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Naše koalice Změna pro Prahu 12, kterou tvoří Strana zelených,
křesanští demokraté s nestraníky z největšího místního občanského
Sdružení pro Prahu 12 se rozšiřuje o Občanská sdružení Na Obzoru
a Písková-Na Havránce, Suverenitu – blok Jany Bobošíkové, Stranu
zdravého rozumu a Klub angažovaných nestraníků (dále jen KAN),
Českou pirátskou stranu (dále jen ČPS) a Konzervativní stranu.

PRAHY

12
vychází v září 2010

Jako jediná skutečná opozice
v zastupitelstvu Prahy 12 bráníme podivným praktikám na
radnici jako jsou například
megalomanské projekty zástavby (viz Neo Riviéra). Usilujeme o změnu na radnici, aby
konečně odešli místní kmotři.
K tomu potřebujeme Vaši podporu. Na naší kandidátce se
neobjeví nikdo ze stávajícího
vedení radnice. Dívejte se po
starých tvářích v nových stranách, kam místní političtí matadoři opět přeskočili a volte
Změnu, které můžete věřit.
Zastupitelé za Změnu
pro Prahu 12

Je možná změna? Ano, se Změnou pro Prahu 12 Kdy se rozjede metro D
Za uplynulé volební období jsme
psali v Modřanských novinách
o mnoha smutných záležitostech.
Byla to kritika ze strany opozice.
Vzhledem k omezeným prostředkům, které jsme měli, na nic jiného
než na kritiku nezbylo místo. Proto mohou zaznít
zcela legitimní otázky, zda je možné to změnit,
zda nejsme jen rození kritici, kteří nic jiného než
kritizovat neumí. A zda bychom dokázali věci
dělat jinak, jestli nevidíme svět jen pesimisticky
a negativně, a zda se kauzy, o nichž píšeme, mohou
stát každému občanovi Prahy 12, jestli to není
jen neskutečná smůla některých z nás.
Věci se opravdu dají změnit. A bohužel věci,
o nichž píšeme, se dnes mohou stát každému
z nás. Začnu od druhé části. Vezměme si tři
fiktivní obyvatele Prahy 12, občana A bydlícího
na sídlišti, občana B bydlícího v řadě rodinných
domků a občana C bydlícího v rodinném domku
na okraji části Prahy 12, kde sousedí přímo s přírodní krajinou (lesem, polem, loukou).
Jednoho dnes se občan A dozví, že pozemek
parkoviště před jeho panelovým domem byl prodán silnému investorovi, který na něm postaví
nový supermarket. Z jeho pohledu je to zbytečné,
protože za druhým blokem je jiný supermarket,
kam dojde za 5 minut.
V první fázi nemá kde parkovat, dokonce
i v době přípravy stavby je jeho bývalé parkoviště patřící přirozeně k panelovému domu oploceno, uzavřeno a pronajímáno jako placené parkoviště za nemalou částku novým vlastníkem.

Další problém nastane během stavby. Vzhledem
k termínům dokončení se staví i v noci – a hluk
je jako ve dne. Když je konečně stavba hotova,
nemá občan jednak kde parkovat, nebo i to pronajímané parkoviště se přeměnilo na supermarket, a v noci přetrvává hluk kvůli kamionům,
které přivážejí zboží do supermarketu. V letních
měsících je to navíc doprovázeno smradem z běžících motorů, který stoupá i do vyšších pater
panelového domu.
Občan B se jednoho dne dozví, že sousední
dům byl prodán silnému investorovi, který dům
zboří a na uvolněném pozemku postaví kancelářský komplex pro obchodní zastoupení. Z jeho pohledu je to zbytečné, protože v Praze je tolik kancelářských prostor k pronájmu a jeho ulice je přece
určena k bydlení a ne ke komerčnímu podnikání.
Problém je v tom, že pozemek pro kancelářský komplex je nedostatečný. Je proto třeba využít ho na maximální možnou míru. Proto jsou
nejen překročena všechna zákonná ustanovení
o maximální možné výšce budovy, o minimální
vzdálenosti budovy od hranice pozemku platné
ve vilové čtvrti a pro novou budovu je dokonce
využit i kus veřejného chodníku. K překvapení
občana B investor dostane na všechny tyto nestandardní stavební plány od stavebního úřadu
Prahy 12 řádnou zákonnou výjimku. Vliv na jeho
dřívější příjemné bydlení je katastrofální.
Samozřejmě během stavby trpí stavební činností, nadměrným hlukem a prachem stavby.
Trvalý problém vznikne, když je stavba hotova

