlastně vyhovuje. Koalice Pirátů,
ODS a TOP 09 pod záminkou nutnosti finan-
covat Novou radnici prodává majetek, jde na
ruku developerům a schvaluje jejich záměry.
Aktuálně jsme toho svědky například u Normy
v ulici Těšíkova. Heslo „tady není developero-
vo“ u některých platí jen před volbami, a bohu-
žel se ukázalo, že to platí i o Pirátech.

Ing. Jan Mikulecký, Konzervativní strana,
neuvolněný radní 2015–2016

Desatero proti zahušťování
1) Máte zákonné právo kontrolovat činnost

svých volených zástupců v zastupitelstvu a Ra-
dě městské části – ti jsou ve funkcích, aby há-
jili zájem svých občanů, ne developerů. Není
pravda, že nemohou nic dělat a mají svázané
ruce. To je pouhý alibismus.

2) Jakákoli výstavba musí být v souladu
se zájmy stávajících obyvatel a musí být
podložena kvalifikovanými důvody: občanská
vybavenost pro stávající občany musí být
zajištěna a musí být v souladu s územním plá-
nem případně s připravovaným Metropolit-
ním plánem Prahy.

3) Nestěžujte si planě jen v hospodě, ale
něco aktivně dělejte. Trvale se zajímejte

o veřejné dění ve své obci, sledujte dění na
zastupitelstvu, radě, sledujte úřední desky.

4) Mluvte se sousedy, zajímejte se o pro-
blémy, které řeší oni, protože je za chvíli mů-
žete řešit také.

5) Buďte aktivní, připomínkujte, pište
svým zastupitelům na Praze 12, pište na
Magistrát hlavního města Prahy.

6) Využívejte v maximálně míře možností,
který dává právní řád: odvolávejte se proti roz-
hodnutím, sbírejte petice, obracejte se otevře-
nými dopisy na zastupitelstvo, interpelujte na za-
stupitelstvu, jak na místním na Praze 12, tak na
magistrátním na Mariánském náměstí v Praze 1.

7) Připomínky v rámci stavebního nebo
odvolacího řízení by měly být co nejvíce

konkrétní a pokud možno kvalifikované.
Zvyšují se tím šance na jejich přijetí ze strany
příslušných orgánů – ať již na úrovni
Prahy 12 (stavební úřad Městské části Pra-
ha 12), hlavního města Prahy (Magistrát) nebo
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

8) Varujte před prodejem veřejného obec-
ního majetku soukromým osobám. Práva se
pak hájí mnohem hůře.

9) Když jste již vyčerpali předchozí mož-
nosti, nebojte se protestovat, demonstrovat
v dotčeném místě. Právo na protest patří mezi
nezadatelná lidská práva.

10) Nebojte se přistoupit k medializaci,
když již není jiná cesta a schyluje se ke špat-
nému rozhodnutí. Redakce

Dokončení ze str. 1

Může se to stát každému z vás.
Jednoho krásného dne se probu-
díte a zjistíte, že polovina zahrady
sousedního domu v klidné čtvrti
změnila majitele a dotyčný ji chce
kompletně zastavět bytovým tří-

podlažním domem. A Rada města vedená poli-
tickou stranou, jejíž představitelé se ve voleb-
ní kampani bili v prsa, že budou bojovat proti
zahušťování, spíše „investorovi“ nadbíhá, než
aby efektivně hájila zájmy svých občanů. Že je
to přitažené za vlasy? Kdeže – stačí zmínit pro-
jekt bytového domu Na Cikorce, proti které-
mu se místní občané v Tyršově čtvrti již více
než rok snaží bojovat.

Rada Prahy 12 loni v červnu souhlasila s na-
pojením pozemku na komunikaci pro stavbu rea-
lizovanou společností OCEAN DESIGN s.r.o.,

a to navzdory tomu, že mini-
málně tři komise Rady (územ-
ního rozvoje, životního prostře-
dí a dopravy) jako její vlastní
poradní orgány předtím vyjádřily
jasný nesouhlas s tímto projektem.

Navíc radnice s „investorem“ uzavřela
smlouvu o smlouvě budoucí, díky které měla
získat 1000 Kč za každý m2, čili více než 700
tisíc Kč. Bez toho, aby se radnice nějak zvlášť
zajímala o to, jaké dopady to bude mít na
místní obyvatele. Je jasné, že každá koruna se
hodí, když se vyhazují stamiliony oknem do
předražené radnice, ale proč to musí odnést
místní?

