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Otevřený dopis: Žádost o pozvání do panelu debat o budoucnosti území
Nákladového nádraží na Žižkově organizovaných v CAMPu
Vážený pane náměstku,
vážení zástupci IPR, CAMP a MČ Praha 3,
oslovujeme vás v souvislosti s tématem budoucnosti území Nákladového nádraží na Žižkově,
kterému se už řadu měsíců poměrně intenzivně věnujeme.
V současné době probíhá v Centru architektury a městského plánování výstava Nákladové nádraží:
druhý život a v rámci doprovodného programu k této výstavě jsou organizovány debaty,
komentované prohlídky a vycházky. Veškeré tyto aktivity samozřejmě velmi vítáme. Domníváme se
však, že by bylo vhodné pozvat mezi panelisty těchto debat nejen zástupce města, městské části a
Institutu plánování a rozvoje, ale také názorové oponenty - čili zástupce Arniky, anebo další kriticky
naladěné odborníky či zástupce veřejnosti.
Pravděpodobně se v mnoha tématech územního rozvoje neshodneme, ale zastáváme názor, že
součástí skutečně demokratického rozhodování by měly být veřejné diskuze i s názorovými oponenty
a že vedení kultivované kritické diskuze bylo i důvodem založení a je posláním Institutu plánování
a rozvoje a Centra architektury a městského plánování.
Vzhledem k tomu, že zmocnění Arniky jako zástupce veřejnosti příslušné změny územního plánu
podepsalo přes 1000 lidí a petici, kterou spoluorganizujeme, v papírové verzi cca 1 500 lidí
a v elektronické verzi dalších cca 1000 lidí a vzhledem k tomu, že vedení města již řadu měsíců
žádáme o jednání, nejlépe veřejné, bylo by skvělé k tomu využít debat organizovaných v CAMPu.
S uctivým pozdravem
V Praze 18. října 2021

Ing. arch. Anna Vinklárková
anna.vinklarkova@arnika.org
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