Petr Hána by metro D rád. Ostatně
kdo by nerad. Chceme ho i my.
„Do roku 2014 chce ODS začít
s výstavbou první etapy trasy D
z Pankráce na Nové Dvory“, napsal
jeden z lídrů ODS v Praze Hána
do volebního programu modrých. Ač je představa
dosavadního modřanského starosty, kterak stojí
s krumpáčem a staví metro, poměrně úsměvná,
ale zároveň docela lákavá, je přece jen užitečnější si některé věci připomenout.
Stavba nové trasy metra z centra Prahy do
Písnice byla jednou z programových priorit
pražské ODS už před minulými volbami a letos
končící primátor Pavel Bém dokonce v září
2006 prohlašoval, že pokud se nezmění politické složení vedení hlavního města, je „vysoce
pravděpodobné, že se začne stavět alespoň v klíčových osách“.
Když letos v první jarní den recesisté z iniciativy Pražané a Pražanky za MHD v blízkosti
stanice Kačerov uspořádali happening „Slavnostní otevření neexistující linky metra D“, byl
to výsměch jednomu nesplněnému volebnímu
slibu. Ale jako kdyby politici pražské ODS v čele
s končícím starostou Hánou počítali s tím, že
voliči nemají žádnou pamě a tak tu máme úplné
deja vu. Nesplněný slib, který se slibuje opět.
Nyní přece jen opatrněji, ale přesto dost suverénně, když už te je jasné, že žádné metro D ani
před volbami v roce 2014 opravdu, ale opravdu
jezdit nebude.

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2
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a občan B zjistí – že jeho okna jsou stíněna velkou sousední budovou a že do kancelářského
komplexu přijíždějí jak zaměstnanci, tak zákazníci, všichni v okolí budovy parkují a na něj nezbývá parkovací místo. Nemluvě o konci klidu
v jeho ulici.
Občan C si užíval luxusu, že bydlel v Praze
a současně mohl ze svého domu dýchat čerstvý
vzduch z lesa, poslouchat švitořící ptáky a měl
krásný výhled do zeleně krajiny. Jednoho dne
před jeho dům přijedou bagry a on se dozví, že
přes sousedící les/louku/pole povede silniční
přivaděč nebo že byl sousedící pozemek prodán
silnému investorovi, který na něm postaví menší
sídliště, v lepším případě vilové domky. Opět
následují problémy během stavby a po stavbě
nenávratně ztratí svůj dřívější luxus přímého
kontaktu s přírodou.
Bylo by možné, aby se tyto tři příběhy vůbec
neodehrály nebo se alespoň odehrály jinak? Jsme
přesvědčeni, že Změna pro Prahu 12 je schopna
nabídnout takovou změnu. Příběh všech tří našich
fiktivních občanů souvisí se změnou v územním
plánu, protože území v jejich okolí bude využíváno jinak. Mělo-li by dojít k takové změně,
pak by radnice uskutečnila v okolí našich tří
občanů veřejnou schůzi, na niž by osobní po-