Kauza Na Cikorce aneb dávejte si pozor, co roste na sousední zahradě

Překvapivě i my jsme od odpovědné úřednice
obdrželi celou řadu nečitelných dokumentů,
které nám prakticky znemožnily provést po-
drobnější hloubkovou kontrolu. Už z podkla-

dů, které čitelné byly, vyvstává celá řada ota-
zníků. Kde se vzal „umělecký prvek“ ze zbylé
dlažby, který nás stál téměř 300 tisíc? V pů-
vodním projektu nebyl, a tak nebyl ani parti-
cipován s občany! Proč občané sedí na lavič-
kách z nekvalitního dřeva, ale spodní strana

schodů se obkládá sibiřským modřínem za
73 tisíc? Proč naše městská část platí za malé
informační tabulky neuvěřitelných 8 tisíc ko-
run? Vedení radnice na toto téma zarytě mlčí.

Květa Ruterlová,
zastupitelka za Změnu pro Prahu 12

Dokončení ze str. 1
Zpackaná úprava Sofijského náměstí
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Dnešní doba je v souvislosti
s epidemiologickou situací a one-
mocněním covid-19 složitá. Stát,
vláda a další orgány činí pod
drobnohledem veřejnosti kroky

ke zvládání situace. Někdy lépe, někdy hůře.
Ale ať tak, či tak, vždy je vládě vystaveno hod-
nocení zákonodárci. Mezi nejhlasitějšími kri-
tiky bývají zástupci stran opozičních. Vždy
předkládají ty nejlepší recepty. Člověk by se
proto domníval, že členové těchto stran pů-
sobících ve volených funkcích ve vedení obcí
proto budou právě tak akceschopní jako je-
jich kolegové třeba v Poslanecké sněmovně.
Chyba lávky.

Jako opoziční zastupitel jsem bytostně pře-
svědčen, že i územní samosprávné celky v pod-
mínkách hlavního města Prahy mohou na
poli covid problematiky odvádět mnoho dob-
ré, účinné a hlavně včasné práce. Třeba právě
u nás v městské části Praha 12. Právě naše rad-
nice však z mého pohledu na poli řešení covid
tématiky selhává. K účinnému řešení je třeba
kolektivní spolupráce všech a to za pomoci
krizových orgánů, které k tomu v mimořád-

ných situacích slouží, bezpečnostní rady a kri-
zového štábu.

Komunikoval jsem mnohokrát s velite-
lem krizového řízení na Praze 12, starostou
Janem Adamcem a dalšími představiteli
radnice. Nabádal jsem k včasnému jednání,
akci, přípravě na krizové momenty. Odpo-
vědí mi povětšinou byla nejen nečinnost,
ale hlavně zásadní neznalost, o čem a k če-
mu krizové řízení městské části vlastně je,
a jak se provádí.

Tristní je situace při pohledu na informační
kanály radnice, ať už web, Facebook či radnič-
ní noviny. Informace jsou zveřejňovány naho-
dile, nejednotně, separátně. Krizové orgány –
bezpečnostní rada, krizový štáb – se dle webo-
vých stránek radnice sešly k 1. 11. 2020 v rám-
ci druhé vlny covidu všeho všudy jednou, byť
jsem starostu Adamce k aktivaci těchto orgánů
vyzýval již o prázdninách.

Informací například o tom, co radnice dělá
pro seniory, rodiny s dětmi, jak radnice pomá-
há šířit osvětu, co by každý z nás měl dělat,
aby se onemocnění co nejméně šířilo, je v rad-
ničních infokanálech jako šafránu. A to pro-

sím pěkně radní s velkou slávou na radnici zři-
zovali odbor komunikace s veřejností.

Na zářijovém zastupitelstvu jsem vzhledem
k nečinnosti starosty Adamce téma alespoň
otevřel v rámci debaty o programu, navrhoval
jsem, aby zastupitelstvo starostovi aktivaci kri-
zových orgánů výslovně uložilo. Koaliční vět-
šinou nebyl podpořen ani tento návrh.

