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ROZVOJ PRAHY 15
V KOSTCE
více na stranách 7 - 13, 16 - 17

více na stranách 4 - 6

STOPY HISTORIE
JDE TO, KDYŽ SE CHCE

více na str
stranách 14 - 15

NEDOKONČENÁ DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA
NA JIHOVÝCHODĚ PRAHY

STÁLE S VÁMI A PRO VÁS
Obchodní centrum je tu s Vámi a pro Vás již od roku 2000.
Za těch více než 16 let jsme společně zažili v obchodním centru
samotném, ale i v jeho okolí mnoho změn. Aby se Vám u nás
i nadále líbilo a cítili jste se v něm příjemně, tak byla v roce
2015 odstartována modernizace a zútulnění společných prostor. V roce 2017 se můžete těšit na pokračování do dalšího patra. Tím však změny neskončí - snažíme se pro Vás stále něco
vylepšovat a vytvářet svěží a hlavně rodinné prostředí, kde se
budete cítit příjemně.
V roce 2016 jste jistě zaznamenali i změnu v podobě nového
loga a názvu VIVO! Hostivař. Za touto značkou stojí realitní
skupina IMMOFINANZ, která pod názvem VIVO! provozuje
celou síť obchodních center v Evropě. Naše obchodní centrum
bylo jedním ze dvou posledních, které ještě nenesly jednotný
název. Za obchodní centrum Vás však můžeme ujistit, že vše
zůstává tak, jak jste zvyklí - obchody i služby se nemění a nadále se budeme snažit jejich nabídku a kvalitu vylepšovat.

Co vlastně název VIVO! znamená?
Název pochází z latinského „in vivo“,
což znamená v živém či oživnout. Obchodní centrum lze s trochou nadsázky
přirovnat k živému organismu a ten se
snažíme učinit každý den živějším a pro
Vás atraktivnějším.

Nejen nákupy, ale i zábava
Najdete zde také vše o pravidelných akcích, které pro Vás
i Vaše ratolesti připravujeme pravidelně. Navštivte se svými
nejmenšími každé úterý Hostíkovo divadélko od 16:00. Je
Vaše dítko kreativní - rádo maluje a tvoří? Tak právě pro něj
jsou tady každé pondělí od 16:00 výtvarné dílničky pořádané
Duhovou školkou. Na obě akce je vstup zdarma. Změna názvu
na VIVO! Hostivař neznamená změnu pro oblíbené pohádkové neděle, které se konají v nejmodernějším kině v Praze Premiere Cinemas. Těšit se můžete na předpremiéry nejkrásnějších pohádek a filmů pro děti i jejich rodiče. Pro návštěvníky
je připraven zábavný doprovodný program a tombola o krásné
ceny. Navíc zde potkáte i Vašeho oblíbeného maskota Hostíka.

Den dětí a chodící dinosaur!
I v letošním roce mám pro děti dárek v podobě oslavy Mezinárodního dne dětí dne 1.6. od 15:00. Nejen, že máme připraveny pro děti spousty sladkostí a dárků,
ale také na ně čeká chodící dinosaurus.
Tímto dnem zahajujeme velmi oblíbenou
výstavu pohyblivých dinosaurů, na kterých je možno se svést. Užívat si je budete
moct celý červen.
Těšíme se na Vaší návštěvu.

ÚVODNÍK
Vážení čtenáři, sousedé,
přinášíme další díl našeho nekončícího příběhu představ o rozvoji místa našeho života.
Naše téměř dvouletá snaha o vytvoření srozumitelné vize rozvoje Patnáctky má svou konkrétní podobu.
Pojmenovali jsme jí ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE.
V tomto občasníku představujeme podle nás zásadní oblasti, které je možné dále rozvíjet. Také přicházíme s vlastními návrhy.
Zajímá Vás některá oblast podrobně? Daleko více,
než se vejde na těchto pár stran, se jí zabýváme na našem
webu www.iZITRA.info
Proč vůbec? Protože si myslíme, že každá komunita
by měla vědět, co chce. A také, jak toho dosáhnout. Celková představa se jistě bude rodit delší čas. Jistě ne všichni s její podobou budou souhlasit jak v jejím celku, tak
i v některých detailech. Podle nás je ale důležité, aby existovala a aby se hledala taková její podoba, pro kterou by se
našla potřebná většina. Tak, jak to v demokracii chodívá.
Sama existence vize je totiž často důležitější než její
obsah. Svědčí o schopnosti komunity najít společnou řeč
i bránit společnou věc.
Nechceme se tvářit jako spasitelé. Jen si myslíme, že
když je to i podle zákona možné, tak bychom se o ní mohli pokusit. Situace v metropoli není ideální, v pražském
prstenci bývalých obcí a městeček, do kterého také nále-

žíme, je situace ještě o kus složitější. Městské části musí
vyjít se čtvrtinou peněz daňových poplatníků, než jakákoli i malá obec jen pár kroků za pražskými hranicemi.
Na rozdíl od nich také nemohou tvořit svůj územní plán.
Nevlastní majetek, jen se o některý Praze starají – mají
ho ve „svěřené správě“. Chtejí-li si postavit další školku,
musejí Prahu prosit o příspěvek. Nejsou zkrátka ve svém
území svými vlastními pány.
To, co trvale kritizujeme, je právě ta neúnosně nízká
míra autonomie, která se den za dnem projevuje i v těch
nejmenších detailech. „To nerozhodujeme my, musíte
na Prahu“. Tato obvyklá věta místní samosprávy se nám
už zajídá. A když se podíváte na pražské zástupce, tak většina z nich bydlí v pražském centru a jejich zájmy logicky
do našich luhů nedosahují.
Proto ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE obsahuje i návrhy na úpravu pražského zákona.
Jako občan, i jako zastupitel, se léta snažím koncept
rozvoje Prahy 15, který by vycházel od nás, prosazovat.
To, co nyní vytvořil náš tým, je jako ve fotbale výkop. Budeme naše návrhy dále diskutovat i hledat nové nápady.
Pokusíme se z nich sestavit rozvojový program. A věříme,
že časem se pro něj najde i potřebná většina.
Příjemný rok Vám přeje
Michal Frauenterka

Michal Frauenterka
šéfredaktor

Co naleznete na našem webu?
Na našich webových stránkách www.izitra.info naleznete nejen další, podrobnější informace
k tématům uvedeným v tomto čísle včetně několika trvale sledovaných témat, dále úplný kalendář místních událostí, také úplný seznam škol v Praze 15 a seznam místních živností i firem.
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TÉMA 1.

STOPY HISTORIE
ÚZEMÍ DNEŠNÍ HOSTIVAŘE A HORNÍCH MĚCHOLUP
PRAVĚK – DOBA KAMENNÁ A BRONZOVÁ (do 750 let př. n. l.)
Patnáctkou protéká potok Botič, po Berounce druhý největší pražský přítok Vltavy. Jeho údolí a blízké okolí patřilo k nejvyhledávanějším
a nejhustěji osídleným místům již od pravěku. Také na území Hostivaře a Horních Měcholup pravěké osídlení sledovalo jeho tok. Svědčí o
tom početné archeologické lokality.
V Hostivaři mezi
Švehlovou ulicí a Botičem, kolem ulice Strašnické, Trhanovského
náměstí, ulice V Nové
Hostivaři i okolní
Doupovské ul. i ulice
Mezi Potoky, …

V Horních Měcholupech
mezi ulicemi Boleveckou
a Neapolskou, okolo ulic
Pod Vartou, Křimická,
na území bývalého plynojemu a ulice V Sedlišti, …

Hradiště Šance

kresba možné podoby

HRADIŠTĚ ŠANCE – Keltská stopa
Hradiště Šance v Hostivaři – chráněná archeologická památka 1. kategorie - je zatím jediným hradištěm ze starší doby železné,
neboli halštatské (540 – 370 př. n. l.), na území dnešní Prahy.
LES BOSÁKOVNÍK A BOSÁKOVICE
Ostroh nad Botičem
Myslíme si, že jak pravěká historie, tak písemné zmínky o Hostivaři, Měcholupech, vsi
Bosákovice a velkém lese Bosákovníku, spolu souvisejí. Rozšiřováním osídlení podél
vyvýšeniny – ostrohu u Botiče - bylo zřejmě vždy vhodnou základnou pro poutníky na
obchodní cestě hlubokými lesy ze Sázavského kláštera do Prahy.

PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA A TISÍC LET SOUSEDSTVÍ
HOSTIVAŘ r. 1068
Hostivař patří k nejstarším vesnickým sídlům na území Prahy. Její
území je trvale osídleno již od mladší doby kamenné.
Hostivař je poprvé písemně zmíněna v Kosmově kronice r. 1068,
kdy přemyslovská knížata (synové Břetislava I. a současně bratři panujícího knížete Vratislava II.) Konrád, Ota a Jaromír se rozložili,
se svými vojsky, na lukách u Hostivaře. Název získala podle jakéhosi
Hostivara (přezdívka vlivného muže spojená s činností) pravděpodobně sídlícího na ostrožně nad Botičem. Hostivar pro „hosty“ (staročesky - cizince) vařil nebo je varoval, chránil.
R. 1132 – ves Hostivař (villam Gostiwar) darovala Přibyslava špitálu Sázavského kláštera. Druhá část patřila pražské rodině Rostů.
R. 1328 – část Hostivaře náležela ke kapli sv. Vavřince na Vyšehradě
R. 1437 – potvrdil král Zikmund zástavní právo na klášterní část
Hostivaře Janu Zajímači z Kunštátu a 13. dubna 1462 toto právo
potvrdil i král Jiří z Poděbrad
Počátek 16. stol. – Hostivař náležela k panství Slavatů z Chlumu, díl
Hostivaře byl v držení Jana Rakovnického z Perče
R. 1541 – Jan Koutský z Kostelce postupně skoupil celou Hostivař
a tím skončilo i staleté spojení obce se sázavským klášterem. Došlo
k zásadní přestavbě a nové výstavbě tvrze (v části Toulcova dvora).
R. 1577 – koupil tvrz a dvůr Hostivař nejvyšší purkrabí Vilém
z Rožmberka, což mu potvrdil i Pražský sněm a císař Rudolf II.
R. 1641 – povolil císař Ferdinand III. purkrabské statky
R. 1783 – přešla Hostivař pod administraci zemské správy
R. 1849 – vznik samostatné obce Hostivař s osadami Háje a Milíčov
(Pražský kraj- hejtmanství města Karlína)
20. 2. 1861 – první volby do obecního představenstva – první starosta Vilém Prokeš
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HORNÍ MĚCHOLUPY r. 1293
První zpráva z roku 1293 zmiňuje Alberta z Měcholup, jako kněze u sv. Jiljí, který pravděpodobně pocházel z místního vladyckého
rodu v dnešních Dolních Měcholupech, kde později existovala tvrz.
Výklad vzniku jména naznačuje, že Horní Měcholupy byly založeny
na trase dávné obchodní cesty, v místě hlubokých lesů, kde se zdržovali „lupiči měchů“ - zavazadel.
První zápis o samostatné obci sahá až k roku 1353, kdy pražský
měšťan Fridolín Pfeffer odprodal dvorec situovaný v Malých Měcholupech - „in Mecholup Minori“ Mikuláši Klementerovi.
Historie Dolních a Horních Měcholup se prolíná v hospodářském
dvoře a obytné tvrzi z r. 1364, které náležely přednímu pražskému
patriciji Jakeši Rechcerovi.
R. 1382 – byl majitelem tvrze Prokop Bohuslavův ze staroměstského patricijského rodu Olbramoviců
R. 1519 – část Horních Měcholup v držení Anežky Lešanské z Čečelic. Další díl obce patřil rodu Zápských ze Záp.
R. 1654 – náležely Horní Měcholupy uhříněvskému panství
R. 1850 – obec Měcholupy (Dolní a Horní Měcholupy a Petrovice),
patřila do žižkovského okresu, rozdělení na jednotlivé obce možná
v r. 1920
R. 1862 – byl majitelem dvora Josef Lustig, po r. 1875 Tomáš Velz,
od r. 1880 krajský hejtman baron Ludvík Malovec z Hradce Králové
a poslední majitelé byli manželé Procházkovi, kteří vlastnili i petrovický dvůr. R. 1908 přešel dvůr hraběnce Marii Antonii Silva-Taroucové, roz. Nostitz-Rhieneckové. Dvůr zbourán v r. 1983.
R. 1845 – bylo v Horních Měcholupech 16 domů a žilo v nich 79
obyvatel. (v r. 1900 / 213 obyv., v r. 1978 / 914 obyv.)
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Z NOVODOBÉ HISTORIE VÝZNAMNÁ DATA
HOSTIVAŘ (rozloha 8 km2)
11. století – postavena první církevní stavba
1362 – Toulcův dvůr – první písemná zmínka
1362 – velký požár Hostivaře
1563 – první zaznamenaná povodeň na Botiči
1702 – postavena první dřevěná škola
1770 – povinné číslování domů
1840 – postavena první kamenná škola
1849 – vznik samostatné obce Hostivař
1871 – zřízení železnice
1869 – založení Sokola v Hostivaři
1876 – založení sboru dobrovolných hasičů
1882 – otevřeno nádraží Hostivař na dráze císaře Františka Josefa do Benešova a Vídně
1895 – postavena škola na Trhanovském náměstí, v r.1906
přístavba tělocvičny
přelom 19. a 20. století
vznik průmyslové zóny severně od dráhy, rozšíření Hostivaře podél Trhanovského náměstí. Vzniká Nová Hostivař
okolo dnešní ulice Hostivařské a Hornoměcholupské
1922 – zánik obce Hostivař - Hostivař připojena k Praze
a byly od ní odtrženy osady Háje a Milíčov
1924 – postaveno první malé koupaliště fotbalisty SK
(vzala jej povodeň)
1930 – první autobusová linka (č. 101)
1932 – postavena hostivařská (nyní Švehlova) sokolovna
1947 – postaveno Malé divadlo (dnes archiv ČSSZ)
1950 – další koupaliště postavili hostivařští Sokolové
1954 – vystavěna tramvajová trať (první linka č. 24)
1956 – 1989 doba sídlištní – demolice části Staré Hostivaře a fotbalového hřiště, výstavba ulice Průmyslové a sídlišť Na Groši, Na Košíku, Hornoměcholupská, Kozmíkova – nárůst počtu obyvatel o téměř 300 %
1958 – povodeň na Botiči
1961 – zalesnění polí – vznik lesoparku
1963 – Hostivařská přehradní nádrž uvedena do provozu
1984 – demolice hostivařské radnice

r. 1845
počet ob.: 1300

r. 1900
počet ob.: 2400

HORNÍ MĚCHOLUPY (rozloha 2,25 km2)
1415 – první krčma „taberna in Micholup“
1849 – převedení do Pražského kraje
1871 – zřízení železnice
1880 – přestavba „zámečku“ v hornoměcholupském dvoře (zbořen
v r. 1983)
1898 – založen sbor dobrovolných hasičů
1926 – první železniční zastávka
1930 – první autobusová linka
1932 – založen první fotbalový klub
1933 – otevřen hostinec U Hervertů (dnes U Čouků), sloužil chvíli
i jako radnice
1937 – založena Obec baráčníků s divadelním souborem (obnovena v r. 2011)
1938 – polní letiště v Horních Měcholupech využíváno při všeobecné mobilizaci, v r. 1968 při sovětské okupaci
1968 – Horní Měcholupy připojeny k Praze
1968 – postaven největší plynojem v bývalém Československu
(1981 – 2001 postupně rozebrán)
1975 – 1991 doba sídlištní – demolice části Horních Měcholup
včetně návsi a výstavba 12 celků sídliště – nárůst počtu obyvatel
o téměř 1200 %
Zámeček

r. 1948
počet ob.: 6000

Náves

r. 1989
počet ob.: 27500

1994 – OBNOVENÍ HISTORICKÉHO SPOJENÍ HOSTIVAŘE
A HORNÍCH MĚCHOLUP – VZNIK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
1994 – obnovení společné radnice, vznik úřadu s rozšířenou působností, založení nové kroniky
1996 – otevřen centrální depozitář Národní knihovny
Plynojem
1997 – uveden do provozu lanový most a Štěrboholská radiála
1999 – otevřeno Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Janovská
2000 – otevřeno obchodní centrum Park Hostivař (nyní VIVO)
2010 – otevřena stezka historií Hostivaře
2011 – obnovení Obce baráčnické v Horních Měcholupech
2013 – velká povodeň na Botiči
2014 – otevřena stezka historií Horních Měcholup
2016 – rekonstrukce hostivařského nádraží
O osobnostech Hostivaře a Horních Měcholup, dalších významných stavbách a o spolkové činnosti zase příště.
r. 2017
počet ob.: 33000
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TÉMA 2.