Dokončení ze str. 1

Jaká je totiž realita? Není to tak dlouho, co
britská společnost Mott MacDonald vycouvala
ze soutěže na zpracování projektu trasy D. „Je
to bolestné rozhodnutí. Nemůžeme dál pokračovat, náklady s tím spojené jsou značné. Nevidíme konce,“ řekl v této souvislosti letos
v květnu ředitel české pobočky firmy Jiří Petrák.
A tak zatímco ODS slibuje, mezinárodní společnost se stáhla ze soutěže připomínající spíš
poměry nějaké banánové republiky (banány prominou) než standardní demokratické země.
Společnost Mott MacDonald nabídla přípravu
projektové dokumentace na metro D za 390 milionů korun, její soupeři Metroprojekt a Sudop
za cenu o 80, respektive 100 milionů dražší. Britové pak ale byli ze soutěže vyřazeni, protože
jejich cena prý byla neodůvodněně „nízká“ (!).
A když tento argument podle očekávání neuznal
antimonopolní úřad, pražský Dopravní podnik,
v jehož představenstvu sedí i Petr Hána, stejně
firmu Mott MacDonald vyřadil podruhé, tentokrát pro údajné nedodržení základních kvalifikačních předpokladů pro účast v soutěži.
Kdy se skutečně začne stavět, je ve hvězdách.
Optimistické předpoklady hovoří o konci roku
2013, ale vše je podmíněno tím, že na stavbu
metra D také budou peníze, což není úplně
samozřejmé. Zvláště když i sama ODS ve svých
předvolebních materiálech varuje před svým vládním parákem z TOP 09, že chce změnou zákona o rozpočtovém určení daní sebrat Praze až
15 miliard korun kvůli starostům menších obcí,
s nimiž je topka v koalici.
Celé je to tedy poněkud složitější, než jásavě
optimistický slib, kterak Petr Hána zařídí nové
metro D, jež bychom si přáli všichni a určitě ne
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zvánku dostal každý, koho by se změna týkala.
Na této schůzi by byla poskytnuta informace
o takové změně a občanům by byl dán prostor
a čas (jak čas na schůzi, tak delší čas na rozmyšlenou), aby se k takové změně vyjádřili. Byly by
předneseny jak argumenty investorů, tak pohled
architekta-urbanisty Prahy 12, a samozřejmě i názory řadových občanů.
Po shromáždění připomínek odborníků (investor, urbanista Prahy 12) a názorů nebo námitek
řadových občanů by s přihlédnutím ke všem
těmto názorům zastupitelé na radnici Prahy 12
rozhodli. Možnou částí rozhodování by bylo vypsané referendum občanů k takovému plánu.
Takové referendum nemusí být dáno zákonem,
radnice ho může vypsat jen jako dotazník občanům. Základní změna by byla, že by jednak byla
kladena otázka, zda naše obec takovou změnu
potřebuje a jak zapadá do urbanistické koncepce
Prahy 12 a především by se občané informaci
o změně územního plánu určitě dozvěděli ještě
před jakýmkoli rozhodnutím.
Dnes se informace objeví v bodě „různé“ na
zasedání zastupitelů Prahy 12, kam řadový občan
nechodí, protože v té době většinou pracuje.
Navíc probírané informace pro něj většinou
mají malou informační hodnotu, dokud nedojde
k onomu zásadnímu územnímu rozhodnutí.
Ideální stav by byl takový, že by při přípravě

méně, než on sám, jen to tak okázale nevykřikujeme do světa. Jednu prognózu, či spíše přání,
v souvislosti s metrem trasy D bychom si ale snad
v parafrázi jedné známé reklamy dovolit mohli –
až první cestující pojedou metrem D, vy Petře
Háno, už u toho jako starosta Prahy 12 nebudete.
PhDr. Daniela Rázková
zastupitelka KDU-ČSL
za Změnu pro Prahu 12

