Zastupitelé hlavního města Prahy
Zastupitelstvo hl. m. Prahy

Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,
ve čtvrtek 27. 3. 2014 máte kromě jiného hlasovat o výstavbě v parku Klamovka. Jedná se o
schválení změny Z 1187 a nové rozhodnutí o námitce zástupce veřejnosti. Původní
rozhodnutí o námitce zrušil v prosinci 2013 soud. Vzhledem k tomu, že Rada hl. m. Prahy
navrhuje, aby byla námitka zástupce veřejnosti zamítnuta, a aby byla změna Z 1187 znovu
schválena, žádám Vás, abyste věnoval/a zvláštní pozornost tomuto bodu programu (Z-2440).
Na Klamovce má vyrůst další obytný komplex, který má zahrnovat 4 budovy se sedmi
nadzemními podlažími a 5 budov se čtyřmi nadzemními podlažími, celkem má vzniknout asi
150 bytů. V podzemních prostorách má být umístěn parking (214 parkovacích míst) a
kotelna, strojovna VZT a technické místnosti. Cílem záměru má podle investora být vytvoření
kvalitního bydlení. Považujeme tuto zástavbu za nelogickou, vždyť má nahradit plochy
doposud určené pro školství a sport. Ostatně i v oficiálním textu k původnímu návrhu změny
Z 1187 se uvádí, že „rušení ploch sportu a veřejného vybavení v oblasti širšího městského
centra je krokem neuváženým vzhledem k potřebě územních rezerv pro budoucí rozvoj
města. Zábor pro obytnou zástavbu je nevratný a neopodstatněný.“
Zástavba Klamovky se projednává od roku 2006, kdy bylo schváleno na popud Metrostavu
zadání změny Z 1187. V roce 2010 byla změna Z 1187 schválena, ale jako zástupce jsem se
skrze Městský soud v Praze a Nejvyšší správní soud dobral zrušení rozhodnutí o své námitce.
Opětovné strohé odmítnutí veřejnosti považuji za nesprávné a navrhuji, aby bylo schválení
změny znovu otevřeno k diskusi a nikoli schváleno po čtyřech letech bez dalšího.
Vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli, prosím Vás, abyste ve čtvrtek dobře
zvážili, zda budete hlasovat pro změnu Z 1187 a umožníte, aby byla proti vůli občanů
zastavěna další část Prahy namísto jejího rozvoje ve prospěch veřejných zájmů.

S pozdravem Ing. Ilja Mráček, MBA
Zástupce veřejnosti (změna Z 1187)

V Praze dne 25. 3. 2014