JDE TO, KDYŽ SE CHCE
Ukázky některých projektů realizovaných samosprávou do roku 2014
Odpočinkové molo na přehradě

Stezky historií

Seniorparky Janovská a U Branek

Sportovní areál Na Šancích (eRZet)

Centrum vzdělávání Bolevecká

Dětská hřiště a malá oddechová místa

Nové hřiště a rekonstrukce ZŠ Křimická Obnova parku v ul. U Branek

Rekonstrukce školy Trhan. nám.

Obnova ZŠ Hostivař

Kruhové objezdy

Renovace zdr. domů Tenisová a Golfová

Rekonstrukce mateřských školek

Nová hřiště na sídlištích

Přestavba MŠ Trhanovské nám.

Park Veronské nám. - I. etapa

Obnova ZŠ Hornoměcholupská

Výstavba pečovatelského domu

Revitalizace koupaliště a pláže

Park a tržiště u hasičárny

Další ukázky realizovaných projektů naleznete na webu www.iZITRA.info
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TÉMA 3.

JSME PRAŽANÉ, ALE Z HOSTIVAŘE
A HORNÍCH MĚCHOLUP
Praha 15 jako městská část nemá možnost k vlastnímu svébytnému rozvoji,
je dušena stávající podobou zákona o hlavním městě Praze a z příjmů svých občanů
odevzdává více 90 % prago-centristům, kteří s jejími prostředky nakládají.

K

am vlastně Praha, hlavní město Čes- Hradiště
ké republiky, paní celých Čech (r.
1119), hlava království (r. 1518), matka
měst (r. 1927), hlava republiky (r. 1991),
Praha stověžatá, vlastně dnes kráčí?
Její trpělivý vývoj, kterým ale Praha
stačila reagovat na výzvy doby, nabral
v minulém století neskutečné obrátky.
Ještě pochopitelné rozšíření Prahy o další desítky měst a obcí po vzniku Československé republiky s touhou naplnit její
ideu hlavního města bylo plné rozvojových, většinou nerealizovaných plánů.
Postupně, vlivem společenských změn, ale i nové urbanistické expanze, se vše změnilo. Sice jen mírný nárůst pražských obyvatel mezi lety 1948 – 1989 byl ale velkou změnou
lidskou. Desetitisíce Pražanů bylo nuceno v 50. letech město
opustit nebo v letech 60. emigrovali, statisíce mimopražských se staly Pražany. Domov našli hlavně na pražských
sídlištích. Potřebovali metro i nové silnice, daleko více vody,
novou čističku a další nezbytnosti. Zda je Praha k takové expanzi vhodná, nebyla doba na diskusi.
A výsledek? Pražské historické centrum je světově známé
a jeho charakter je, a vždy i bude, dostatečně chráněn. Pražané v něm ale už skoro nežijí. Žijí v pražském prstenci.
Dnešní nová výstavba přivádí do Prahy další desetitisíce
nových obyvatel. Ti se už ale jako Pražané vesměs ani nepřihlašují, a i přesto, že oficiálně má Praha jen o 50 tisíc nových
obyvatel více, než před 25 lety, skutečně už ale zřejmě přesáhla půldruhého miliónu rezidentů.
Žijeme ve městě, kde jen menší část jeho dospělých obyvatel může říci, že zde bydlel už jejich pradědeček, dokonce
už 7 % jejích obyvatel jsou cizinci. Je nám jasné, že o pohlcení těch 87 městeček a obcí velkou Prahou za posledních
téměř sto let, většina našich novějších sousedů, neví. Tento
podstatný historický aspekt nebyl a není v pragocentrickém
proudu populární zdůrazňovat i přesto, že pro každé pražské městečko a každou pražskou obec je její historie ve Velké
Praze, z pohledu jejich historie, jen velmi krátkou epizodou.
Na příkladu Hostivaře, s doloženou mnohatisíciletou historií s trvalým osídlením již od doby kamenné, je myslím
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dostatečně zřetelné, o čem je řeč. Je jen
jedním příkladem už téměř staletého přehlížení historické různorodosti pražských
městeček a obcí na úkor pražského centra. V Hostivaři od roku 1922, kdy byla
obec zrušena a připojena k Velké Praze.
Vždy jsme si přáli a naši členové
i prosazují, aby nejen historie, ale i svébytný rozvoj Hostivaře a Horních Měcholup, (dnes Prahy 15) byl pro místní
komunitu prvořadý. Začátek zlatých časů
pražského prstence totiž nepřichází. A to je škoda. Z centra
ale nepřijde, to je po téměř století snad už jasné.
Neprosazujeme odtržení od Prahy, navrhujeme jen jiné,
svébytnější a pro Patnáctku svobodnější řešení – o něm více
na straně 13.

JAK TO CÍTÍME aneb
SOUHRN MÍSTNÍCH TÉMAT:
NEDOKONČENÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
více na straně 14
VIZE PODOBY PARKŮ A ZELENĚ – více na straně 12
POTŘEBY ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ – více na straně 13
ŠPATNÉ PARKOVÁNÍ A NÍZKOEMISNÍ ZÓNA
více na straně 16
NEMÁME HLAVNÍ NÁMĚSTÍ, DIVADLO, MUZEUM,
ROZHLEDNU, … ALE VLASTNĚ ANI BAZÉN ANI
SPORTOVNÍ HALY… – více na stranách 12 - 13
ÚZEMNÍ PLÁN, VÝCHODNÍ MĚSTO A ROZVOJOVÁ
ÚZEMÍ,… – více na straně 16

redakce iZÍTRA.info

ČÍSLO 5 / duben 2017

7

TY

PODPO
JE
RU

PROJEK

TÉMA 4.

ROZVOJOVÉ PROJEKTY OBCE
Předkládáme souhrn dnes bohužel převážně zastavených
projektů, dříve připravovaných místní radnicí.
Již téměř tři roky trvající zastavení příprav (či dokonce ukončení) téměř všech projektů také znamená, že o jejich financování
nelze ani žádat. Nejsou potřebná povolení. A na všechny bylo
možné získat spolufinancování z operačních programů EU,
z fondů hlavního města Prahy i některých ministerstev.
Proto také byly shromážděny do celků (revitalizační program Patnáctka domovem, ucelené řešení ochrany před povodní na Botiči, program Patnáctkou na kole, program zdravé stravy, apod.).

ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE
projekty obce do r. 2014

Ucelená představa městské části totiž v žádostech o financování znamená vždy nemalý benefit. Vypovídá o jasné koncepci rozvoje.
Výše finanční spoluúčasti Prahy 15 při realizaci projektů by
pak byla zřejmě jen okolo 20 %.
Na konci roku 2014, jen na tyto připravované revitalizační
a další programy, zůstala na účtech městské části finanční rezerva přes 40 mil. Kč.
Bližší indo o projektech naleznete na webu www.iZITRA.info

Občerstvení a WC u mola

dům seniorů Gercenova

Park Veronské náměstí - II. etapa

Aktiv-park i pro seniory Parmská

Hřiště Boloňská

Hřiště Neapolská-Milánská

Dopravní hřiště Chudenická

Park ve Staré Hostivaři

Park U Průseku

Park Na Plískavě

Venkovní studovna ZŠ Hostivař

Park a parčík Evy Olmerové

Parkové úpravy a propojení eRZet

Park a kavárna u Botiče - PPO 2*

Park a úprava meandru - PPO 5*

Kulturní centrum V Chotejně

* PPO - etapy systému protipovodňové ochrany obydlených oblastí Hostivaře z roku 2014
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Nové využití nádražní budovy