Opoziční zastupitel v městské části má jen
velmi omezené možnosti, jak se rychle dostat
k relevantním informacím a nemůže volené
představitele ve vedení radnice ani nijak za-
stoupit, aby se věci mohly dělat rychleji a lépe.
Má však právo odpovídající kritiky, když z je-
ho pohledu ti volení nekonají, co by konat
měli. Využívám proto tohoto svého práva a kon-
statuji, že naši radní by v otázkách covidu-19
mohli a měli dělat mnohem více.

Říkám si, že by radní měli kritiku stejně jako
vládní představitelé alespoň unést, když už se
dobře míněnými radami opozičního zastupitele
neřídí. Jenže mnozí naši radní nejsou schopní
ani toho. Kritický zastupitel je pro ně nepřítelem
číslo 1, kterému je třeba arogancí vládnoucí
většiny ukázat, kde je jeho místo v koutě.

Dvanáctkoví radní ve světle covidu-19: klid, pohodička a brnkačka…

Tento předimenzovaný projekt zabírající
prakticky celou zahradu rodinného domu a do-
slova nalepený na okolní zástavbu je totiž zce-
la v rozporu s územním plánem a dotvořeným
charakterem místní, již stabilizované zástav-
by. Silně negativně zasáhne do života obyva-
tel v dané lokalitě a zásadně sníží kvalitu
jejich života. Výrazně zastíní okolní zástavbu.
Významně také zhorší dopravní situaci v loka-
litě, protože projekt nabízí jen 9 parkovacích
míst na 12 bytů. Přinese i zvýšenou hlukovou
zátěž. Projekt počítá se dvěma tepelnými čer-
padly umístěnými na střeše, s předzahrádka-
mi, lodžiemi a balkony. Dlouhodobě vystaví
místní obyvatele nadbytečnému hluku a pra-
chu, které by nevyhnutelně doprovázely stav-
bu realizovanou v bezprostředním okolí další
zástavby.

Naštěstí se místní občané dokázali velmi
rychle spojit a dát dohromady veřejnou petici
s výše uvedenými připomínkami. Zastupitel-
stvo Prahy 12 pak loni na konci listopadu díky
tomuto enormnímu tlaku a aktivní spolupráci
ze strany Změny pro Prahu 12 jednomyslně
(včetně reprezentantů radnice, kteří se horečně
omlouvali, že nevěděli) přijalo usnesení, že ne-
sou-hlasí s projektem v této podobě, a uložilo
Radě, aby se proti rozhodnutí povolující stav-
bu odvolalo. Souběžně totiž již běželo stavební
řízení, v rámci kterého se sousedé stavby do-
tčení tímto špatným projektem několikrát od-
volávali, nejprve na stavební úřad Prahy 12
a pak na vyšší instanci, Magistrát hl. m. Prahy.
Místostarostka Eva Tylová se ve věci osobně
angažovala a prezentovala vše tak, že se snaží
investora přesvědčit o úpravě projektu tak, aby

měl menší dopady na  místní obyvatele. Bez
výsledku.

Radnice pak klidně v květnu schválila
smlouvu o napojení pozemku na inženýrské
sítě a úředníci Prahy 12 neměli ani žádné ná-
mitky proti posunutí sloupu veřejného osvětle-
ní. Naštěstí se místní nedali a s pomocí právní-
ho zástupce se odvolali jak v rámci stavebního
řízení na Praze 12, tak přímo na Magistrát hl. m.
Prahy. Upozornili přitom na mnoho menších
i větších nesrovnalostí v rozhodnutí stavební-
ho úřadu. Šlo například o chybějící hydrogeo-
logickou studii, protože v oblasti je nestabilní
podloží.

Bitva stále pokračuje. Držte nám palce a pa-
matujte, může se to stát každému z vás.

Bc. Vladimír Hejda,
PhDr. Petr Kopáček

Cukrkandl je prozatímní komu-
nitní projekt nacházející se v čás-
ti objektu bývalého cukrovaru
v Modřanech. Objekt bývalého
cukrovaru koupila developerská

společnost Skanska, která představila veřej-
nosti projekt nové výstavby bytů zruba pro
6000 lidí. Na výsledné podobě projektu se po-
dílela i veřejnost.

