
Zachraňte Bořislavku!
Stalo se smutným zvykem zastavovat poslední zelené plochy v Praze administrativně-obchodními 
monstry. Podobně necitlivým způsobem se rozhodla zohyzdit naši Bořislavku developerská 
společnost KKCG Real Estate. Plánované Centrum Bořislavka negativně ovlivní Vaše životy více, 
než si myslíte.

Co je v sázce?
➢ Vaše zdraví. Současné naměřené hodnoty imisí a hluku dosahují hranice přípustných limitů. Zátěž 

naroste se zprovozněním tunelu Blanka a umísťováním nových komerčních ploch v okolí Evropské 
ulice. Centrum Bořislavka se stovkami parkovacích míst a výjezdy do Kladenské a Liberijské ulice 
zvýší znečištění ovzduší nebezpečnými látkami, prachovými částicemi, dále hlučnost a světelný smog. 
Nezapomínejme na další zdroje hluku a znečištění (např. vzduchotechniku nových objektů). 


➢ Vaše peníze. Výše Centra Bořislavka sníží hodnotu nemovitostí. Kdo chce bydlet v ulici s nekonečnými 
zástupy aut v blízkosti obřího administrativního molochu?


➢ Váš komfort bydlení. Unikátní a ceněná rezidenční oblast se změní v administrativní. Rozplyne se její 
nezaměnitelná architektonická hodnota. Plánované centrum sebere lidem světlo a výhled. 

Hrají s námi fér?
Více než dvacetiletou historii plánované výstavby centra charakterizuje střídání developerů, „překvapivé“ 
změny stavebních dokumentů, nepravdivé informace, chyby v  materiálech, „náhlé obraty“ hygieniků           
a památkářů. Celý proces je zmatečný a neprůhledný. Nenechte se klamat zkreslujícími líbivými 
vizualizacemi. Nejde primárně o služby, ale o kanceláře. V situaci, kdy je na Praze 6 obrovský přebytek 
kancelářských ploch, nabídne přerostlé osmipatrové monstrum hlavně nové luxusní kanceláře s výhledem 
na Pražský hrad. 

Co chceme?
Zachování rezidenčního charakteru lokality. Vytvoření ucelené koncepce pro tuto oblast s  důrazem na 
klidné bydlení, rozumnou občanskou vybavenost a zachování zeleně. Vypracování nezávislé studie 
dopadu na životní prostředí a kvalitu života. Snížení objemu a podlažnosti Centra Bořislavka. Předložení 
řešení dopravní situace v okolí Centra Bořislavka. Korigování počtu projíždějících aut vedlejšími ulicemi 
kolem Evropské.  

Jak toho chceme dosáhnout?
Tlakem na starostu, zastupitele MČP6, aby zajistili prošetření výše zmíněných nejasností, aby zajistili vypracování 
výše zmíněné studie a koncepce a nepovolili stavbu v takovém rozsahu.  Připomínkováním  řízení o změně územního 
rozhodnutí, jakmile bude vypsáno na úřední desce MČP6. 

Kdo nás podporuje?
Elektronickou petici proti Centru Bořislavka podepsalo k 27. 1. již 757 lidí a mnoho dalších připojilo svůj podpis na 
tištěnou verzi. Podporují nás i další uskupení, např. Praha 6 ztrácí tvář.


Další informace naleznete na www.praha6ztracitvar.cz nebo kontaktujte:

 Jana Štumpová Konicarová - janask@me.com, Ditta Pištecký Dvořáčková - ditta777@gmail.com, 


Andrea Vacková - anvackova@seznam.cz 

Pokud nás chcete podpořit, podepište prosím petici, kterou najdete na:
http://e-petice.cz pod heslem “Bořislavka” 

nebo v tištěné podobě na těchto místech: 

Kavárna JEN TAK, Kladenská 67

Trafika Bořislavka, Evropská 57


Mexická restaurace CALVERA, Na Ořechovce 250

Restaurace VYPÁLENÉ KOŤÁTKO, Mařákova 5


Poliklinika Na Dlouhém Lánu, pediatr MUDr. Rada, ordinace v přízemí