Nový dům seniorů Na Plískavě

Park v ulici Pražská

Promenáda u ul. Švehlova

Celková revitalizace koupaliště

6 nových oddechových míst

Archeo-park s rozhlednou Šance

Oddechová zóna na Kozinci

Stezka s ruční lanovkou Botič

Cyklookruhy 15 na kole

Otevřené oddechové centrum meandry Botiče - PPO 1

* PPO - etapy systému protipovodňové ochrany obydlených oblastí Hostivaře z roku 2014
Dvouúrovňové parkoviště Milánská

Úpravy a navýšení míst Golfová

Souhrnná koncepční studie řešení rozvoje území - Hostivař r. 2013

Parkoviště u polikliniky Tenisová

Nové parkoviště R. A. Dvorského

Mapa protipovodňových opatření v obydlených částech Hostivaře, r. 2014

Díly koncepční studie - Hostivař r. 2013
Revitalizace pod Košíkem
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Síť cyklotras Švehlova-Kozinova

Původní podoba Opencentra

Možné řešení dopravy Pražská

ČÍSLO 5 / duben 2017
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ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE
projekty obce do r. 2014
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Exit

P+R

Možná trasa podúrovňového odvedení tranzitní dopravy
z ulic K Horkám, Pražská, Švehlova a Průmyslová

U TOVÁR

Exitt
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Ex
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P+R

NÁVRHY HL. MĚSTA PRAHY
Hostivařská spojka

Ex
Exit

Etapa 511 Pražského okruhu
P+R

P+R parkoviště
Tramvaj - stávající trasa
Tramvaj - prodloužení tramvajových linek
Plánovaná trasa rychlovlaku - na povrchu
Plánovaná trasa rychlovlaku - v tunelu

ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE 10
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NÁVRHY iZÍTRA.INFO (DOPRAVA)
P+R parkoviště
podúrovňový obchvat
výjezdy z podúrovňového obchvatu
Tramvaj - souběžná trasa s obchvatem
parkování - sport, oddech
korekce trasy obchvatu za valem

ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE
návrhy iZÍTRA.info
511

NÁVRHY iZÍTRA.info
HOSTIVA

archeo-park
s rozhlednou

cyklověž

ŘSKÁ SPO

JKA

nové náměstí
HOSTIVAŘS

bikrosová trať
lesní park pro rodiny

KÁ SPOJKA

městské parky - revitalizace
bike parky
koupaliště
psí parky
nadchod - nádraží
oázy na cyklostezkách
ST

HO

oázy lesopark

AŘ
IV
SK
Á

radnice

KA
OJ

SP

P+R

w w w. i Z I T R A . i n f o

mateřská lesníHškolka
OS
TIV
AŘ

nová základní škola

SK

ÁS

PO

JKA

bazény při základnách školách
OBCHVAT

- SOUHRNNÁ MAPA

víceúčelová sportovní hala
rodinné domy

HORN
OMĚC
HOLU
PSKÁ

P+R

Malé divadlo v Hostivaři - obnovení

511

P+R

malá hala - lední hokej
muzeum - stará nádražní budova

bruslostezka
ČÍSLO 5 / duben 2017
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NÁVRHY iZITRA.info
Podporujeme nyní zastavené projekty obce uvedené na stranách 8 a 9

a k tomu předkládáme i souhrn našich návrhů

ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE
návrhy iZÍTRA.info

VYTVOŘENÍ SÍTĚ MĚSTSKÝCH PARKŮ, ODDECHOVÝCH A SPORTOVNÍCH PLOCH
Trojmezí

Navrhujeme:
- vytvoření sítě parků, tj. vyjasnění polohy a kvality městských, přírodních a lokálních
parků a uspořádání vlastnických vztahů v nich. Navrhujeme také sjednocení správy
a údržby městských parků pod místní radnicí.
- vytvoření sítě oddechových a sportovních ploch, tj. vyjasnění jejich polohy a rozsahu využití tak, aby jejich vlastníci měli co největší rozsah možností pro realizaci volnočasových záměrů.
- změnu pohledu na podobu sídlištní zeleně mezi bytovými domy ve prospěch jejich
vlastníků
Podporujeme nyní zastavené projekty parků:
parky Pražská, U průseku, pod Košíkem, Veronské náměstí, Evy Olmerové, Parmská...

Hostivařský lesopark

Okolí Slatinského potoka

Lokální městské parky a zeleň

více informací najdete v projektu ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE na našem
webu www.iZITRA.info

NÁVRHY V MĚSTSKÝCH PARCÍCH
LESNÍ PARK PRO RODINY
Navrhujeme: na obecních pozemcích (cca 6 ha) v okolí Slatinského potoka realizaci lesního parku pro rodiny (skromnější obdoba parku Mirákulum v Milovicích)

Lesní park pro rodiny

Hostivařský lesopark
Oáza

Trojmezí

Psí parky

Bike-park

PROJEK

PROJEK

PODPO

TROJMEZÍ (část v Praze 15)
Navrhujeme: na převážně městských pozemcích v území (cca 4,5 ha) zřízení městského
parku a obnovení lužního lesa po obou březích Botiče a zpřístupnění mokřadu pod Toulcovým dvorem veřejnosti
Podporujeme: protipovodňovou ochranu na Botiči dle studie z r. 2014 a revitalizaci meandru Botiče pod Košíkem u jezu Marcela včetně obnovení funkce retenční nádrže.
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Archeo-park Proměna Retence
s rozhlednou

HOSTIVAŘSKÝ LESOPARK
Navrhujeme: návštěvnické zastávky-oázy, psí parky, bikrosové trasy, bruslostezku a doplnění cyklotras i koupaliště u mola
Podporujeme nyní zastavené projekty:
archeo-park s rozhlednou Šance, oddechovou zónu na Kozinci, doplnění zázemí odpočinkového mola, revitalizaci koupaliště na Hostivařské přehradě, parkové úpravy v areálu
Na Šancích

a meandru pod Košíkem

více informací najdete v projektu ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE na našem
webu www.iZITRA.info

KOMUNITNÍ ROZVOJ
Malé divadlo

Stará nádražní budova
PRŮMYS
LOVÁ

NÁVRH iZÍTRA.INFO
PRO NOVÉ NÁMĚSTÍ
plocha nového náměstí
místní nadzemní komunikace
tranzitní podúrovňové komunikace v tunelu
tramvajové linky (stávající i plánovaná prodloužení)

NÁDRAŽ

ŠVEHLO
VA

Í HOSTIVA

Ř

K

KÝ PAR

MĚSTS

NOVÉ NÁMĚSTÍ

MĚSTSKÝ PARK

PLK. MRÁ

H
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PLK. MRÁ

Nové náměstí

ZE

Navrhujeme:
- obnovit provoz Malého divadla v Hostivaři,
tj. přesvědčit stát, aby předalo obci jeho původní majetek se stavbou divadla v ulici Hornoměcholupské. Tato zachovalá budova je nyní archivem ČSSZ. Divadla by jako archivy
sloužit neměla.
- změnit historickou budovu nádraží v Hostivaři z plánovaného archivu na místní muzeum, tj. přesvědčit České dráhy, aby obci tento objekt předaly. V budově navrhujeme
vytvořit nejen místní, ale i železniční muzeum Dráhy císaře Františka Josefa. Jak se můžete
přesvědčit na stranách 4 a 5, naše místní historie je bohatá a muzeum jistě bude možné
naplnit něčím zajímavějším, než jsou drážní papíry.
- vytvořit nové městské náměstí a navazující park v lokalitě dnešní konečné po prodloužení tramvajových linek do Horních Měcholup. Absence skutečného centra je stále
ještě nesplaceným dluhem překotné sídlištní výstavby v Hostivaři i Horních Měcholupech
z období 60. až 90. let minulého století a také unikátní příležitostí vytvořit přívětivé centrum místního dění.
více informací najdete v projektu ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE na našem
webu www.iZITRA.info
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DOPRAVA

Nadchod na nádraží
v Horních Měcholupech (představa)

Odvedení tranzitu z ulic
Švehlova a K Horkám

Více o dopravě najdete také na straně 14

TY

PODPO
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RU

více informací najdete v projektu ROZVOJ PRAHY 15
V KOSTCE na našem
webu www.iZITRA.info