V minulém období si prozřetelní zastupitelé
Prahy 12 vymínili, že předtím než bude Skan-
ska stavět, tak musí být dokončen dálniční při-
vaděč Nové Komořanské. Ten je soudně poza-
staven a případná realizace přivaděče se tedy
s největší pravděpodobností odsouvá. Skanska

začala nabízet částečné rozšíření ulice Komo-
řanská o odbočovací pruhy na křižovatkách
ulic Komořanská a Generála Šišky, Komořan-
ská a K Vystrkovu, Komořanská a Zlochova
s odůvodněním, že by mělo zmírnit trvání ko-
lon v dopravně frekventovaných hodinách. Za
to požadovala povolení výstavby obytných do-
mů ve třech etapách. Na první etapu získala od
radnice vedené Piráty, ODS a TOP09 zelenou
a od úřadu stavební povolení.

Stavět by se mělo v dohledné době. Co to
znamená pro občany Modřan, zmíněné oblasti
ulic U Spořitelny, Na Schůdkách a Pekárkova?
Po postavení sídliště přibude několik set no-
vých obyvatel a přivede další auta, která budou

vyjíždět na starou Komořanskou. Nehledě na
to, co si obyvatelé těchto ulic „užijí“ v průběhu
výstavby. Rozhodně se nemůžeme bláhově do-
mnívat, že by odbočovací pruh mohl vyřešit
kalamitní dopravní situaci. Je třeba ještě připo-
menout, že podél „Nové Komořanské“ má vést
tramvaj do Komořan. S místem na vedení tram-
vajové trati se sice počítá, ale už nikdo neříká,
kdo se bude zabývat protihlukovou bariérou na
obou stranách ulice Komořanská. Pokud by
Skanska stavěla až po dokončení „Nové Komo-
řanské“ a tramvajové trati, musela by se posta-
rat i o odhlučnění této ulice. Pokud by ale měla
postaveno dříve, nemusí se o odhlučnění starat.
A odhlučnění zaplatí stát, tudíž my všichni.

Ing. Radmila Kapasná

Cukrkandl a dopravní bič
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Ani arogancí moci však není možné kritiku
utlumit. To by šlo jedině v případě, že by radní
začali brát situaci skutečně vážně a začali dělat

s mimořádným úsilím to, co již dávno být udě-
láno mělo. Oni však toho nejsou schopni. Další
dva roky, které jim do konce mandátu zbývají

tak dále hodlají strávit převážně klidem a po-
hodičkou v teple svých radničních kanceláří.

Mgr. Zbyněk Boublík, (STAN),
zastupitel za Změnu pro Prahu 12

Kauzou výstavby v ulici Vazovo-
va se zabývám již od roku 2011.
Původně zde byly plánovány
dva bytové domy. Jeden měl mít
sedm nadzemních podlaží, druhý

měl mít pět nadzemních podlaží a být vyšší
než sousední čtyřpodlažní dům.

Ve spolupráci s JUDr. Petrem Kužvartem se
podařilo snížit koeficient OB – G na OB – C,
který zde byl původně. K navýšení kódu do-
šlo až za bývalého starosty Petra Hány. Pro
vysvětlení – čím vyšší kód, tím více pater.
Reakcí investora na zásadní rozsudek bylo, že
změnil záměr a začal pracovat na projektové
dokumentaci pro privátní domov důchodců.

Zde bych rád uvedl, že nejsem proti vý-
stavbě domova důchodců jako takové, ale proti
propagování něčeho, co lze velmi snadno změ-
nit na běžný bytový dům s malometrážními
byty, či na ubytovnu, kde by pravděpodobně
ke každému bytu bylo jedno auto.

Tato změna, kterou by zdejší stavební úřad
bez problémů odsouhlasil, by přivedla do lo-
kality velký počet dalších automobilů. V plá-
novaném objektu je totiž plánováno 36 ma-
lých samostatných bytů s vlastní koupelnou
a vlastním WC. Pro tento záměr vydal sta-
vební úřad Prahy 12. 2. 2018 nepravomocné
územní rozhodnutí, proti kterému jsme poda-
li ve spolupráci s Mgr. Pavlem Černohousem
úspěšné odvolání.

Investor následně dodal nové dokumenty
a upravenou projektovou dokumentací. Staveb-
ní úřad Prahy 12 prostřednictvím „oprávněné
úřední osoby ing. Štumpfové“ vydal nové
územní rozhodnutí pro prakticky stejné dva
objekty domova důchodců. Toto rozhodnutí
bylo opět vydáno v době, kdy lidé jsou mimo
domov a ani si nevšimnou, že něco vydáno
bylo. Tedy klasika ze strany stavebního úřa-
du – vydat něco důležitého v době, kdy si toho
nikdo nevšimne.

