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SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka publikuje autorské texty spolků a iniciativ Prahy 6. Příspěvky zasílejte na spolky-redakce@praha6.org. Archiv a plné verze 
článků na  praha6.org. Texty nevyjadřují postoje MČ, odpovídají za ně podepsané spolky a iniciativy. 

Oficiální měření znečištění ovzduší u  křižovatky 
Malovanka potvrdila překračování zákonných li-
mitů (http://bit.ly/blanka-imise). Větším z problé-
mů je prašnost, kterou je možné zmírnit zakrytím 
křižovatky.
Na  konci ledna projekt zakrytí křižovatky Malo-
vanka znovu projednávala Komise územního 
rozvoje Prahy 6. Pro pořádek připomínáme, že se 
zakrytí křižovatky v  podobě labyrintu bez lávek 
pro pěší oficiálně jmenuje „Zelená Malovanka, 
etapa 0001 Zelené stěny“ a že jej v této podobě 
rada magistrátu hl. m. Prahy schválila již březnu 
2014 jako stavbu č. 0042177 s  předpokladem 
zahájení 1. 10. 2014. Ptejte se jen svých volených 
zástupců, jaký že je letos rok... Nicméně na stav-
bu je uděleno stavební povolení (platné zřejmě 
do srpna tohoto roku).
Velmi nás potěšilo, že komise územního roz-
voje Prahy 6 prokázala realistické vidění světa 

a  ve  svém čerstvém usnesení vyzývá k  realizaci 
projektu v  té podobě, která má platné stavební 
povolení.
Druhou projednávanou možností byla (vskutku 
vizuálně zdařilá) představa zakrytí celé křižovatky 

s domem uprostřed. Ze dvou variant se nám více 
líbila ta, která by se dala nazvat „platýz“. Lehoun-
ce prohnutá obrovská dvouvrstvá plochá stavba, 
z vrchu zatravněná a s cestami ve všech potřeb-
ných směrech v sobě ukrývá komerčně využitel-
né prostory. Vize má slabiny: odhad ceny 1,7 až 2 
miliardy Kč je velmi předběžný, může narůst mj. 
o náklady nutné na zpevnění stávajících stěn krá-
teru křižovatky, potenciální úpravy ventilace tu-
nelů, nehledě na nutný úřední proces počínající 
změnou územního plánu.
Za sousedy z okolí křižovatky podobné vize vítá-
me a pro svá vnoučata plně podporujeme. V tuto 
chvíli však shodně s  komisí územního rozvoje 
říkáme: prosím, postavte labyrint bez lávek teď. 
Stojí méně než by stála pouhá příprava stave-
niště na „platýze“, má platné stavební povolení 
a od prachu uleví.
Ondřej Bojar, předseda Spolku Malovanka 
(původní název Sdružení pro podporu zeleně 
a ovzduší v Praze 6)

Hl. m. Praha hodlá odejmout společensky a kul-
turně významné „zelené“ pozemky v  blízkos-
ti Hanspaulského zámečku a  Šárecké ulice ze 
správy MČ Praha 6. Hlavní město tak chce učinit 
pod záminkou změny funkčního využití většiny 
pozemků v této lokalitě v rámci nového územní-
ho plánu Prahy. Navíc by měly některé pozemky 
spadnout pod zvýšenou ochranu z  hlediska ži-
votního prostředí, a  to by znamenalo nejen ko-
nec občasných společenských akcí pod širým ne-
bem (dětské dny, Svatováclavské slavnosti, školní 
akademie…), ale i volnočasových aktivit místních 
obyvatel, jako jsou zimní sáňkování, letní pikni-
ky atp. Těchto aktivit se pak údajně týká zvláštní 
požadavek hl. m. Prahy, aby Praha 6 s okamžitou 
platností takové akce nepovolovala.
Jako občané a  obyvatelé Prahy 6 se ptáme, co 
za tím vězí? Po četných zkušenostech se vnucu-
je představa, že většina pozemků bude nakonec 
využita proti zájmům obyvatel, protože nad je-
jich využitím již městská část nebude mít žádnou 
kontrolu. Nebo to má být předstupeň dalšího po-
rušení stavebního zákona a máme být jen pasiv-
ními přihlížejícími? 
Požadujeme důsledné vyšetření požadavku 
na převedení pozemků do vlastnictví hl. m. Prahy 

Do projektu participativního rozpočtu „Mám ná-
pad pro Šestku“ dorazilo 67 projektů. Z  celého 
portfolia projektů na nás vyzařuje pozitivní ener-
gie – není nám jedno, kde žijeme, chceme mít své 
okolí příjemné a bezpečné a jsme ochotni pro to 
něco udělat. Je skvělé, že naše samospráva, jež je 
námi volena za účelem spravovat veřejné peníze 
a zastupovat veřejný zájem, si uvědomila užiteč-
nost zapojení občanů. Spolky o  participaci ne-
boli zapojení veřejnosti usilují už léta, viz http://
prahasest.cz, http://praha6.org. Doufáme, že 
ne zůstane jen u participativního rozpočtu a par-
ticipace se stane součástí běžné práce radnice 
i v dalších agendách jako jsou například investič-
ní akce Prahy 6 a schvalování stavebních projektů 
na Praze 6. To je správná cesta jak naplnit závazek 
otevřené a transparentní radnice.
Lenka Špičáková, Libocké občanské sdruže-
ní, z. s.

Letem světem
Nový projekt železnice na  letiště počítá 
s  tím, že povede v  úseku Střešovic dvěma 
jednokolejnými tunely pod zemí. Vyhověl 
tak požadavku Prahy 6 na úplné zahloube-
ní trati od nádraží Dejvice až po Veleslavín. 
  Rada MČP6 doporučila hl. městu koupit 
pozemky od VŠCHT a postavit na Kulaťáku 
budovu magistrátu. Jak to zkříží původní 
plány developera?   Praha 6 připravuje 
pěší bulvár v  ulici Technická. Mají se tam 
přestěhovat farmářské trhy, aby se uvolni-
lo místo budoucí výstavbě na Kulaťáku. Je 
universitní kampus tím správným místem 
pro umístění městského tržiště?  Připra-
vuje se rekonstrukce ul. Šárecká. Občané 
se mohou vyjadřovat v  rámci participace. 
Z památkové vilové čtvrti Ořechovka se 
stává garážová čtvrť. I  památkově chráně-
né zahrady Bubenče mizí pod budovanými 
parkovišti.   Při kácení na soukromém po-
zemku Na Marně v Bubenči místo původně 
jednoho, později dvou povolených stro-
mů padly čtyři. Odbor ŽP MČP6 neshledal 
rozpor s  povolením, až Český inspektorát 
ŽP odhalil, že 2 se nerovnají 4.   Kluziště 
na  Kulaťáku s  únorem končí, osvědčilo se 
a těšilo se velkému zájmu.

Tipy pište na spolky-redakce@praha6.org
J. Koňaříková, J. Škvor, E. Metela,  M. Chylík

Mám nápad 
pro Šestku

Společenské akce 
na Hanspaulce 
v ohrožení!

Proti prachu na Malovance

a  rozhodně podporujeme zachování tradičního 
místa pro relaxaci, dětské skotačení a  setkávání 
sousedů a zachování všech zmíněných zelených 
ploch ve správě Prahy 6. Plné znění petice, ke kte-
ré můžete připojit svůj podpis, naleznete na: 
http://bit.ly/petice-hanspaulka 
Tomáš Stařecký, předseda zapsaného spolku 
Hanspaulka