PROJEK

511

Navrhujeme:
- vybudování sítě P+R parkovišť, a to jak ve Středočeském kraji, tak i v Praze 15 s dostatečnou kapacitou a směrem do města i finančně vyšší úrovní zpoplatnění za jejich využití
- realizaci finančně nezatěžujícího systému parkování pro domácí. NEJSME pro rozšíření parkovacích zón po vzoru pražského centra.
- vybudování nadchodu u nádraží v Horních Měcholupech tak, aby realizace P+R parkoviště na jedné straně trati mělo nějaký smysl
- změnu trasy obchvatu ulice Hornoměcholupské za valem u Kauflandu přímo na ulici
Černokosteleckou tak, aby tranzitní doprava nezasahovala k rodinným domům a Základní škole Křimická
- odvedení tranzitní dopravy z ulic Švehlova a K Horkám, které by jinak byly trvale
přetíženy dopravním tranzitem z východu
- dokončení sítě cyklostezek a výstavbu cyklověží
Podporujeme: rychlou realizaci etapy 511 Pražského silničního okruhu kolem Prahy, výstavbu všech etap Hostivařské spojky a dokončení vnitřního městského okruhu na Jarov
dle platného územního plánu

ŠKOLSTVÍ A SPORT
Školní bazény

Navrhujeme:
- výstavbu nové školy s bazénem a školky v lokalitě „za drahou“
- přístavby školních bazénů u ZŠ Veronské nám. a ZŠ Hostivař s provozem i pro veřejnost
- novou, malou hokejovou halu pro školní sport i s provozem pro veřejnost
- novou, malou sportovní halu pro školní sport i s provozem pro veřejnost
- zavedení školní dopravy

Malá hokejová hala

Malá sportovní hala

TY

PODPO
JE
RU

Podporujeme:
- dokončení revitalizací sportovních areálů u základních škol

PROJEK

Nová škola a školka
„za drahou“

více informací najdete v projektu ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE na našem
webu www.iZITRA.info

JAK TOHO DOSÁHNOUT? MĚSTSKÉ OBVODY – STOP PRAGOCENTRISMU
xxx

8%
MĚSTSKÉ ČÁSTI

PRAHA
VÝNOS
Z DANÍ

92 %
CENTRÁLA

Daňové výnosy obcí měst v okolí Prahy 15 na 1 obyvatele:
Škvorec 12 tis.; Říčany 12,1 tis.; Úvaly 10,9 tis.;
Jesenice 12,7 tis.; Strančice 11,8 tis.; Velké Popovice 12,3 tis.;
Šestajovice 11,1 tis.

Daňový výnos pro Prahu 15: 2,9 tis. / 1 obyvatele
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Před 95 lety vznikla Velká Praha. Tehdejším obavám mnoha obcí a městeček dalo poslední téměř
století za pravdu. Centralizované vedení města a pozdější komunistická éra je, téměř všechny, změnily k nepoznání. Nezbytnou součástí tohoto centralistického modelu správy hlavního města je, že je
krajem a obcí zároveň. Podle našeho názoru Praha potřebuje novou úvahu o budoucnosti svého
samosprávného uspořádání a změnu.
V praxi to znamená, že většina zdrojů z daní Pražanů (přes 90 %) zůstává v centru a městské části
dostávají z těchto zdrojů jen drobky, které postačují na krytí jen části jejich potřeb.
Současná podoba je podle nás dlouhodobě neudržitelná zejména v pražském prstenci, kde většina městských částí může obnovovat svůj majetek (hlavně školy, školky a technickou vybavenost)
pouze z prostředků, které jim ze svého rozpočtu uvolní Hlavní město Praha. Tím se staly trvalými
pražskými vazaly a vůle Prahy vydat prostředky na obnovu majetku (svěřeného právě hl. m. Prahou
s povinností o něj řádně pečovat) byla a je, často spojena s nátlakem politickým.
Přitom je jen málo kompetencí, které nelze na městské obvody delegovat. Ty jsou již dnes personálně i organizačně schopny zajistit samosprávu na svém území v plném rozsahu. Náš návrh může
také do značné míry eliminovat stále častější odstředivé tendence některých samospráv v pražském
prstenci.
Navrhujeme:
změnu zákona o hlavním městě Praha = změnu nynějšího statutu Prahy jako obce a kraje zároveň, tj.
- přesun více kompetencí i daňových výnosů občanů na městské části – obvody.
- změnu způsobu volby do pražského zastupitelstva tak, aby v něm každý obvod měl, podle počtu
jeho obyvatel, své zástupce (pozn. dnes většina městských částí svého zástupce v pražském zastupitelstvu nemá).
Podrobněji o tom píšeme na našem webu.
více informací najdete v projektu ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE na našem
webu www.iZITRA.info
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TÉMA 5.

NEDOKONČENÁ DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA NA JIHOVÝCHODĚ PRAHY
Dokončení Pražského okruhu včetně jeho části – etapy 511, Městského okruhu
z lanového mostu na Jarov i Hostivařská spojka JSOU STÁLE V OHROŽENÍ.
Jaké plány v dopravě jsou pro jihovýchod Prahy
vlastně přichystány?
V našich rubrikách trvale sledovaných témat na webu
www.iZITRA.info pravidelně informujeme a doplňujeme aktuality z vývoje a přípravy dopravní infrastruktury jihovýchodu Prahy. Zejména těch, které výrazně ovlivňují stávající, léta
stagnující dokončení zdejší dopravní infrastruktury. V přilože-

né mapě najdete všechny podstatné návrhy. Některé z nich jsou
„u ledu“, některé jsou sice hl. m. Prahou navenek podporované,
v jejich přípravě a realizaci se ale téměř deset let nestalo skoro
nic. Dokončení vleklých soudních tahanic a nespokojenost občanů i většiny starostů ale snad hýbe ledy i v tomto „pražském
zákoutí“.
Stále ale není vyhráno.

SOUHRN PLÁNOVANÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY:
SILNIČNÍ DOPRAVA
PRAŽSKÝ SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY (SOKP)
Od roku 2007 probíhá územní řízení na etapu 511 tohoto okruhu. Aktuálně je tento proces v klíčové fázi, jejíž výsledek lze jen
odhadovat. Jak píšeme podrobněji na našem webu, předpokládané zahájení stavby, plánované na rok 2019, je spíše přáním
než racionálním odhadem. Znovu se také zvedají její odpůrci
ve snaze zabrzdit realizaci etapy SOKP č. 511, ale také severní
etapy /č. 517-520/ a přicházejí s tzv. regionální variantou, která
by ale jihovýchodu Prahy skutečnou úlevu od tranzitní dopravy nepřinesla. Více najdete na našem webu.
MĚSTSKÝ (VNITŘNÍ) SILNIČNÍ OKRUH - téměř deset
let zastavená příprava dokončení závěrečné etapy městského
okruhu (kde jinde, než na jihovýchodě Prahy) mezi lanovým
mostem v Hostivaři a Jarovem, byla letos obnovena. Stejně
jako v případě dálničního okruhu SOKP nyní Zelení přichází
se snahou o deformaci tohoto plánu. Navrhují, aby trvale dopravní zátěž městského okruhu nesly ulice Průmyslová a Českobrodská. Více najdete také na našem webu.
RADIÁLA (SPOJNICE) MEZI SOKP A MĚSTSKÝM
OKRUHEM – HOSTIVAŘSKÁ SPOJKA – nedílná součást
navrženého dopravního systému je vlastně sloučeným systémem silničních obchvatů Uhříněvsi, Dolních Měcholup a Hostivaře, napojeným na východě na etapu 511 SOKP a na západě
na městský okruh právě na křížení u lanového mostu v Hostivaři. Blokace dokončení silničních okruhů znamená zároveň
nebezpečí i pro tuto radiálu a její příprava je právě probíhající
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diskusí o deformaci tohoto systému dále na okraji zájmu investora - hl. m. Prahy.
DÍLČÍ SILNIČNÍ PROPOJENÍ – na výše uvedenou páteřní síť navazuje několik dílčích propojení a úprav silničních
tahů, které najdete také v námi vytvořené mapě. K tomu připojujeme náš vlastní návrh na doplnění – obchvat přetížených
komunikací K Horkám, Švehlova a Hornoměcholupská a změnu obchvatu mezi ulicí Novopetrovickou a Hostivařskou spojkou za valem u Kauflandu – o nich také více na našem webu.

