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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. 

O vymístění LDN Chitussiho (v sousedství sou-
kromé LDN s velkým parkem) usiluje už něko-
likeré vedení radnice. Nevzhledný paneláček 
z 80. let je překážkou záměru Penty na luxusní 
bydlení. Již za éry radního Stupčuka byl ve hře 
prodej za  desítky milionů, to měla LDN vyrůst 
v  Drnovské. Dnes se chystá stěhování Pod 
Marjánku. P6 uvádí, že teprve potom „bude … 
moci zodpovědně rozhodnout o  dalším zdra-
votně-sociálním využití“. Nicméně na magistrá-
tu již běží schvalování změny územního plánu 
Z2947 umožňující bytovou výstavbu i na ploše 
současné LDN. Zastupitelstvem města v březnu 
změna těsně neprošla (pro byli ANO a  ČSSD), 
ale bude projednávána dále.
Mezitím P6 uvažuje, jak do  břevnovské polikli-
niky vtěsnat řadu ordinací, lékaři se bouří a rad-
nice vymýšlí pro LDN 4podlažní přístavbu (+2 
podzemní garáže) na východním okraji objektu. 
Objem budovy však neposkytuje dostatečný 
komfort pro potřebných 100 lůžek.  K  dosaže-
ní rozumného vyššího standardu by přístavba 
musela být vyšší nebo se rozšířit do stávajícího 
nízkého ramene budovy. Idea výhodnosti pro-

pojení LDN s  odbornými pracovišti polikliniky, 
kterým argumentuje radnice pro zdejší umístění 
LDN, dostává na frak nepochopitelným rozhod-
nutím Rady MČ oddělit projekty rekonstrukce 
a dostavby. Komplexu by slušela i vlastní jídelna 
s kuchyní (ta by mohla vařit i pro LDN), s ní však 
P6 bohužel nepočítá.
Do  polikliniky už P6 „investovala“ 40 mil. Kč 
za  předčasné ukončení pronájmu, přestože by 
pravděpodobně bylo možné v r. 2018 smlouvu 
vypovědět bez odstupného. Chystanou rekon-
strukci i  případnou přístavbu nyní brzdí řízení 
o uznání budovy polikliniky nemovitou kulturní 
památkou.
Při sledování dění kolem LDN a polikliniky vzni-
ká dojem, že zdaleka není vše jasné tak, jak radní 
Hanušová vytrvale předkládá. Komunikace s lé-
kaři a  veřejností by mohla být jasnější a  uspo-
kojivější, mimo to chybí jasná vize budoucnosti 
polikliniky, která jistě nespočívá v pouhé rekon-
strukci. Bylo by dobré připravit možnosti a  va-
rianty, ty porovnat a  prodiskutovat. V  případě 
území LDN Chittussiho by měla ra dnice zvážit 
potřebu veřejné vybavenosti v  tomto místě 
a nepodléhat soukromému zájmu developerů.
J. Škvor, praha6ztracitvar.cz

Letem světem
Pronájem opuštěného mléčného baru 
na  Bělohorské třídě spolku tamních ma-
minek je pro tuto radnici politická opera-
ce srovnatelná s  vyjednáním Postupimské 
dohody.   „Sranda musí být“, se dozvěděli 
občané od starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře 
v časopise Playboy, v článku placeném rad-
nicí.    Smělé plány mají na Strahově bafu-
ňáři Pelta s  Janstou, kromě výstavby admi-
nistračky se nyní jedná o prodeji Rošického 
stadionu.   Praha 6 se stává rejdištěm vo-
zítek segway. Potkáte je třeba na hustě vy-
užívaných bruslařských drahách Ladronky. 
A  prohánějí se i  po  hlavních promenádách 
obory Hvězda, přitom cyklistům je na  stej-
né cesty vjezd zakázán.   Stromy kolem 
budoucího Telehousu pokáceny bez plat-
ného povolení.   Zklidnění dopravy v ulici 
Sestupná a Pelikánova v Liboci za statisíce. 
  Veřejný prostor oživí pestrobarevné kera-
mické sedačky. Radnice zatím nevyzradila, 
kde budou a jak budou drahé.

