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SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY 

Spolek Šárecké údolí roky usiluje o  přesná 
pravidla výstavby v Šárce. 500 šáreckých oby-
vatel již dlouho diskutuje o tom, co je v  jejich 
lokalitě důležité a jak to dál rozvíjet. Chtějí sta-
novit pravidla stavební činnosti tak, aby Šárka 
zůstala klidným místem pro rezidenty i  pro 
ostatní obyvatele Prahy. Zástupci spolku navrh-

li Ing.  arch.  Smutné, místostarostce pro územní 
rozvoj, že zorganizují diskuze obyvatel, ze kte-
rých vyjde zadání pro regulační plán. Místosta-
rostka Eva Smutná plán podpořila a zve zástupce 
iniciativ a spolků na setkání o pravidlech výstav-
by nejen v Šárce, ale i v jiných lokalitách Prahy 6. 
Setkání se koná 21. 1. v 17.30 na radnici. 

ZVESELA
Potřebujete stavět, rekonstruovat? Nezdržujte 
se s  žádostmi, povoleními a  formalitami a  rov-
nou stavte! Kupte nestavební pozemek, třeba 
bývalé zahrádky v  holubářské kolonii u  Liboc-
kého rybníka. Srovnejte chatky se zemí, navoz-
te tuny zeminy bůh ví odkud, postavte domky 
nové, větší, a  plně vybavené. Nezapomeňte je 
pronajmout ať nestojí nadarmo. Kanalizaci vy-
řešte probouráním do  dešťového svodu z  Pet-
řin. A  když náhodou někdo upozorní Stavební 
úřad na vaše nezákonné jednání, buďte v klidu. 
Stavební úřad několikanásobně překročí lhůtu 
k vyjádření, ale demolici nenařídí. 
P. S. Na černé stavby upozornilo Libocké občan-
ské sdružení v  květnu 2014. V  současné době 
se na  Magistrátu projednává žádost o  změnu 
územního plánu, která by mohla dopomoci k le-
galizaci staveb. O dalším vývoji situace a dalších 
příhodách stejného investora v Liboci vizte web 
libockesdruzeni.cz.

Lenka Špičáková, Libocké občanské sdružení z. s.

VÁŽNĚ
Naše sdružení během května 2014 zjistilo, že se 
na  místě holubářské kolonie v  těsné blízkosti 
Libockého rybníka upravuje pozemek a  staví 
zahradní domky. Některé domky stojí částečně 

na základech bývalých srubů, některé jsou po-
staveny zcela nově. Výstavba probíhá v  zelené 
zóně sousedící s  biokoridorem, kde je podle 
územního plánu vyloučena výstavba. Investoři 
také zpevnili a  rozšířili lesní cesty přímo přetí-
nající biokoridor. Díky stavbám přichází jihový-
chodní roh rybníka o přírodní charakter, snižuje 
se biodiverzita flóry a fauny.
Odbor výstavby MČ Praha 6 nám obratem po-
tvrdil, že jde o černou stavbu. Požádali jsme pro-
to o zahájení řízení o odstranění stavby. Bohužel 
úřad neodpovídal ani na naši opětovnou urgen-
ci, a proto jsme v listopadu 2014 podali stížnost 
na  nadřízený orgán na  Magistrátu hlavního 
města Prahy. Až poté nám v prosinci 2014 poslal 
odpověď Odbor výstavby MČ Prahy 6 a  znovu 
potvrdil, že se jedná o  neoprávněnou staveb-
ní činnost. Investor nové domky již pronajímá 
k  bydlení. V  březnu 2015 požádal o  dodateč-
né povolení výstavby a  v  září 2015 bylo řízení 
opravdu vyhlášeno. Komise územního rozvoje 
Rady MČ Prahu 6 se záměrem povolení výstav-
by vyjádřila nesouhlas. Doufejme, že podobně 
bude znít rozhodnutí Stavebního úřadu, a  pří-
rodní a rekreační zóna mezi Libockým rybníkem 
a Petřinami zůstane zachována.

Kamil Vlček, předseda Libockého  
občanského sdružení, z. s.
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Šárecké údolí připravuje pravidla  
pro výstavbu

Dva pohledy na černé stavby 
u Libockého rybníka 

Pražský chodec

Z internetu

Jednou za  měsíc vás pozveme na  vlas-
tivědnou vycházku do  zajímavé lokality 
v  Praze 6. První povede do  bubenečské 
Slavíčkovy ulice, v níž téměř každý druhý 
rodinný dům je nemovitou kulturní pa-
mátkou a  většina zbývajících je popsána 
v  knize Slavné vily Prahy 6. Pořádá o. s. 
Bubeneč, provází Elena Dobiášová. Sraz 
v sobotu 9. ledna ve 14 hodin před Pellé-
ovou vilou, Pelléova 10.

Co bude stavět Petr Kellner místo Hotelu Pra-
ha: http://bit.ly/kellner-og

Bude místo zahradnictví sídliště u  železniční 
trati, anebo park? http://bit.ly/strnadzah

Jak Dr. Kárník nechal kácet u obory Hvězda, až 
třísky lítaly. http://bit.ly/hvezda-trisky

Tato stránka publikuje autorské texty spolků, občan-
ských sdružení a iniciativ Prahy 6 na základě dohody 
uzavřené 26.11.2015 se starostou Městské části Pra-
hy 6 Ondřejem Kolářem. Stránka je otevřena textům 
všech spolků a iniciativ Prahy 6, texty posílejte Jarce 
Koňaříkové na redakce@praha6.org s uvedením jmé-
na, sídla a kontaktní osoby spolku nebo iniciativy.

Setkání spolků, sdružení a občanských 
iniciativ s vedením radnice se koná 
ve čtvrtek 28. 1. v 18 hodin v Písecké 
bráně. Jsou zváni všichni zástupci 
místních spolků, občanských sdružení 
a iniciativ, ale i další občané se zájmem 
o věci veřejné. Podobná schůzka se bude 
konat pětkrát ročně a bude součástí 
pravidelné komunikace vedení radnice 
s občanským sektorem Prahy 6. Uvítáme, 
když nám na redakční email této stránky 
s adresou redakce@praha6.org zašlete 
návrhy témat, kterých by se mělo  
setkání týkat.

Přijďte na setkání 
se starostou 