METRO
V přípravě prodloužení trasy A pražského metra rozvětvením (ze stanice Strašnické) do dvou tras do Dubče a na nádraží
Hostivař již nový územní plán nepočítá. My toto zastavení expanze vítáme, metro by přineslo velký tlak na zahuštění území.

VLAK
V přípravě je pokračování v rekonstrukci benešovské dráhy
vybudováním nových stanic Zahradní Město a Eden a renovace nádraží Vršovice, která letos začíná.

TRAMVAJ
Okruhování tramvajových linek je plánováno jak směrem
do Horních Měcholup, tak i do Štěrbohol. Oba okruhy budou
vedeny prodloužením tramvajových tras ze stávající konečné
tramvají v Hostivaři (zůstane zde zastávka). Příprava nijak
za poslední léta nepokročila, poslední studie je z roku 2012.
w w w. i Z I T R A . i n f o

NÁVRHY iZÍTRA.info
MALEŠICE

korekce trasy obchvatu za valem u Kauflandu

ŠTĚRBOHOLY

podúrovňový obchvat
ulice Průmyslová - Švehlova - K Horkám - Mírového hnutí

STRAŠNICE

výjezdy z podúrovňového obchvatu
Tramvaj - souběžná trasa s obchvatem
nadchod - nádraží Horní Měcholupy

DOLNÍ
MĚCHOLUPY
DUBEČ

ZÁBĚHLICE

HOSTIVAŘ

HORNÍ MĚCHOLUPY

HÁJE
PETROVICE

vnější SOKP - Etapa 511

UHŘÍNĚVES

vnitřní MĚSTSKÝ OKRUH

VLAK

HOSTIVAŘSKÁ SPOJKA

TRAMVAJ - stávající trasa

RYCHLOVLAK - plánovaná trasa na povrchu

dílčí silniční propojení

TRAMVAJ - prodloužení tramvajových linek

RYCHLOVLAK - plánovaná trasa v tunelu

Severní tramvajový okruh by měl pokračovat z Hostivaře na sever v trase železniční vlečky s plánovaným napojením
na tramvajovou trať na ulici Černokostelecké. Trasa není v návrhu územního plánu, ale kapacitní železniční koridor stále existuje.
Jižní tramvajový okruh je navržen po ulici Hornoměcholupské a Novopetrovické směrem zpět do centra přes Háje k dnešní
konečné na Spořilově. Trasa je v návrhu územního plánu.

AUTOBUS
Autobusová doprava zůstává ve stejné podobě až na drobné
úpravy tak jako dosud. Po dílčích komunikačních a železničních úpravách a po prodloužení tramvajových linek jistě nastanou příslušné úpravy. TROLEJBUSY – pražská hromadná
doprava s trolejbusovou dopravou nepočítá. Škoda.

SŽDC připravován už za tři roky.
Koridor této trasy je již aplikován do Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy. Zajímáme se zejména o vliv na prostředí pro
život obyvatel při její stavbě i o trvalé zatížení a podobu zaústění tunelu poblíž lokality Na Groši (Hostivař) a u Javorové čtvrťi
(Horní Měcholupy).
Naše podrobné písemné připomínky, které jsme hl. m. Praze v dubnu 2017 k tomuto projektu podali, najdete na našem
webu www.iZITRA.info.
Redakce iZÍTRA.info
Ukázka zakrytí trasy rychlovlaku ve městě

VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNICE
Přes území Prahy 15 má procházet, snad převážně tunelová, trasa RS1 evropské vysokorychlostní železnice. Trasa má také přímou stavební a provozní souvislost s připravovanou železniční zastávkou Zahradní Město. Provozní
rychlost v tomto úseku je uvažována ve studiích v rozmezí
200 - 250 km/hod. Začátek výstavby trasy je v harmonogramu
w w w. i Z I T R A . i n f o
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TÉMA 6.

A PÁR DALŠÍCH TÉMAT NA ZÁVĚR
ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE

NOVĚ PŘIPRAVOVANÁ, PRAŽSKÁ NÍZKOEMISNÍ ZÓNA

Nízkoemisní
zóna

Zóna rozděluje Prahu na dvě území - území centrální a to zbývající. DO DVOU LET ZAMEZÍ VELKÉ ČÁSTI AUT
Z PRAŽSKÉHO PRSTENCE VJEZD ÚPLNĚ!! Tento návrh myslím jasně vypovídá o způsobu myšlení pražského centrálního mozku. Nízkoemisní zóna mohla být na zkoušku navržena pro celou Prahu, ale nebyla. V případě smogové situace by
zamezila příjezdu do městských ulic jen přespolním autům. Těch není málo - až 300 tis. denně. Tranzitní komunikační síť pro
kamiony a pro ty, kteří Prahou jen projíždějí, by zůstala průjezdná - toto řešení obsahuje i platný návrh. Jen by z této páteřní sítě
projíždějící přespolní nemohli sjet. Samozřejmě s výjimkou sanitek, hasičů, zásobování,.... - to je také součást platného návrhu.
Typická ukázka způsobu myšlení. Nikoho v centru ani nenapadlo, že svým návrhem dělají z Pražanů v prstenci „ty druhé“.
Hlavně, že centrální voliči nebudou omezeni. Ti budou moci Prahou křižovat bez omezení i při smogu - to je také součástí
návrhu nízkoemisní zóny.

Pokud smogová situace nastane, jistě se nezastaví v ulici Na Padesátém ve Strašnicích (jedna z ulic na hranici navrhované zóny). Naopak. Z Hostivaře, Měcholup,
Štěrbohol a Zahradního Města udělá parkoviště těch, co do Strašnic nebudou moci vjet. A také vyvolá zmatek, protože nebude kde zaparkovat. Kapacitní záchytná
parkoviště nejsou a domácí nechají svá auta v ulicích zaparkovaná. Bude přeci smogová situace.
více informací najdete v projektu ROZVOJ PRAHY 15
V KOSTCE na našem
webu www.iZITRA.info
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NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN, ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ A VÝCHODNÍ MĚSTO
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN
Obecně je územní plán jedním z nejpodstatnějších dokumentů metropole. Ten nový se tvoří již téměř 10 let. Jeho první návrh
byl před schválením zrušen v roce 2011. Celkem už jeho příprava stála téměř 2 mld. Kč a jeho schvalování se odhaduje až za rok
2022, možná až do r. 2025. Nový návrh z minulého roku, jehož úskalí a nebezpečí popisujeme podrobněji na našem webu,
dnešní pražská politická reprezentace tak, jako tak, schvalovat nebude. Možná ani ta příští. O důvod více, proč připravovat
domácí představu o jeho místní podobě.
více informací najdete v projektu ROZVOJ PRAHY 15
V KOSTCE na našem
webu www.iZITRA.info

ROZVOJOVÁ ÚZEMÍ
V Hostivaři a Horních Měcholupech je již zástavba větším dílem „kompaktní“, tj. městská. V sídlištních oblastech není, až na výjimky, v podstatě možné na stávající sídlištní celky navázat původní, vesnickou či příměstskou zástavbou. Je také zřejmé, že v územích stávajících sídlištních celků stále jsou místa, kde územní
plán výstavbu zahušťovat připouští. Naše návrhy, jak tuto věc řešit, najdete na webu.
Náš koncept směřuje k podobě, ve které by nová výstavba nebyla zcela nepřípustnou, jen by se počet obyvatel už zvyšoval jen velmi pozvolna.
Vede nás k tomu i hustota obyvatelstva v Praze 15, která je nad pražským průměrem. Navrhujeme doplnění stávající vesnické zástavby v Hostivaři a Horních
Měcholupech výhradně o rodinné domy. Odmítáme násilná řešení typů stavebních uzávěr, změn územních plánů znehodnocujících hodnotu soukromých pozemků či městem připravovanou nulovou toleranci k půdním vestavbám stávajících rodinných domů. Snažíme se o konsensus.
Nejen proto, že se situace v územním plánování za poslední tři roky výrazně mění každou chvíli, by do budoucna zastupitelstva městských částí měla mít možnost jako první formulovat obecné zásady i změny svého územního rozvoje. Úplný přechod územního plánování na městské části by už vyžadoval legislativní
změnu a posun, o kterém píšeme na straně 13.
VÝCHODNÍ MĚSTO
Plánované Východní město neleží v území Prahy 15, ale nedaleko, u Dubče a Štěrbohol. Mělo by v něm žít až 30 tis. obyvatel.

