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Bylo, je.....a bude ?...

Pohled na cukrovar v roce 1910 Pohled na lokalitu v roce 2010



Situační mapa projektu :

fáze „F“

Zdroj :

Informační systém EIA

Záměry na území ČR

� Křižovatka 
Komořanská – K Vystrkovu

� 6 domů
5 nadzemních podlaží

� 6 domů
11 nadzemních podlaží

� 1 dům „Maják“
15 nadzemních podlaží



Stručně o projektu :

Fáze „F“

� Výstavba celkem 13 bytových budov a 1 komerčního objektu

� 430 bytů......cca. 1.300 – 1.500 nových obyvatel

� Kapacita dvoupatrové podzemní garáže : cca. 590 míst převážně
pro rezidenty

� Kapacita parkovacích ploch na povrchu : cca. 50 míst

Zdroj :

Informační systém EIA

Záměry na území ČR



Vizualizace projektu :
Zdroj :

Informační systém EIA

Záměry na území ČR

Pohled z „ptačí perspektivy“ od řeky. 

Vpředu ulice Komořanská, vlevo ulice K Vystrkovu



Vizualizace projektu :
Zdroj :

Informační systém EIA

Záměry na území ČR

Pohled z projekt – příjezd od Modřanského náměstí.

Automobily se blíží po Komořanské ke křižovatce s ulicí K Vystrkovu, řeka je vpravo.



Vizualizace projektu :
Zdroj :

Informační systém EIA

Záměry na území ČR

Zasazení projektu do reálné krajiny – pohled od Lahovického mostu,

Soutok řek Vltavy a Berounky



A pohled odboru výstavby ? :
Zdroj :

Informační systém EIA

Záměry na území ČR

Stavba je v souladu s územním plánem a vyjímečně přípustná......



Finanční dar pro Prahu 12 :
Zdroj :

www.praha12.cz

Praha 12 obdržela od investora, 
společnosti Neocity Group s.r.o. Částku 

1.890.048 Kč na školství.

Další splátky daru budou následovat 

postupně podle toho, “jak bude pokračovat 

příprava výstavby” a výstavba samotná.



Co dalšího se dotkne  blízkého 

okolí na Praze 12 :

Zdroj :

Informační systém EIA

Záměry na území ČR

„U dubu“ – 282 bytů „Modřanská alej“ – 231 bytů

&



Šéf Centra světového dědictví Francisco Bandarin navštívil v utajení metropoli. Kvůli plánům na její výškovou zástavbu
….delegace s památkáři, ve čtvrtek si experti našli čas i pro investora výškových budov na Pankráci nebo občanská sdružení. Kromě Pankráce se 
diskutovalo také o věžácích v Holešovicích nebo v Modřanech.

Varovné signály z médií….

V modřanském cukrovaru se už řadu let žádný cukr nevaří. Ani za provozu nebyl starý závod zrovna architektonickou 
chloubou metropole. Již delší dobu se mluví o tom, že na místě cukrovaru vzniknou byty. Původní projekt NeoRiviera byl 
ale megalomanský. Poblíž soutoku Vltavy s Berounkou měly vyrůst čtyři obrovské věžovité stavby o čtyřiceti poschodích. 
Modřanská radnice ostře protestovala s tím, že záměr naprosto nebere ohled na okolí. V současné době investor, firma 
Neocity Group, chystá výstavbu podle předělaného projektu. Budovy budou výrazně nižší, mají mít maximálně deset podlaží, 
takže lépe zapadnou do panoramatu vltavského údolí. Sto jedenáct bytů má vyrůst do konce příštího roku. Domy budou 
obklopeny oddechovou zónou navazující na stezky vedoucí kolem řeky.