Otázka Modřanských novin (MN) pro
MUDr. Toma Philippa, Ph.D, MBA, náměstka
ředitele fakultní Thomayerovy nemocnice
a zastupitele za Změnu pro Prahu 12
MN: Jste náměstkem velké
pražské fakultní Thomayerovy nemocnice a zároveň
zastupitelem na Praze 12
a úzce spolupracujete s občanským sdružením, které
se snaží bránit modřanskou
zeleň proti neuváženému ničení zástavbou.
Dá se to brát tak, že je pro vás kromě zdravotnictví zajímavé i téma ekologie a spolupráce s nevládními občanskými sdruženími?
TP: Určitě, na místní úrovni spolupracuji dlouhodobě s přáteli ze Strany zelených a témata
spojená s ekologií, se zachováním přírody, jsou
mi opravdu blízká. V komunální politice na nich
dlouhodobě pracuji. Je to vlastně, ale také o zdravotnictví – o jeho důležité součásti – a sice o prevenci prostřednictvím zdravého životního prostředí. Rád bych, abychom v naší nemocnici
nemuseli řešit případy, kterým se dalo předejít.
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stavby a při její realizace zástupci radnice požadovali zohlednění zájmů občanů a na pravidelných kontrolních dnech, kam by mohl být vedle
lidí z radnice delegován zástupce občanů ze sousedství stavby, by plnění konkrétních opatření
kontrolovali.
Mohlo by jít třeba o požadavek hledání řešení
přijatelného pro všechny, plné dodržení pravidel
bez jednostranných výjimek pro investory
nezohledňujících sousedící občany, postavení
náhradních urbanistických prvků zničených
stavbou (náhradní parkoviště, vysazení nového
lesa), vyloučení noční práce na stavbě, požadavek plexisklových zábran hluku a prachu během
stavby, kropení prachu vodou, materiální nebo
finanční kompenzace bezprostředních sousedů
stavby a podobně.
Tak by se podle mého názoru ony tři fiktivní
příběhy odehrály jinak.
Snad jsem Vám ukázal, že změna je možná.
Pokud jsem Vás o její možnosti přesvědčil a pokud takovou změnu chcete, třeba abyste se nestali občany A, B, C, ač jste si dosud mysleli, že
Vám se to stát nemůže, tak nám dejte důvěru
a volte v říjnových volbách Změnu pro Prahu 12.
Nejsme jen negativní kritici. Máme pozitivní
konstruktivní program. Nezklameme Vás.
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
předseda Sdružení občanů Prahy 12

MODŘANSKÉ NOVINY
vychází na území městské části Praha 12,
číslo vyšlo v září 2010
vydavatel: Sdružení občanů Prahy 12,
adresa: Na Šabatce 4, Praha 4, 143 00
IČO: 26666812, evidenční číslo: MK ČR E 16215
Své podněty, připomínky a příspěvky posílejte
e-mailem na modranskenoviny@seznam.cz

Otázka Modřanských novin (MN) pro pražského zastupitele a bývalého radního pro
životní prostředí Mgr. Petra Štěpánka, CSc.
Strana zelených
MN: Vltavské břehy jsou
neustále v ohrožení, a už
naddimenzovanými developerskými projekty nebo
výstavbou nových silnic. Co
jste pro jejich ochranu jako
radní udělal?
PŠ: Mým prvním krokem ve funkci bylo dokončení cyklostezky až na Zbraslav. Cyklostezka také
dává docela jasnou hranici, za kterou už by
měla být jen příroda a řeka. Pro její ochranu
jsem připravil vyhlášení Přírodní památky
Komořanské laguny, jež se právě projednává.
V té věci velice pomohli zastupitelé Změny pro
Prahu 12, dokončení procesu te zdržuje ODS.
V případě znovuzvolení mám v plánu také
podél celého toku připravit vyhlášení přírodního parku Vltava v území mezi řekou, tramvají
a železnicí.

www.modranskenoviny.cz

Strana 3

www.modranskenoviny.cz

vychází v září 2010

Návrat mrakodrapů? Je to na nás
Megalomanský projekt NeoRiviera se vrací. Původní projekt se
čtyřmi 35patrovými mrakodrapy –
téměř jako z filmu „Pán prstenů –
Dvě věže“ – byl sice úsilím nás
všech zažehnán, ale investoři se
ještě nevzdali. Předložili novou verzi projektu,
která však působí v říční krajině stále jako pěst na
oko, jak se přesvědčíte při pohledu na obrázek.
Prozatím nejvyšší budova má patnáct pater
a ostatní jen o patro či dvě méně. Vzhledem
k velkému rozsahu zástavby projekt podléhá
posouzení vlivu stavby na životní prostředí,
kvůli kterému byl 11. května 2010 zveřejněn
k připomínkám.
Občanské sdružení občanů Prahy 12 ve spolupráci se zastupiteli a zastupitelkami za Změnu
pro Prahu 12 podalo k projektu záporné stanovisko a požaduje, aby byl přepracován, aby investor doplnil dokumentaci EIA a aby byl záměr
veřejně projednán v nezkráceném procesu EIA.
Magistrát se dosud k připomínkám nevyjádřil.
Projekt nevyhodnocuje dostatečně dopady
zvýšené dopravní zátěže z nové zástavby v kontextu již tak složité dopravní situace v Praze-Modřanech. Jedná se zejména o zvýšení hluku, který
se v této oblasti navíc sečte s plánovanou čtyřproudovou komunikací Komořanská, komunikací Strakonická či se silničním okruhem.