Na závěr těchto úvah si dovolíme sdělit naše přesvědčení: Úvaha o výraznějším zahušťování jihovýchodu Prahy by
měla (pokud vůbec) být zvažována až po dokončení všech souvisejících dopravních staveb řešících jak tranzitní,
tak i městskou dopravu. (Jaké to jsou, popisujeme na stranách 13 až 15). Nyní je třeba, aby Hl. m. Praha, po letech
ignorování místních problémů, investovala do městské infrastruktury zde. Ve vlastním zájmu.

Jsme si vědomi, že se nic nestane přes noc. ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE je programem na 10 let.
Shodnout se na vizi rozvoje Patnáctky bude trvat ještě měsíce. Každý nápad je vítán a předem za něj
děkujeme. Náš „rozvojový“ email je: rozvoj@zitra.info
16
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ZÁCHYTNÁ P+R PARKOVIŠTĚ
Mimopražští návštěvníci by měli mít možnost využít široké sítě P+R parkovišť a především využívat systému pražské integrované dopravy. P+R parkoviště by měla být převážně ve Středočeském kraji, hlavně u vlakových zastávek. Parkovné by mělo
být cenově odlišné, to podle vzdálenosti do pražského centra.
V Praze 15 jsme na městem či státem vlastněných pozemcích navrhli čtyři lokality, kde by mohla vzniknout. Jejich polohu
najdete v mapě na stranách 10 a 11.

PODPO
JE
RU

PROJEK

(P+R) ZÁCHYTNÁ PARKOVIŠTĚ A NE - PARKOVACÍM ZÓNÁM

více informací najdete v projektu
ROZVOJ PRAHY 15 V KOSTCE
na našem
webu www.iZITRA.info

NE - PARKOVACÍM ZÓNÁM - PODPORUJEME SYSTÉM PARKOVÁNÍ PRO DOMÁCÍ
Hledět na parkovací zóny v dnešní podobě, aplikované v centru Prahy, jako na celopražský recept, je podle nás nevhodné.
Jejich plošné zavedení by přineslo řadu rizik s nepředvídatelnými důsledky. Jejich rozšiřování poblíž se nezastavilo i přesto, že
celopražská představa dosud není známa ani schválena. Náš pohled, z Hostivaře a Horních Měcholup, je navíc komplikován
nedokončenou dopravní sítí komunikací na celém jihovýchodě Prahy, připravenou pražskou nízko-emisní zónou a velmi
řídkým systémem P+R záchytných parkovišť pro mimopražské návštěvníky. O nějakém, občany finančně nezatěžujícím systému, který by jim umožnil večer lépe zaparkovat, se vede řeč už léta. Notabene ve chvíli, kdy by se parkovací zóny rozšířily
až do okolních městských částí, zejména na čtyřku, desítku a na Jižní Město, je podle nás třeba vědět, jak řešit věc v Praze 15.
Na potřebu přívětivosti systému parkování v pražském prstenci je třeba se podle nás dívat jak z pohledu nízké finanční zátěže
pro domácí občany i podnikatele, ale také i z pohledu ohrožení části příjmů Prahy z podnikání. Mohlo by totiž dojít k odlivu
podnikatelských subjektů za hranice Prahy. Naše podrobné návrhy najdete na našem webu.

Z RADNICE A MĚSTA

Historická budova nádraží, Malé divadlo v Hostivaři, pláž Hostivařské přehrady, ...
Jen další příklady nerovného souboje s českým státem
Malé divadlo v Hostivaři

Historická budova nádraží, budova
Malého divadla v Hostivaři i převážná část koupaliště na Hostivařské
přehradě patří státu. Jak se v jeho
rukách ocitly, to je vždy jiný příběh.
Dnes má ale mnoho společného.
V obou budovách už jsou, nebo mají
být, archivy. Nevím nic o tom, že by
koupaliště

na pláži přehrady mělo být rekreační
zařízení pro státní úředníky. Zkrátka
stát všechny tyto nemovitosti vlastně nezbytně nepotřebuje.
Pro Patnáctku jsou ale významnou
součástí její historie. A také ví, co
Nádražní budova
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s nimi. O všechny tyto nemovitosti
v posledních šesti letech stát radnice žádala. Měla k tomu vždy dobrý
důvod. Muzeum, obnovení divadla,
revitalizaci zastaralého koupaliště.
Nedávné odpovědi státu na žádosti
radnice měly vždy stejný obsah – nic
Vám nepředáme. Hotovo.
Na příkladu ještě jedné hostivařské
lokality lze možná najít odpověď.
Několikahektarové pozemky vedle
hřbitova. Jsou archeologickou lokalitou osídlení už z doby kamenné
(5700 - 4500 př. n. l). Většina těchto
pozemků patřila státu – spravovalo je Ministerstvo kultury a Povodí
Vltavy. Místní radnice o ně projevila

hřbitov

Prodané území

zájem už před sedmi lety. Chtěla zde
vytvořit lokální, spíše klidnější park
s ohledem na blízký hřbitov a podél frekventované ulice K Horkám
postavit pro celou lokalitu moderní
protihlukovou zábranu (lamely zarostlé dřevinami).

Obě státní instituce hrály, jak se nyní
ukázalo, s místní radnicí nečistou
hru. Ministerstvo kultury se několik
let vymlouvalo, že podle jejich pravidel musí pozemky nabídnout nejdříve svým příspěvkovým organizacím.
A tak radnice čekala. Ještě po prázdninách roku 2014, před mým odchodem z radnice, jsem ministrovi
kultury psal dopis, že zájem radnice
vybudovat park trvá. Stejně tak i Povodí Vltavy vědělo o záměru radnice
léta.
Bum bác, rok se s rokem sešel a dnes
jsou pozemky prodány do soukromého vlastnictví. Zklamání z podbaby, kterou stát na obec udělal,
je pro mě nesmírná. Je třeba se ale
z tohoto příkladu poučit, protože
stejný scénář (prodej) může být použit i u divadla, nádražní budovy
i hostivařského koupaliště. Dnešní výmluvy na potřebnosti archivů
mohou být jen součástí oddalovací
taktiky, aby se na věc jen trochu zapomnělo.
Stát totiž evidentně věc nazírá jinou
optikou.
Aby toho nebylo dost, stát nyní žádá
u zdravotnického domu v Boloňské
ulici statisíce za užívání okolní plochy (a radnice mu je dokonce zapla-

tila!!). Jak se nově ukázalo, městská
část, která ani není vlastníkem zdravotnického domu, platí za šlendrián,
který sama nezpůsobila.
Úřad MČ Praha 15 ve správním obvodě Prahy 15 (patří do něj i okolní
městské části) vykonává za stát jeho
státní správu. A právě stát městské
části za výkon této správy trvale neplatí tolik, aby byly pokryty alespoň
platy úředníků. Platí jen polovinu. Ročně jde o téměř 30 mil. Kč.
Za tuto částku by Patnáctka mohla
každý rok postavit jednu školku nebo
15 hřišť. Tato věc se řeší již léta – bez
výsledku. Místo toho, aby si stát
uvědomil, že svým přístupem dusí
rozvoj městské části, tak při několika příležitostech obci vyhovět alespoň předáním nemovitostí, které
sám vlastně nepotřebuje, se k ní
opakovaně postaví zády. A na just
je místo toho prodá.
Zkrátka, obec není stát, stát není
obec. Jak je v poslední době zřejmé,
ani zdaleka už nejde o společný zájem a partnerství. Je to sice smutné,
ale je třeba přijmout novou realitu
a vyvodit z ní důsledky.
Michal Frauenterka,
zastupitel MČ Praha 15
a bývalý radní pro majetek
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www.kovari.cz
tel.: 603 433 947
Jediná bezlepková pizza v ČR
Vyráběná v samostatné výrobně
Český výrobek
100% kvalita
Regionální výrobek
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Z ČECH

