








                Interpelace #1
 

Vážení radní,

je to skoro dva roky, co bojujeme za to, aby se plocha zahrádek vedle parku
Zahrádky stala soucástí verejné zelené plochy v unikátním meandru Rokytky.

Chtel bych vám nejdríve podekovat, za vaši snahu v prípade jednání s Magistrátem
a získání pozemku, který protíná ulice Ivana Hlinky, jež se v budoucnu stane
soucástí parku Zahrádky, ale jsme zde proto, že i s touto plochou je velikost parku
nedostatecná. 

Park bude mít pouze 4,5 ha na soucasných cca 21 tisíc obyvatel v této ctvrti. To je
cca 4600 obyvatel na hektar parku. Do roku 2035 je odhad obyvatel v naší ctvrti
stanoven na cca 45 tisíc. Bez dalšího rozšírení parku se jedná o neuveritelných 10
000 obyvatel na hektar parku. Pripomínám, že prumer našich parku je cca 2500
obyvatel na hektar.

A není to jen o velikosti parku. Území zahrádkárské kolonie predstavuje unikátní
ekosystém. Prezimují zde nejen tisíce ohrožených vcel samotárek, ale žijí zde také
chránené druhy živocichu. Více než polovinu pozemku zabírá puda nejvyšší trídy
ochrany.

Ctíme práva soukromého vlastnictví, ale prevažuje zde verejný verejný zájem a
ochrana životního prostredí, a mesto by melo zasáhnout. 
Požádáte prosím Magistrát jménem MC Praha 9 o zmenu územního plánu nebo
stavební uzáveru na dané území, než bude ctvrt dostavena?

 

Interpelace #2

Vážení radní,

obracím se na Vás v souvislosti s demolicí chatek zahrádkárské kolonie na
pozemcích 1805/1, 3, 10-37 katastrální území Vysocany. Jedná se o zahrádkárskou
kolonii u parku Zahrádky. O demolici se místní zahrádkári dozvedeli na zacátku
tohoto roku, zpetne jsme však zjistili, že povolení bylo vydáno už v r. 2021,o cemž
však nebylo nic známo. Vlastníci sousedících bytových domu, ani nájemci objektu
totiž nebyli vyhodnoceni jako úcastníci rízení. Dle sdelení majitele pozemku má
demolice probehnout v dubnu tohoto roku, tedy v dobe, kdy na pozemku ze zeme
vylétají vcely samotárky a zacínají se tam pohybovat chránené druhy živocichu. A
také v dobe, kdy se v bezprostredním okolí kolonie pohybuje velké množství rodin



s detmi. Chatky jsou pritom v dobrém stavu a nikoho neohrožují. K jejich demolici
má dojít v rámci prípravy na výstavbu, o povolení k výstavbe však nebylo zatím ani
požádáno. 

V této souvislosti bych Vás jménem místních obcanu chtela požádat o následující:

Zahájení jednání s vlastníkem, aby upustil od demolice na pocátku dubna, kdy hrozí
nevratné poškození místní unikátní fauny
O písemné vyjádrení proc nedošlo v rámci rízení o odstranení stavby ke zhodnocení
dopadu demolice na živocichy (z nichž nekterí jsou chráneni zákonem) a územní
systém ekologické stability, který zasahuje do spodní cásti pozemku.

Oduvodnení, proc nebyli okolní vlastníci bytu (SVJ) informováni o tom, že se
demolice bude týkat objektu s obsahem azbestu a zda plánujete ve spolupráci s
dalšími orgány zvýšený dozor pri bouracích pracích.

 





 jménem obcanu Strížkova interpeluji Radu Mestké cásti
Prahy 9 ve veci Strížkovské vyhlídky.
Dne 12. dubna 2022 se uskutecnilo sousedské setkání zástupcu Prahy 9 s místními obcany.
Sešel se zde znacný pocet obyvatel a diskutovalo se využití bývalého fotbalového hrište na
Strížkove na sportovne rekreacní centrum v gesci MC Prahy 9. Padla celá rada návrhu a
pripomínek. Zástupci Prahy 9 prislíbili, že do zárí 2022 zapracují relevantní pripomínky do
projektu a seznámí s nimi obyvatele této cásti Prahy 9. K tomu dosud bohužel nedošlo. 
Jediná zmínka se objevila 13. zárí 2022 na Facebooku starosty MC Prahy 9, pana Mgr.
Tomáše Portlíka.
Cituji: " Už v ríjnu vám predstavíme návrh nové podoby Strížkovské vyhlídky! Dali jsme
dohromady vaše podnety z dubnového setkání, spolu s temy podnety, které jste nám zaslali
naprímo a zpracovali jsme je do prvního návrhu budoucí podoby území Strížkovské
vyhlídky . Tešit se mužete na sportovišt, prolézacky, volnocasovou zónu a stromoradí".
Nebojte, poslouchali jsme vás pozorne, žádné komunitní centrum tady nebude. S
dokoncením projektu a stavebním povolením pocítáme v roce 2023 a pevne veríme, že si
Strížkovskou vyhlídku v nové podobe užijete už na konci roku 2024.
Bohužel k žádnému oficiálnímu seznámení obyvatel se stavem projektu nedošlo. 
Informaci na Facebooku starosty Portlíka nemužeme brát jako relevantní, protože rada
obyvatel neprichází s Facebooem vubec do styku
a nacasování této informace budí urcité rozpaky.
Obracím se proto na Radu MC Prahy 9, aby zajistila prostrednictvím casopisu " Devítka "
informaci o aktuálním stavu pripravovanéhonprojektu.

Dekuji



























„Vážená paní radní, vážení zastupitelé,

úvodem bych chtela jménem obyvatel rozvojových Vysocan podekovat za velmi kreativní
rešení pri otevrení ZŠ Elektra již od zárí 2023. Chápeme, že provizorní otevrení prináší
zvýšené byrokratické nároky na všechny zúcastnené strany a ocenujeme, že i presto se MC
do takové cesty pustila. V této souvislosti bych nicméne mela dve doplnující otázky:

Za prvé - chystá se podobné provizorní otevrení také pro materskou školu? Ve forme
odlouceného pracovište, detské skupiny apod? Pokud ne, mužete slíbit rodicum v naší
oblasti, že jejich tríleté deti budou prijaty do trech zbylých MŠ ve Vysocanech ?

A za druhé, to se týká možná i dalších radních - Jakým zpusobem bude rešen prostor pred
vchodem školy? Stále se plánuje možnost krátkého zastavení a otácení prímo pred
vchodem? Neuvažujete o zmenách, vzhledem k tomu, že tento plán jde prímo proti trendu
vytlacování auta od škol z duvodu bezpecnosti a zdraví detí? Dekuji!“

 
S prátelským pozdravem
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