SPOLKY A OBČANSKÉ INICIATIVY

Stránka spolků a občanských iniciativ Prahy 6
Tato stránka publikuje soukromé názory zástupců spolků činných v Praze 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.
poznamenali a místní se rozešli s pocitem, že se konečně začíná něco dít
a mohou se na budoucí tváři Ořechovky podílet.
V listopadu 2017 MČ Praha 6 vypsala architektonickou soutěž o návrh
Macharova náměstí a letos v únoru
Srovnání původní dispozice Macharova náměstí s novým návrhem
zveřejnila vybraná řešení. K našemu
s plochou pro trhy a koncerty
velikému překvapení jsme zjistili, že
vítězná studie vůbec nebere v potaz
výsledky participace a radnice tak zcela popřela názory rezidentů. Na první
pohled náměstí přestavbou nezíská
vůbec nic, naopak ztratí svůj klidový
charakter a místní přijdou o populární rodinné sáňkování. Výsledek spíše
svědčí o snaze proinvestovat co nejvíce peněz.
Naše obavy trochu opadly po kontrole územního plánu, protože dle aktuální podoby něco
takového vůbec postavit nelze. Ale úleva trvala
Vzhled Macharova náměstí na Ořechovce nejen do okamžiku, než vyšlo najevo, že rada MČ
vyhovuje dlouhá léta nikomu. Hlavním důvoP6 již odhlasovala podnět ke změně územního
dem je šeredná patrová stavba sloužící z části
plánu. Tedy ve výsledku vybraný návrh nepřijako zázemí pro tenisty, z části jako ubytovna.
hlíží k žádnému z požadavků rezidentů, a nadto
Změny se začaly dít až v listopadu 2016, kdy MČ
vyžaduje změnu územního plánu v památkové
Praha 6 svolala setkání rezidentů a zástupců radzóně! Bohužel, v této věci se opět nejvíce annice přímo na Ořechovce, aby zjistila představu
gažují zástupci ANO, jmenovitě p. radní Polách.
místních o budoucí podobě Macharova náměs(Loni občané Ořechovky v petici odmítli snahu
tí. Většinový názor více než 60ti přítomných byl
dalšího radního z ANO, p. Mejstříka o přestavbu
jasný: odstranit ohyzdnou stavbu při současném
parku Strouhalák.) Radnice nebere v potaz, že
zachování sportovišť v původních dimenzích.
přirozeným centrem Ořechovky není Macharovo
Zástupci radnice si výsledky participace pečlivě

Macharovo náměstí –
prostě ho přestavíme!

Metropolitní plán musí
být pro lidi
Nový územní plán vychází ze stávajícího stavu
a navazuje na něj. Přestože plán nepřináší ani
nové teze, ani myšlenky, je zásadním způsobem
iniciační. Plán odmítá stávající stav znovu pevně zafixovat a pokusil se metodou postupného
skládání vrstev vytvořit prostor, který umožní samosprávám a občanům, aby si mohli své
představy o městě nově definovat.
Jen tak lze vysvětlit a pochopit fatální rozpor
mezi proklamacemi o tom, co plán chce dělat
a co dnes reálně dělá. Plán slibuje vize, ale najít
je není možné. Plán se především zabývá fyzickou strukturou města, ale prakticky žádný reálný život nepředjímá ani nereflektuje. Díky metodě postupného skládání vrstev je možné plán
pružně dopracovávat a zpřesňovat v závislosti
na tom, jaká míra přesnosti a detailu bude pro
které území potřebná. Nový územní plán zvaný
„Metropolitní“ tedy není zákonným dokumen-

tem, který by bylo možné přijmout ke společnému řízení a připomínkám. Plán neplní to, co mu
ukládá stavební zákon v §19 úkoly územního
plánování, zejména odstavce a, b, d, e, h ,i ,o. Lze
si těžko představit, jakým protichůdným tlakům
zpracovatel čelil. Je třeba přiznat, že plán nakonec nikomu nenadržuje. Je to nyní strukturované pole, které je připraveno k naplňování. Zpracovatel přes zadání naplňuje přání zadavatele
a tím jsme my občané prostřednictvím našich
samosprávných orgánů. Naše město změnu
potřebuje, a ten kdo ji musí objednat, jsme my
občané. 4 měsíce sběru připomínek od občanů
jednoznačně ukazují, že chceme zdravé harmonicky rozvíjené polycentrické město krátkých
vzdáleností, ve kterém se bude chodec cítit pohodlně a bezpečně. Chceme tu pracovat, chceme tu odpočívat, chceme tu žít, chceme být
na své město hrdí a chceme mu rozumět. Chceme vyvážený rozvoj, aby lidé z města neutíkali
za město, do kterého se pak vrací jen za prací.
Plán toto musí umět, i kdyby jej bylo nutné vrátit k dopracování a nařídit nové společné řízení.

náměstí, ale ústřední budova s kinem. Náměstí
by mělo sloužit svému původnímu účelu, jak si
to ostatně místní přejí, tzn. jako park a sportoviště, ne jako prostor pro pořádání koncertů a trhů.
Náměstí by „slušela“ původní nízká, lehce působící stavba šaten s klubovnou. Na autory vítězné
studie se nelze zlobit, „jen“ plnili zadání radnice
prostavět 30 mil. Kč. Daleko horší je však skutečnost, že radnice opakovaně přehlíží přání rezidentů a pokouší se silově protlačit „svoji“ představu o tom, jak má “naše” Ořechovka vypadat.
Proto vznikla petice, která požaduje zachování
stávající podoby náměstí. Na tu již připojilo podpis cca 400 rezidentů.
Jestliže chcete petici podpořit a říci jasné ne snahám radnice, navštivte FB stránky Ořechovka,
nebo si o více informací napište na labels.hanousek@gmail.com. Je více než vhodné sledovat
dění na radnici, volby se blíží…..
Beseda na Vořechovce, z.s., František Vyskočil, Vít Hanousek
Více informací o budoucí podobě Macharova
náměstí a reakci Martina Polácha najdete
na straně 6–7.

Letem světem
Webovou aplikaci k Metropolitnímu plánu vytvořenou spolky využilo 4 268 uživatelů, z toho
975 registrovaných, a sepsali dohromady 5 572
připomínek.  Do obnovy Domova seniorů
v Šolínově za zhruba 200 milionů se nikomu
nechce. Výběrové řízení na jeho rekonstrukci
a provoz bylo zrušeno, nikdo se nepřihlásil. 
Lordship navrhuje ve svém Letná Office Parku
zakomponovat stávající vily do 9 až sedmipatrových bloků propojených skleněnou stěnou.
 Vokovičtí sepisují petici za jednosměrnou
ulici Ke Krutci, kterou řidiči nahrazují přetíženou
Horoměřickou. Neměla by městská část konečně řešit dopravu koncepčně, než přesouvat
problém z místa na místo?  Dalším důvodem
k jízdě autem přes P6 je nově otevřený Outlet
u Tuchoměřic.  Krystaly na Bořislavce čekají
na poslední razítko – běží řízení „změna stavby
před dokončením“. V monstr skleněném pekle
bude více kancelářských ploch, než by ladilo s územním plánem (a veřejným zájmem).
 Chátrající Strahovský stadion, ale i Skleňák
a Blanka jsou mezi kandidáty na stavbu století,
anketě ke 100. výročí vzniku ČSR.
Tipy pište na spolky-redakce@praha6.org
J. Koňaříková, J. Škvor, V. Hodek, L. Špičáková
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