ZACHOVÁVAT STEJNÉ POSTOJE – BÝT
KONZISTENTNÍ – NENÍ OSTUDA
Obrana svobodné demokratické republiky
Demokratický systém svobodné republiky důsledně prosazuje jednoznačné a co nejméně složité zákonodárství respektující svobodu jednotlivce-občana. K němu vede složitá cesta, na kterou je potřeba času a důvěry.
V posledních letech prochází svobodná demokratická republika
jednou ze svých krizí důvěry.
Je vnějšími i vnitřními tlaky narušována a postupně nahrazována zřízením - hybridem, ve kterém jsou omezování svobody jednotlivce, i mnohem větší složitost zákonů, vysvětlovány sice velmi obezřetně, ale návodně,
jako důsledek slabosti demokracie. A to tím nejpodlejším způsobem – lid
si tak prý žádá. Po účelové mediální masáži pak každé okusování svobodné republiky vypadá jako plnění vůle lidu.
Mít co nejjednodušší a nejsrozumitelnější zákony a vrátit zpět vysokou míru svobody, ale i odpovědnosti jednotlivce.
Mít i navenek republiku chráněnou, ale co nejsvobodnější.
Neuvěřit na první pohled líbivým heslům a vždy se ptát: „Komu to
slouží?“ a „Z čeho se to zaplatí?“
Letošní podzimní parlamentní volby ještě snad nebudou obdobou
těch z roku 1946. V mnohém je však svou atmosférou i vnějšími vlivy připomínají. Volby budou ale jistě o směru a prozatím jen o souboji myšlenkovém: Svobodná demokratická republika vs. Hybrid.

Místo názorového souboje válcování oponentů
To, co v poslední době vidím, je snaha o názorové převálcování svých
protivníků pod kdejakým populistickým heslem způsobem, který má jeho
oponenty zdiskreditovat a ponížit.
Nechcete v zemi ekonomické uprchlíky? Jste extrémní nacionalisté
nebo rovnou fašisté. V Evropě dnes zcela běžný fenomén. Chcete dálnici?
Jste prý zastánce betonového lobby. Nechcete ve službách republiky bývalé exponenty totalitního režimu? Lustrační zákon je prý přežitek a prý
vlastně i diskriminace. Chcete, aby vlastnické právo bylo posvátné a co
nejméně regulované? Parlament, město či úředník rozhodne, ne vlastník.
Chcete, aby Evropská unie fungovala jinak nebo, aby nesměřovala k federaci? Jste prý zpátečníci. Kdo prý nejde v Evropě s námi, jde proti nám.
Přejete si vyrovnané rozpočty i bez finančních injekcí z EU? Nemáte prý
sociální cítění. Chcete, aby ten, kdo pracuje, se měl lépe? Nechápete prý
sociální smír.
Co tím chci říci? Republiku nelze vést populisticky bez ohledu
na její skutečnou kondici jen v optice množství voličů, kteří mohou za ten
či onen příspěvek pomoci populistům hlasem v těch dalších volbách. Nelze
ji dále zadlužovat a nechat její rozpočet být již zcela závislý na unijních
financích.
Státní rozpočty v posledních třech letech toho byly typickým příkladem. Jeho loňský přebytek (+61 mld. Kč) byl bez peněz z unie schodkový
(-18 mld. Kč). Za poslední 3 roky nám v rozpočtech unie pomohla celkem
306 mld. Kč.
Tato „rozpočtová berle“ stejně co nevidět skončí, náš unijní příspěvek bude s příjmy z unie brzy vyrovnaný.

To nastane zřejmě už za 4 roky - budeme do unie přispívat stejně, jako od ní dostaneme?
V letošním státním rozpočtu je schválen meziroční nárůst běžných
výdajů o 77 mld. Kč, ale naše závazky vůči NATO, nejdůležitější mezinárodní smlouvě, kterou Česká republika má, jsou plněny jen z poloviny.
Jak plnit naše mezinárodní závazky nebo, jak docílit vyrovnaného
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rozpočtu bez finančních injekcí EU je, v optice letošních parlamentních
voleb, evidentně ještě za obzorem zájmu vládních stran. Užívat si uměle
vyvolávaného ekonomického růstu a utratit do přízně voličů, co se dá – to
je cíl dnešní doby. Sice krátkozraké, ale za obzor lidé přeci nedohlédnou.
A když, můžeme si přeci vytisknout další peníze. Jen za poslední 3 roky
národní banka „vytiskla“ nové 2 bilióny korun. V tom ale není sama, ta
evropská i další to dělají podobně.
Jak ti, co touto banánovou politikou ekonomiku přehřívají, budou
v období recese hájit astronomické schodky rozpočtů, nevím. Možná
už nebudou ve funkcích, ale už se budou protestům a stávkám proti vládním škrtům smát z opozice nebo od televize z pláže nějakého bezpečného
karibského ostrova. A tady, doma, to bude zase muset zachraňovat nyní
decimovaná střední vrstva, živnostníci a podnikatelé, kteří nebudou chtít
nebo ani nebudou moci se někam „zdejchnout“. Věřím, že se jim při té
záchraně už nikdo zvednout daně netroufne. I když se mi historická paralela Německa z roku 1928 a let následujících občas v myšlenách vybaví,
nevěřím, že by to mohlo být tak zlé. Ale také před ní úplně oči nezavírám.
Už se to přece stalo.

Ne - co říká, ale kdo to říká?
Neberu nikomu právo na názorový vývoj. Všem se to stává a to je
vlastně dobře. Podezřívavý jsem ale u lidí, kteří prodělají názorový veletoč.
„Dnes vyjde nový průzkum a tak se mě až zítra zeptejte, co si myslím“. Tímto výrokem, už nevím koho, je výstižně charakterizováno, jak
se dnešní politika často dělá. Konzistence názorů zkrátka není v kurzu, je
už vesměs považována za slabost. Chybí důslednost, nahrazují je nové
a nové regulace.
Řada různých iniciativ trvá na právu spolurozhodovat téměř o všem,
i když nikdy neprošly žádnými volbami. A naopak řada z těch, co volbami
prošli, se pod tlakem rozhodovat bojí. Okusování svobodné republiky tak
probíhá i s jejich společnou pomocí. Ti, kteří mají možnost svobodného
projevu právě jen ve svobodné společnosti, si už možná vůbec neuvědomují, že jejich úzká zahleděnost jen na to své, neústupná agresivita a nechopnost konsensu, v důsledku pomáhá hybridu k jeho expanzi. A pokud
hybrid zvítězí, zatočí bez milosti i s nimi. Dnes mu, při rozkladu svobodné
společnosti, jsou k užitku. Později nikoli.
Okolo nás běží dějiny a my se jen vezeme. Víme alespoň kam? Já už se
začínám obávat, že to vím.
Ale budu se té cestě bránit do posledního dechu.
Michal Frauenterka
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Z RADNICE A MĚSTA

forma podpory spolku
Pokud by jste si přáli náš spolek Bosákovník, který vydává i tento občasník, podpořit, máme pro Vás připraveny také tyto možnosti:

Za dar ve výši 1.000,- Kč

Za dar ve výši 5.000,- Kč

Za dar ve výši 10.000,- Kč

od nás dostanete

od nás dostanete

od nás dostanete

podkovu
pro štěstí

ručně vykovaný
svícen

ručně kovanou
sadu krbového
náčiní

Vždy se jedná o originál z kovářství Beran - Hostivař.
Za každou podporu velmi děkujeme
Redakce iZÍTRA.info a spolek Bosákovník

Co připravujeme na webu a do následujícího občasníku
l Praha a uprchlíci l Z radnice l Další „oprášené“ nápady rozvoje Patnáctky l Flek v dozorčí radě –
nepřekonatelné lákadlo l Rozpočet na rok 2017 l Sprejeři l … a další
INZERCE

ROZVOJ PRAHY 15
V KOSTCE
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Jeho úplnou podobu a vývoj naleznete
na www.iZITRA.info
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