Dostatečně nejsou vyhodnoceny vlivy vyšších emisí z dopravy na zdraví. Předsedkyně
komise Rady hlavního města Prahy pro Implementaci „Krajského programu pro zlepšení kvality ovzduší“ Eva Tylová předložila projekt ke
stanovisku této komise, ta se k projektu vyjádřila negativně kvůli významnému nárůstu emisí
z dopravy. Praha již nyní neplní limity pro koncentrace řady znečišujících látek v ovzduší, jako
například jemného poletavého prachu. Překračování emisí přitom znamená nárůst zdravotních potíží jako jsou nemoci dýchacího ústrojí,
onemocnění srdce a cév a další, která vedou až
k předčasným úmrtím. Výstavba takovýchto megalomanských center s vlivem na dopravu situaci
ještě zhoršuje.
Stavební záměr necitlivě zasahuje do oblasti,
ovlivní panoramatický pohled na Modřany a na
malebnou říční krajinu, která se opticky otvírá
z údolí Berounky a Vltavy. Výstavba naruší
poklidnou rekreační oblast, která je využívána
občany celé Prahy.
Stavba by se stala vůbec nejvyšší budovou
ve „starých Modřanech“ ve vzdálenosti „co by
kamenem dohodil“ od rodinných domků. Domy
v ulici K Vystrkovu budou stavbou maximálně
zastíněny. Nové jedenáctiposchoové budovy
budou od jihu bránit přístupu paprskům slunce.
Blízkost monstrózních budov od Čechovy čtvrti

razantně sníží ceny rodinných domků v této lokalitě kolem bývalého cukrovaru.
K projektu se negativně vyjádřili i občané
Modřan a Komořan na setkání 20. června 2010,
které zorganizovali zastupitelé za Změnu pro
Prahu 12. Na tomto jednání byl zahájen sběr podpisů za omezení výstavby v této oblasti. K petici
se již připojily stovky občanů. Kdo má zájem
petici podepsat, může nás kontaktovat na elektronické adrese modranskenoviny@seznam.cz.
Realizace projektu by nevratně zhoršila
životní prostředí pro občany Modřan a rekreační
zázemí občanů celé Prahy. Je pouze na nás, zda
to dovolíme.
Více informací na www.modranskenoviny.cz
Ing. Eva Tylová
zastupitelka Změny pro Prahu 12,
zastupitelka HMP za Stranu zelených
www.evatylova.cz

Protest proti neoprávněnému kácení
Nepochopitelně a naprosto bezohledně byla poničena příroda v samotném centru Modřan. Firma
najatá developerem pokácela vzrostlé stromy a keře
v hodnotě téměř dva miliony korun v cenné
lokalitě naproti Sofijskému náměstí, blízko pošty
a modřanské polikliniky.
Neuvěřitelné přitom je, že firma zeleň pokácela ve chvíli, kdy ještě nebyly uzavřeny četné
soudní spory o stavbu Polyfunkčního centra U dubu
a nemohla tak v žádném případě ani mít všechna
potřebná povolení. Zcela určitě přitom neměla
výjimku od Správy Chráněné krajinné oblasti
Český kras ohledně zásahu do přirozeného vývoje
zvláště chráněných živočichů žijících na pozemcích s čerstvě vykácenými stromy a keři. Najatá
firma ani nekácela na pozemcích investora, ale
hlavního města Prahy.
19. září 2010 se kvůli tomu uskutečnil happening občanů Prahy 12, kterým není lhostejný
přístup místní radnice k ochraně životního prostředí a jsou pobouřeni jednáním radnice, která

