
Budou Roztyly velké nebo 
zůstanou zelené?

Aleš Kulhánek  -  o.s. Zelené Roztyly





celkem cca 36,6 ha

Změna Z2722/00  Velké Roztyly













ROZTYLY - Stávající územní plán



Passerinvest & Praha 11 - dohoda o porozumění (12/2007)

ROZTYLY GARDEN



administrativa     60%
bydlení       8% 
obč. vybavenost  2,5%
sport       1,4% 

Z2722/00  Velké Roztyly – původní návrh



VIZUALIZACE zástavby č.1

T-Mobile

Koliba

Passer buildingStarý Spořilov

arch. Bílek 04/2008 

M



Z2722/00  Velké Roztyly – další z návrhů







Z2722/00  Velké Roztyly – aktuální návrh



Další rozvojové plochy na Horních Roztylech a okolí

Zdroj: MČ Praha 11 – vyjádření ke konceptu nového ÚP



Další rozvojové plochy na Horních Roztylech a okolí



Další rozvojové plochy na Horních Roztylech a okolí



Další rozvojové plochy na Horních Roztylech a okolí



Další rozvojové plochy na Horních Roztylech a okolí





„Nepřipustíme žádnou zástavbu, která by negativně 
ovlivnila pohodu obyvatel okolních domů“



Modrá Praha 11 č.4 – volební noviny ODS





„Roztyly jsou jen díra do země bez žádné 
přidané hodnoty“

,,Kde nemůže být administrativa nebo byty, tam
  by se měl územní plán změnit" 

starosta D. Mlejnský (www.jizak.eu, Jižní Město výrazně změní podobu) 

starosta D. Mlejnský (zasedání zastupitelstva, 16.6.09)

zdroj: MF

„…účelová občanská sdružení 
jsou rakovinou společnosti 
zpochybňující práci, resp. 
existenci státních orgánů..., ... 
jejich vliv by se měl legislativně 
omezit, např. tak jak tomu bylo 
koncem či v polovině 90. let..."

Rozhovory se starostou web MČ P11



Děkuji vám za pozornost

Léto v metropoli tentokrát na 
okurkovou sezonu rozhodně 
nevypadá: na Praze 11 kdosi tajně 
sleduje, a dokonce fyzicky napadá 
opoziční politiky a občanské 
aktivisty, kteří protestují proti 
chystané zástavbě Trojmezí, … a 
ministr vnitra Stanislav Langross 
předčasně propustí z programu na 
ochranu svědků někdejšího 
lobbistu Darka Balíka… 

www.zeleneroztyly.cz         zeleneroztyly@email.cz
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