Proti tomuto vydanému územnímu rozhod-
nutí ze dne 31. 7. 2019 byla opět v termínu
podána odvolání. Zde musím sdělit, že měst-
ská část se k odvolání nepřipojila, i když na
jaře 2018 – tedy ještě za předchozího vedení
naší radnice – to udělala.

Stávající vedení radnice, které vzniklo po
volbách na podzim 2018 ve složení Piráti,
TOP 09 a ODS, mělo názor jiný. Zdůvodnění
bylo velice podivné. Prý jedná s investorem
o tom, že městská část sežene peníze na nová
parkovací místa ze zdrojů mimo městskou
část Praha 12. A při hledání peněz došlo nako-
nec k „nečekanému“ návrhu. Nebylo to ale od

MČ Prahy 12, ale přímo od investora, firmy
Blooming. Investor přišel s návrhem, že míst-
ní obyvatelé se budou podílet na nákladech,
kterými investor chce „vylepšit“ možnosti
parkování. Dokonce nám investor, firma Bloo-
ming, poslal cenový rozpočet s poznámkou,
že spoluinvestorem bude Společenství byto-
vých jednotek Vazivová – tedy lidé, kteří v lo-
kalitě bydlí, by se měli podílet na nákladech
pro zlepšení stavu, který zhorší jen a pouze
investor, firma Blooming. Řekl bych, že drzost
investora nezná mezí.

Je nutné uvést, že v dodané projektové do-
kumentaci a v dokladové části jsou dle nás
rozpory, projektová dokumentace není jednot-
ná a některé závěry jsou zcela nesmyslné. Na-
příklad že dojde ke snížení provozu na ulici
Generála Šišky.

Jedním ze zásadních problémů navrhova-
né stavby je naprostý nedostatek parkovacích
míst nejen pro uvažovaný domov důchodců,
ale také po možné změně domova důchodců
na bytový či hotelový dům s 36 byty.

Je totiž plánováno vybudovat pouze šest (!!!)
parkovacích míst, z toho dvě invalidní. Tento
počet sice vychází z Pražských stavebních
předpisů, ale oblast by byla zatížena mnohem
více. Personál, který by měl být v areálu po-
chopitelně neustále, by tedy vlastně neměl
kde parkovat. Podobně jako návštěvy ubyto-
vaných, které se zpravidla konají v odpolední
a podvečerní době.

Investor sice uvádí, že v rámci územního
řízení chce vybudovat další parkovací místa.
Již ale neuvádí, že tato „nová parkovací mís-
ta“, jsou pouze náhradou za stávající místa,
která jsou nyní běžně využívána. Navíc je
uvažováno se zrušením minimálně tří až čtyř
míst kvůli vytvoření plochy pro zásobování.

Právě parkování bylo předmětem jednání
před prázdninami roku 2019. Investorem bylo
zmíněno, že by vybudoval na staré, nyní sle-
pé, komunikaci Libušská (u areálu Vodárny)
další parkovací místa. Navíc by chtěl tuto sta-
rou Libušskou v oblouku ulice Vazovova pro-
pojit. Tak by pochopitelně ubyla další parko-
vací místa a navíc by to zvýšilo provoz ve
stávající bytové zóně.

Na tomto jednání s takovým návrhem zá-
stupci obyvatel, s výjimkou jednoho občana,
zásadně nesouhlasili.

Z tohoto jednání však nebyl vytvořen žádný
zápis se zdůvodněním ze strany městské části,
že by mohl být ze strany investora zneužit. Na-
víc by byl zápis vytvořen bez souhlasu Rady
městské části. Od tohoto jednání vedení měst-

ské části změnilo názor a domnívá se, že zápis
vytvořen být měl. Tedy obrat o 180 stupňů!

Musím napsat, že při dřívějších úkonech –
při odvolávání se, při podávání žalob s námi,
tedy obyvateli ulice, úspěšně spolupracovala,
vedle již zmíněného JUDr. Kužvarta a Mgr.
Černohouse, bývalá starostka městské části
a nyní i dále zastupitelka za Změnu – paní
PhDr. Daniela Rázková. Všem samozřejmě
děkujeme. Ve spolupráci se všemi pochopitel-
ně pokračujeme i dál.

