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V Praze 74,kvétna2072

Váženýpaneprimátore, i 
;d,eniiÍikačníÚdajezpracovate|e Početlistú

0sIovujeme Vás otevřeným ěli o existenci tzv...modrých
desek.., které se našly ve skříni na Utvaru rozvoje hl. m. a ve kterých se skr1irvaly tajné
,,kmotrovské., soupisy protiprávních změn v územním plánu HMP od roku 2005.1 Jejich existenci
potvrdil Váš náměstek Tomáš Hudeček v rozhovoru na ČT24, Zároveň však veřejnosti sdělil, že
pochybuje, ,,že by za $o případy z minulé doby bylo možné někoho stíhat - zastupitelstvo je
odsouhlasilo".

Zásadně nesouhlasíme s tím, že by tím byla zá|ežitost vyřízena' Řada projektů realizovaných či
plánovaných na území MČ Praha 4 budí podezření, že jim předcházely nestandardní dohody
investorů a samosprávy, která pak ovlivňovala rozhodnutí státní správy' Domníváme se, že
takoým způsobem bylo pravděpodobně rozhodováno o stavbách v Braníku, mrakodrapech na
Pankráci, směně pozemků v parku Družby za lukrativní stavební pozemky na Kavčích Horách,
o dalších obřích administrativních budovách u magistrály, stavbách na křižovatce Budějovické,
administrativním objektu u ulice Jihlavské, přestěhování úřadu uČ p+ do poliklinitcy
Budějovická atd' |sme přesvědčeni, že ,,kmotrovská linka.. na Prahu 4 stále funguje a občané i
celá městská část trpí jejími důsledky, i když pan starosta Pavel Horálek wrdí opak'z

Proto Vás naléhavě žádáme, abyste se osobně zasadil o následující:

1. aby obsah tzv. ,,modrých desek.. byl okamžitě zveřejněn v elektronické podobě na
internetoých stránkách M HM P;

2' aby stavební úřady městslqých částí pro stavby v nich obsažené nevydávaly územní
rozhodnutí a stavební povolení' Argumentaci, že by to bylo zásahem samosprávy do
rozhodování státní správy, odmítáme, neboť právě ,,modré desky.. svědčí o takoých
zásazíc|t z minulosti a navíc jsou t5rto stavby převážně umisťovány do oblastí, kde jsou již
v současné době překračovány limity hluku a imisí;

3' aby byl pro MČ Praha 4 zce|a zrušen návrh konceptu územního plánu a zahájeny práce
na novém plánu.

Jsme občanská sdružení, která se snaží obnovovat komunitní život a zachovávat a kultivovat
veřejný prostor. Neustále se setkáváme s tlaky developerů a s tím, že samospráva reprezentuje
jejich zájmy na úkor zájmů občanů a obce. I Vy jste údajně na prvním setkání ozvučné deslry
prohlásil: ,,Pokud chce developer něco postavit je to jeho právo. |sem proti zásahům státu, které
omezují soukromé vlastnictví'.. Developeři ale ,,vytěžují inemí.. a hledisko rázu města, měřítka
staveb a důsledků pro okolní život je jim ve většině případů cizí. Samospráva městs\ých částí i
hl. m' Prahy přece má zákonné nástroje, jak toto hledisko vůči takoým developerům uplatňovat'
Je to ostatně Vaší povinností jako hlavního představitele HMP' Prosíme, čiňte tak ze svého místa,
nebo Praha ztratí svůj ýimečný charakter, pro který ji mají rádi jak občané ČR" tat< i cizinci.

Yážený pane primátore, naléhavě Vás žádáme o odpověď do 5. června, neboť bychom s ní chtěli
seznámit zastupitele MČ Praha 4 na jejich červnovém zasedání.

Jat3v
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' ,,200 kostlivců. Jak si kmotři měnili Prahu.., MF Dnes 30' 4' . 1. 5.2ol},příloha A Praha, s' l.. 
,,Padrino a jeho kmotříčci.., tamtéž, s. 9.
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K dopisu se připoiuiÍ následuiící občanská sdružení:

o. s. Náš Braník - Adéla Gjuričová, v. r'
Zelinářská 20, Praha 4, nasbranik@gmail'com

o. s. Pankrácká společnost - Zdeněk Holeček, v. r.
Jankovská 526/6,140 00 Praha4

o. s' Sdružení občanské iniciativy Pankráce - Marie }anoušková, v. r.
Bartákova 7108/38,140 00 Praha 4

Tilia Thákurova, o.s. - Ing. Marie |elínková, v' r. [bydliště na Praze 4)
se sídlem Thákurova 74/536, Praha 6

o. s. Braník - Luboš Dopita, v' r.
Nad Šálkovnou1534/27,747 00 Praha 4

Zelené Podolí, o.s' - Sylvie Milerová, v' r'
Vápencová 253/6,747 00 Praha 4

Občané zasvá práva v Praze, o.s. . Ing' Karel Berka, v. r'
Rooseveltova 5,160 00 Praha 6

4-občanská, o.S' - Mgr. Petra Rejchrtová, v' r.
Branická 1319/86,147 00 Praha4

o. s. Zelený pruh - PhDr. Jakub Končelík, PhD', v. r.
Ze|ený pruh 7 34 /2, 747 00 Praha 4

Ateliér pro životní prostředí - |UDr.Petr Kužvar! v. r'
Ve svahu 1, Praha 4