Ekonom. 19.2.2009Ekonom. 19.2.2009Ekonom. 19.2.2009Ekonom. 19.2.2009

PPPPřememememěna cukrovaru na cukrovaru na cukrovaru na cukrovaru 

„Projekt NeoRiviera , zahájený letos společností Neocity Group mezi ulicemi Komořanská a K Vystrkovu, prošel opravdu zásadními změnami. Tím jsme 
docílili, že ačkoli je projekt velice rozsáhlý, bude ho možné realizovat rychleji, než byl původní předpoklad,“ potvrdil zásadní změny proti původnímu plánu 
ředitel české pobočky Neocity Group Menahem Goldstein. 
Podle Goldsteina jsou do projektu zahrnuty i připomínky obyvatel a radnice, zejména pokud jde o nepřekročitelnou hranici výšky nových staveb (do deseti 
podlaží – pozn. aut.). 

PrPrPrPráááávo, 30.1.2009vo, 30.1.2009vo, 30.1.2009vo, 30.1.2009

ModModModModřany, Zliany, Zliany, Zliany, Zličíííín a Stodn a Stodn a Stodn a Stodůlky ulky ulky ulky už letos s novými bytyletos s novými bytyletos s novými bytyletos s novými byty

PraPraPraPražský denský denský denský deníííík, 1.3.2008k, 1.3.2008k, 1.3.2008k, 1.3.2008

Mise UNESCO: BojMise UNESCO: BojMise UNESCO: BojMise UNESCO: Bojííííme se o Prahume se o Prahume se o Prahume se o Prahu

Projekty, kterProjekty, kterProjekty, kterProjekty, kteréééé poboupoboupoboupobouřilyilyilyily

Praha 12-Modřany, projekt Neocity Group s názvem Neoriviera Město ve městě na území někdejšího modřanského cukrovaru by mělo mít čtyři 
obří věže. Ani na jednu nemá investor zatím územní rozhodnutí.



Naše aktivity týkající se NeoRiviery

SdruSdruSdruSdruženeneneníííí obobobobčananananů Prahy 12Prahy 12Prahy 12Prahy 12

Předložení námitek k výstavbě NeoRiviéry v 
květnu 2010 na Magistrát Hl.m. Prahy.



Naše aktivity týkající se NeoRiviery

Citace ze zápisu Ad 3. 

Předsedkyně Tylová přednesla informaci včetně obrazového doprovodu o připravovaném projektu Neoriviéra – fáze F. Přítomníčlenové komise 
zhodnotili parametry zástavby navrhované v rámci tohoto projektu jako zcela neadekvátní dané lokalitě a jejím environmentálním kvalitám a potřebám. 
Navrhovaná zástavba je kapacitně významně předimenzovaná a zejména z tohoto důvodu pro dané území nevhodná. 

Usneseníč. 4 

Členové komise Rady HMP pro implementaci Integrovaného krajského programu snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy byli 
rámcově seznámeni s projektem Neoriviéra – fáze F. S ohledem na negativní vlivy tohoto projektu na kvalitu ovzduší v dané oblasti, způsobené zejména 
projektem indukovanou dopravou, a s ohledem na zásahy do krajinného rázu říčního údolí Vltavy a Berounky nedoporučují tento projekt realizovat. 

Výsledky hlasování: 
Přítomno: 5 z 9  
Pro: 5
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 

Usnesení bylo přijato. Černen 2010

Ing. Eva TylovIng. Eva TylovIng. Eva TylovIng. Eva Tylováááá,  zastupitelka hl. m. Prahy(SZ) ,  zastupitelka hl. m. Prahy(SZ) ,  zastupitelka hl. m. Prahy(SZ) ,  zastupitelka hl. m. Prahy(SZ) a Prahy 12 (Zma Prahy 12 (Zma Prahy 12 (Zma Prahy 12 (Změna pro Prahu 12) na pro Prahu 12) na pro Prahu 12) na pro Prahu 12) 

Vyjádření komise Rady HMP pro implementaci Integrovaného krajského programu snižování
emisí a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy k megalomanskému projektu.



Žádáme obyvatele přímo dotčené stavbou , 
aby nás kontaktovali na e-mailové adrese 

modranskenoviny@seznam.cz

nebo na tel. 603 836 710.

Kontaktujte nás
Zabraňme společněmegalomanským stavbám….



Děkujeme za pozornost

Jiří Flieger

Daniela Rázková

Zbyněk Boublík

Eva Tylová

Karel Kerouš