Proti tomuto nepravomocnému územnímu
rozhodnutí jsme podali ve spolupráci s něko-
lika osobami v termínu odvolání, která byla
dle požadavku vždy včas doplněna.

Odvolací orgán – MHMP vydal dne 8. čer-
vence 2020 rozhodnutí o zamítnutí všech
našich odvolání. Zamítnutí bylo opět v létě –
tedy zase stejný scénář. Zamítnuty byly samo-
zřejmě všechny naše důvody. A důvody zamít-
nutí opět klasické ve stylu „Námitka odvola-
telů není důvodná“, jak jinak.

Se zamítnutím našich odvolaní od MHMP
jsme se ale nesmířili a věc dále řešíme s od-
borníky a samozřejmě i s právníkem.

Ing. Jindřich Bašta

Vazovova – nechtěná výstavba
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Na zářijovém zastupitelstvu byl
za pakatel směněn obecní poze-
mek parc. č. 3043/1 nedaleko
kostela. Nepochybně zde v bu-
doucnosti hrozí panelová zá-

stavba. Podobná té, jakou po roce 2000 roz-
jeli stejní politici.

Jmenujme nechvalně známé členy současné
koalice z ODS V. Kos, J. Fremr nebo Z. Ry-
bářová a politické turisty, kteří skončili nyní
v TOP 09, jako je H. Chudomelová, P. Prchal
nebo H. Jandová.

Tito zastupitelé, kteří vedou radnici, schvá-
lili před lety také zástavbu U Dubu, obytný
soubor Na Srážku v blízkosti zahradnictví,
proti kterým sousedé bojovali dvě volební ob-
dobí a dosáhli alespoň úprav a snížení. Sou-
časní radní nedbají, že je naprosto nevhodné
zbavovat se strategických pozemků, jež patří
městu či městské části.

PhDr. et Bc Daniela Rázková, (KDU-ČSL),
zastupitelka za Změnu pro Prahu 12

Směna za pakatel

ç

První petici s požadavkem na odkanalizování
stávající zástavby Točné zaslali občané již
v roce 2013 a pravidelně se dovolávají aktiv-
ní činnosti Rady městské části Prahy 12 a pro-
sazení výstavby kanalizace v celé stávající
zástavbě v Točné. Protože jednání odpovědné
radní Hany Jandové nemá výsledky, navrho-
vali zástupci petičního výboru zastupitelstvu
městské části její odvolání. Magistrát bez jaké-
hokoli odůvodnění posunul deklarované zahá-
jení výstavby o další rok. Městská část Prahy 12
nepožádala ani o zdůvodnění změny termínu.

Za spolupráce petičního výboru byla pro
urychlené řešení navržena samostatná čistič-
ka odpadních vod již v roce 2016 a bylo vy-
dáno rozhodnutí o umístění stavby. Po změně
vedení magistrátu v roce 2018 byla čistička
v následujícím roce zavrhnuta, přestože pod-
miňující stavby nebyly naprojektovány. Teprve
v roce 2020 bylo zahájeno projektování kana-
lizace z Točné do Cholupic, zprovoznění pod-
miňujících staveb je stále v nedohlednu.

Už od roku 2016 také petiční výbor upozor-
ňuje na nutnost vyjasnění vlastnictví pozem-
ků pod některými dotčenými komunikacemi.
Loni v srpnu Magistrát požádal dopisem pana
starostu a paní Jandovou o předběžné projed-
nání. Dosud to není městskou částí vyřešeno.

Nyní bylo zahájeno projektování kanali-
začních řadů v jižní části Točné v zájmové
oblasti developerského projektu společnosti
MAVERICK (https://www.maverick-group.cz/
projekty/pozemky-tocna). Opět se nabízí otáz-
ka, proč není řešena celá Točná ve shodě
s územním rozhodnutím?

Kdy samospráva zajistí občanům Točné,
aby se stali rovnoprávnými občany Prahy,
a nebudou mít násobné náklady na stočné?
Kdy bude v Točné řešena kompletní technická
vybavenost odpovídající dvacátému prvnímu
století a přestane být tato část Prahy 12 socia-
listickým skanzenem? Zato o zvýšení daně
z nemovitosti rozhodla koaliční samospráva
Prahy 12 hodně rychle a slibovaná kompen-
zace v odpovídající úrovni nepřichází.