něco takového umožnila, navíc v podstatě pár
dní před komunálními volbami, před kterými
politici a strany z vedení radnice slibují pravý
opak – tedy že zeleně nebude ubývat a že budou
informovat občany o chystaných stavebních
záměrech.
Sdružení občanů Prahy 12 podalo už loni v prosinci námitku ke konceptu územního plánu Hlavního města Prahy, aby pozemky, o které jde, zůstaly vedeny jako zelená plocha a byl tak zachován
přírodní biotop pro zvláště chráněné živočichy.
V době, kdy byly podle našeho názoru protiprávně pokáceny stromy v srdci Modřan, bylo
navíc sporné, zda má developer ještě platnou
smlouvu s městskou částí. Na Policii ČR bylo
také podáno trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli podezření na trestný čin porušování
povinností při správě cizího majetku.
Michal Pinc a Ivan Číla
kandidáti za Změnu pro Prahu 12

Muzikálové hity
v Modřanech

Foto k protestu Lukáš Findeis

Máte rádi slavné muzikálové hity, nebo prostě
jen chcete i s Vašimi dětmi prožít zábavné odpoledne? Pak přijměte naše pozvání do Freestyle
Parku v Modřanech, kde se 10. 10. v 16 hodin
můžete zúčastnit rodinného odpoledne s největšími muzikálovými hity z představení divadla
Broadway. Součástí zábavného odpoledne bude
bohatý doprovodný program pro děti a rodiče
zakončený ohňostrojem v 19 hodin. Pivo desítka
bude k mání za deset a dvanáctka
za dvanáct korun.
Speciálně zveme
obyvatele Modřan,
kteří si přejí Změnu.
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Přírodní ráj, který zanikl
V Modřanech jsem se narodila a mám je hluboko ve svém srdci. Jsem zde již čtvrtou generací, takže již něco pamatuji a mnohé znám
i z vyprávění rodičů a prarodičů.
Modřany mého dětství – i jejich okolí – to
byl „přírodní ráj“. Hodně se ale od té doby změnilo a ráj bohužel zanikl. Chápu, že se mění
vnější podmínky, například vstupem do Evropské unie, což má vliv na naši obec, v níž došlo
a neustále dochází k „rozvoji“.
Škoda jen, že naši představitelé v čele s dlouholetým starostou Petrem Hánou chápou rozvoj
naší obce jen jako její populační nebo územní
růst. Podle mého názoru se radnice nestará o efektivní využití majetku obce a tím i o blaho obyvatel. Co se týká ochrany životního prostředí, tu
radní chápou jen jako jakousi brzdu „rozvoje obce“.
Nová výstavba je velmi necitlivá a velký příval
obyvatel má neblahý vliv na životní prostředí.
Nehledě na fakt, že z masivní zástavby má řadový
občan pocit „každá volná plocha – zastavět!“.
V každé obci přece existuje urbanistická představa, která určuje, do jaké podoby se má bytová
zástavba – pokud se tedy už musí stavět – v průběhu let dostat.
A toho by se měli držet nejen investoři, ale
hlavně by ji měli chtít prosazovat naši radní, kteří
o takových krocích rozhodují. Hlavně by tak
měli činit jen na základě jasných a prokazatel-

ných argumentů a za uskutečněné změny také
převzít zodpovědnost.

Vždy kdyby naši radní takto postupovali, jistě
by pak Modřany nepřišly o své hlavní dominantní
prvky: Kostel Nanebevzetí Panny Marie a nejstarší Modřanskou školu K Dolům. Obě památky
se nám totiž jaksi ztratily z dohledu. Jsou to neodpustitelné a nenávratné škody! Stejně tak se
nemohu smířit se ztrátou Modřanské třešňovky.
A plánované mrakodrapy v zahradách bývalého cukrovaru a vše, co s tím souvisí (jako čtyř-

vychází v září 2010
proudová silnice), nebo výstavba zvaná „U Dubu“,
či stavba Modřanský háj v Komořanech jsou jen
dalšími počiny, ničícími volná prostranství a likvidujícími zelené plochy. Tyto projekty nejsou
přínosem pro zlepšení kvality života stávajících

občanů. Jak po stránce sociální, tak z hlediska
životního prostředí.
Páni radní, měřítkem nejsou jen peníze, ale
také uchovat Modřany alespoň částečně v původní
podobě, pokud je to ještě alespoň trochu možné.
A také udržet zdravé životní prostředí nejen pro
nás, ale také a především pro naše potomky.
Monika Peřinová,
kandidátka za Změnu pro Prahu 12