Tipy pište na spolky-redakce@praha6.org
J. Koňaříková, J. Škvor, V. Hodek, M. Chylík, 
L. Špičáková

Poslanci hlasovali pro 
omezení práv občanů

LDN: stále mlhavo

Dne 5. 4. 2017 přijala poslanecká sněmovna no-
velu stavebního zákona, včetně pozměňovacích 
návrhů poslance Foldyny, které zásadně omezu-
jí právo občanů vyjadřovat se ke stavebním zá-
měrům v  okolí jejich bydliště. Úsilí developerů 
oslabit roli občanské společnosti, dlouhodobě 
podporované některými politiky a  médii, tak 
bylo zatím úspěšné.
Pro Foldynovy návrhy hlasovala většina poslan-
ců, přestože poslanecké kluby obdržely dopis 
80 spolků hájících veřejné zájmy v oblasti ochra-
ny přírody a  krajiny, které vyjádřily s  novelou 
zákona zásadní nesouhlas. Výsledky hlasování 
odráží, do  jaké míry jednotlivé politické strany 
prosazují zájmy developerů. Hlasování jednot-
livých poslanců lze najít na: http://www.psp.cz/
sqw/hlasy.sqw?g=65715&l=cz.

Pokud novela vejde ve  schválené podobě 
v  platnost, bude to poprvé od  listopadu 1989, 
kdy Parlament ČR výrazně omezí práva obča-
nů. Nové znění stavebního zákona znamená, 
že spolky zastupující zájmy obyvatel dotčených 
lokalit nebudou moci vstupovat do  správních 
řízení k  projektům jako jsou úložiště radioak-
tivních odpadů, těžba nerostných surovin, spa-
lovny komunálního odpadu a  velké dopravní 
stavby. V budoucnu by tak občané ztratili mož-
nost úspěšně bránit realizaci kontroverzních 
stavebních záměrů, jako např. „Lední medvěd“ 
na Kulaťáku.
Novela stavebního zákona získala podporu vět-
šiny poslanců, i když je zřejmé, že ČR jejím při-
jetím porušuje mezinárodní závazky plynoucí 
z Aarhuské úmluvy, kde se zavázala garantovat 
občanům základní práva sloužící k  ochraně ži-
votního prostředí. Úmluva, v ČR platná od října 
2004, zaručuje veřejnosti právo na  informace, 
účast na  rozhodování a  soudní ochranu, při-
čemž má přednost před vnitrostátními předpi-
sy. Spolky nyní zaměří své úsilí na  Senát, který 
ještě může konečné znění novely stavebního 
zákona změnit.
E. Metela, spolek Talichova

Bruslodrom Ladronka?
Radnice překrucuje výsledky ankety, ve které se 
obyvatelé jasně vyjádřili proti rozšiřování brus-
lařských drah podél Tomanovy ulice (proti 173 
hlasů, pro pouze 98). Místo uspořádání slibo-
vané, ale stále neuskutečněné veřejné debaty, 
zadala radnice v tichosti vytvoření studie, která 
tento nešťastný nápad rozpracovává. Domnívá-
me se, že in ‐line dráha nepatří do této části par-
ku, kterou hojně využívají–právě i jako azyl před 
bruslaři–rodiče s  dětmi (je tu umístěno dětské 
hřiště), senioři, pejskaři. Rozšíření bruslařské in-

Park Ladronka–pěší cesta 
v ohrožení

frastruktury do tohoto území by si jistě vyžádalo 
kácení vzrostlé zeleně, která má nezanedbatel-
ný izolační efekt.
M. Volf, M. Šálek a M. Chylík za spolky Pro 
Břevnov, Sdružení Tejnka a Zelený Břevnov