PhDr. et Bc Daniela Rázková, (KDU-ČSL),
zastupitelka za Změnu pro Prahu 12

O kanalizaci na Točné

V modřanské anketě vyšlo vy-
budování plaveckého bazénu na
jednom z předních míst v přá-
ních našich spoluobčanů. Rád
bych se k tématu vyjádřil jako

dlouholetý zaměstnanec pražských bazénů
a koupališť.

Vybudování plaveckého bazénu si vždy
vyžádá vysokou vstupní investici. A následné
provozování bazénu vyjde také finančně jako
velmi drahé. Je velmi málo bazénů provozně
soběstačných. Většina se bez podpory a dotace
neobejde. K dobrému hospodaření na plavec-
kém bazénu výrazně pomůže promyšlené
provozování. Vyhrazené časy pro veřejnost,
dobrá plavecká škola, která může naplnit
z jedné poloviny provoz bazénu, pronájmy,
propagace, dobré občerstvení, atraktivní stav-
ba a multifunkční  zaměstnance jako plavčík,
strojník, údržbář v jedné osobě.

Přírodní koupaliště-biotop vychází finančně
výrazně lépe než vybudování bazénu. Přes-
to to má několik parametrů, které je potřeba
dodržet.

Vhodně navržený projekt a velikost. Bio-
top má omezenou kapacitu návštěvníků, která
se nesmí překročit, malé biotopy jsou náchylné
k přehřátí vody, a pak rostliny nedokáží vodu
vyčistit. Dobrý zdroj vody od začátku ovliv-
ňuje provoz biotopu.

Většina přírodních koupališť slouží dále
k pořádání různých společenských akcí jako je
letní kino, sportovní akce, hudební večery, ga-
stronomické události. Pokud je areál větší, mo-
hou se tu konat i propagační akce velkých firem.

Biotop může být používán i v zimě jako tré-
ninkové jezero pro otužilce, ochlazovací jezero
k sauně i někdy na bruslení. Finskou saunu vy-
tápěnou dřevem k biotopu můžu jen doporučit.

Nejlepší alternativou je, když biotop sou-
sedí s plaveckým bazénem. Při nevhodném
počasí mohou lidé do bazénu a zaměstnanci
přejdou na jiné pracoviště.

A připojuji k zamyšlení, že v Hlinsku je
velmi pěkně postavený koupací biotop a stál
40 milionů korun. U nás v Modřanech za vyšší
cenu máme zabetonované náměstí.

Jiří Kopr

Plavecký bazén, přírodní koupaliště biotop

Ptáme se radnice Pirátů, ODS a TOP09:
Kdy bude realizováno přírodního koupaliště
u Belárie, které měl podle uzavřené smlouvy
s radnicí vybudovat developer nedalekých
bytových domů Minimax – Belárie?

ç



Modřanské noviny, vydává Sdružení občanů Prahy 12                                                            www.modranskenoviny.cz

Strana 6                                                                      www.modranskenoviny.cz                                              vychází v listopadu 2020

Praha 12 má za sebou snad nej-
bouřlivější rok v historii. Za dva-
cet let, co jsem v politice, nepa-
matuji, že by stovky naštvaných
občanů přicházely opakovaně

hájit své domovy před těmi, kteří by měli stát
na jejich straně a obhajovat jejich zájmy. Bohu-
žel současné vedení radnice, koalice Pirátů,
ODS a TOP 09, mnoha svými kroky potvrzu-
je, na čí straně stojí. Stejně tak nepamatuji, že
by na jednání zastupitelstva pravidelně jezdi-
ly televizní štáby. I to je realita na Praze 12.
Pokud se ptáte proč, tak odpověď není složi-
tá. Už i média si všímají, že tu není vše úplně
v pořádku. Loni v říjnu představili zástupci
radnice občanům Kamýku naprosto nepřija-
telný záměr výstavby šesti nových budov
místo parkovacího domu a parkoviště v Těší-
kově ulici (zastávka Hasova). Místo původně
slibovaného odsunutí dvou domů místosta-
rostka Eva Tylová občanům nadšeně před-
stavila megalomanský projekt ještě většího
zahuštění sídliště, než proti kterému ještě před
volbami sama bojovala.