O nájezdech a sjezdech na Pražský okruh
Se znepokojením sledujeme počínání Petra Hány, starosty městské části Praha 12, který poskytuje prostřednictvím masových
mediálních prostředků občanům
nepravdivé a účelově modelované
dezinformace s politickým podtextem. Posledním hitem jmenovaného se stalo znovuotevřené
téma připojení Prahy 12 na Pražský okruh. Starosta Hána předhazuje široké veřejnosti svojí
utkvělou představu, že za veškeré problémy spojené s dostupností okruhu motoristům, mohou
občanská sdružení a tvrdé opoziční uskupení
v zastupitelstvu Prahy 12, které nese název Změna
pro Prahu 12. Přitom je nadmíru jasné, že za starostovými výpady se skrývá především jeho
neschopnost a selhání při jednání se zastupiteli
sousedních městských částí.
Pravda je taková, že nájezdy a sjezdy na Pražský okruh byly ve stavební projektové dokumentaci již od počátku řešeny u Cholupic
a v úseku mezi Písnicí a Dolními Břežany. Zde
byly také vybudovány. Celkem logicky, protože
hlavní koncentrace automobilů je na sídlištích
Modřany, Libuš, Kamýk a Lhotka. Právě tato
projektovaná napojení zajišovala jednoduché
odjezdy aut a jejich rychlé připojení na okruh.
Po několika letech, tedy v době výstavby okruhu
se však komusi nečekaně vynořil z hlavy nápad
připojit Prahu 12 v Komořanech. A tak vznikl
problém, „Komořanští“ vypověděli poslušnost
a sepsali petici proti takovému řešení. Nikdo se
s nimi nebavil, proto v roce 2004 založili občanské sdružení. Tady pozor – toto sdružení bylo
založeno dávno předtím, než vzniklo opoziční

Cestou k připojení na Pražský okruh nemohou být nelegální stavby jako je most odnikud nikam v Komořanech,
který stál sto milionů.

politické uskupení Změna pro Prahu 12! To je
zásadní rozdíl mezi tvrzením starosty Hány, který
manipulativně spojuje občanské sdružení se svou
politickou opozicí. Důvodem vzniku sdružení
nebylo jen znehodnocení pohody bydlení a nemovitostí mnoha lidem, ale také skutečnost, že
na dnes již téměř neprůjezdné Komořanské ulici
dojde k několikanásobnému zhuštění dopravy
a připojením se situace ještě výrazně zhorší. Dnešní páteřní sídlištní ulice Lhotecká, Gen. Šišky
a Čs. exilu se stanou přivaděči a zkoncentrují
dopravu v celé městské části. Automobily budou
projíždět celými Modřany a v kolonách se budou
snažit o připojení na Pražský okruh za Komořany.
Každému, kdo umí a hlavně chce současnou
situaci s napojením Prahy 12 na Pražský okruh
střízlivě vyhodnotit, musí být jasné, že za roz-
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hodnutí zavřít, respektive neotevřít již připravené napojovací komunikace, nemohou nést odpovědnost žádná občanská sdružení ani opoziční
zastupitelé. Je to výsledek politické neschopnosti
vedení současné radnice Prahy 12 vést konstruktivní jednání s pražským magistrátem a zástupci
sousedních městských částí.
Lze jen věřit a doufat, že po podzimních komunálních volbách se tento stav změní a začnou rozhodovat lidé, pro které je zvolení do místního zastupitelstva ctí, nikoliv zlatonosnou žílou a kteří
budou umět spolu komunikovat ve veřejných, nikoli osobních nebo separátně stranických zájmech.
Ale to je už výhradně v moci voličské veřejnosti.
Karel Kerouš,
zastupitel Strany zelených
za Změnu pro Prahu 12