Šokovaní a znechucení občané tento zcest-
ný návrh jednohlasně odmítli. Nejen, že na-
prosto postrádal logiku, ale ještě by znamenal
rozsáhlou likvidaci zeleně a kolaps dopravy,
který by po dobu výstavby zasáhl celou oblast
od Policejní akademie až ke Kauflandu. Při
prezentaci záměru vyšla najevo ještě jedna
neuvěřitelná skutečnost. Rada městské části,
ještě několik dní před oficiálním představe-
ním záměru, podala podnět ke změně územní-
ho plánu, aby celou plánovanou výstavbu
umožnila. To vše bez jakékoliv široké partici-
pace s místními občany.

Je dobře, že si místní lidé něco tak nehoráz-
ného nenechali líbit. Začali pořádat občanská
setkání v blízké základní škole, začali se brá-

nit, čerpat informace, vzdělávat se v územním
plánování a především se odmítli vzdát. Svou
nespokojenost přišli vyjádřit na zastupitel-
stvo. Množství lidí, kteří na zastupitelstvo do-
razili, nejspíš koaliční zastupitele vystrašilo,
a tak nakonec ani neschválili program jedná-
ní. Zastupitelstvo se tak nekonalo a plný sál
lidí odcházel zklamaně domů. Nevyhnutelné
se však stalo skutečností. Všichni přítomní
občané přišli o týden později na další zastupi-

telstvo a vzali s sebou tolik dalších sousedů,
že jednací sál praskal ve švech. Neoblomil je
ani omluvný dopis starosty a místostarostky
Tylové, rozčarování a znechucení lidí naopak
ještě posílil. Jen díky tomu, že se občané ne-
vzdali, měli jasný cíl a předložili zastupite-
lům ke schválení svůj návrh usnesení for-
mulovaný jejich zástupcem panem Kolárem,
podařilo se jim parkoviště a parkovací dům
uhájit.  I po roce zatím zůstávají na svém mís-
tě, ale radní si našli novou cestu, jak výstavbu
v Těšíkově posunout vpřed. Pod záminkou re-
vitalizace místního obchodního centra v září

odsvěřili, opět za přítomnosti stovky občanů
a televizních kamer CNN Prima News, ob-
chodní centrum a pozemky u tamní výmění-
kové stanice zpět do správy hlavního města
za příslib stodvacetimilionové dotace na do-
stavbu předražené radnice.

Jaká bude budoucnost lokality, je nyní ne-
jasné. Slíbená participace o budoucnosti centra
měla proběhnout do měsíce, ale zůstalo jen
u marných slibů místostarosty Kose. A co od-

svěřené pozemky? Developer, který výmění-
kovou stanici vlastní, o ně bude mít bezespo-
ru zájem. Možná právě jen tyto pozemky mu
chybí k realizaci výstavby věžáku na počátku
Imrychovy ulice. Je tedy odsvěření pouhá ná-
hoda? Já si to rozhodně nemyslím. Je to jen
další promyšlený plán, jak výstavbu v této loka-
litě umožnit. A co víc, obávám se, že ochrana
parkoviště a parkovacího domu usnesením
zastupitelstva, které občané prosadili, nevy-
drží věčně. To, co může znamenat odsvěření
nebo směna pozemků, už jsme se měli mož-
nost přesvědčit v Hodkovické ulici. Po směně
důležitých pozemků netrvalo dlouho než zde
developer představil svůj záměr výstavby.
Ten samý developer vlastní i výměníkovou
stanici v Těšíkově ulici. Parkoviště a jiné měst-
ské pozemky nejsou v ohrožení nejen díky
ziskuchtivým developerům, ale bohužel už
i díky hlavnímu městu, které masivně hledá
vhodná místa pro výstavbu nově založenou
městskou developerskou společností. Ta už
nyní vyhledává vhodné pozemky k výstavbě.
Na Praze 12 už několik takových našla. Prv-
ním z vytipovaných je parkoviště v Otrado-
vické ulici a několik dalších pozemků na
Nových Dvorech.
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, (KDU-ČSL),

zastupitel za Změnu pro Prahu 12

Zachraňme pražský Kamýk: „Tady je developerovo!“
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