Paní Vacková: Dobrý den. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, dámy a pánové,
obracím se na vás se žádostí o přezkoumání dopadu nových staveb na životní prostředí a na
kvalitu bydlení a života nás obyvatel Prahy 6, konkrétně obyvatel ul. Kladenská, Liberijská a
Evropská. Obáváme se zvýšeného znečištění ovzduší nebezpečnými látkami, prachovými
částicemi a obáváme se i zvýšení hlučnosti a světelného smogu, a to jak po dobu výstavby,
tak i po dokončení jako následek navýšení dopravy a dalších zdrojů hluku a znečištění,
například vzduchotechnika nových objektů. Přáli bychom si, abyste neposuzovali vždy pouze
jednotlivě daný projekt, ale abyste se dívali na oblast komplexně a brali v úvahu vlivy všech
probíhajících zamýšlených a také předpokládaných staveb. V naší oblasti se jedná např.
o tyto: Shopping and Office Centrum Bořislavka, AFI, Evropská 11, projekt Strnadova
zahradnictví, nedaleká výstavba rodinných domků, Golf Statenice, Prague Outlet
Tuchoměřice. K tomu musíte přidat zvýšené zatížení v souvislosti se zahájením provozu
metra a otevřením nového autobusového náraží Veleslavín.
Žádáme tedy o vytvoření ucelené koncepce pro tuto oblast s důrazem na zachování
charakteru této lokality určené pro klidné bydlení a na zachování zeleně. Žádáme o zadání
studie a zhodnocení dopadu na životní prostředí a kvalitu života. Předložené studie investora
by neměly být jediným podkladem pro rozhodování, protože např. v závěru zjišťovacího
řízení z r. 2007 bylo upozornění na chyby v předložené studii. V této souvislosti chceme, aby
za požadované cílové hodnoty pro tuto oblast sloužily hodnoty před zahájením výstavby
metra a budovy Uniqa.
Za současné situace dosahují naměřené hodnoty imisí a hluku k hranici přípustných
limitů a každé další zatížení může způsobit překročení těchto limitů a následné poškození
zdraví obyvatel. Hygienická stanice HMP jako orgán ochrany veřejného zdraví vydala
k předloženému záměru Shopping and Office Centrum Bořislavka dne 2. 5. t. r. nesouhlasné
vyjádření. Překvapivě o dva měsíce později 1. 7. 2014 při použití jiného režimu schvalování
stejný projekt povolila. Stejná stavba, stejné prostředí, stejné výchozí parametry, pokud by se
jednalo o novou stavbu, nebyla by povolena, ale jde jen – v uvozovkách „jen“ - o změnu
stavby před dokončením. A tak povolena je. Jde o stejnou stavbu, kterou tady předřečnice už
zmínila, stavební povolení z r. 1994.
Žádáme vás, zástupce, které jsme zvolili, abyste plnili své volební sliby. Žádáme vás,
abyste rozhodovali tak, aby klidná a ceněná oblast Prahy 6 neztrácela své kvality. Žádáme,
abyste volili taková řešení, která budou nejméně zatěžovat obyvatele. Žádáme, aby při
rozhodování měly největší váhu zájmy, požadavky a prospěch občanů Prahy 6 a pak teprve
zájmy a užitek jiných subjektů.
Pane Dr. Nechvátale, může odbor životního prostředí prokázat, že při vydávání
stanovisek nespoléhá pouze na materiály předložené investory? Jaké kontrolní nástroje, např.
měření nebo výpočty, jste použili v případě imisního zatížení okolí Bořislavky, když dle
předložené studie EIA při navýšení počtu pojezdů o více než 10 % současného stavu prý
nemá dojít ke zhoršení znečištění? Existuje nebo bude vytvořena ucelená koncepce výstavby
a dopravy pro tuto část Prahy 6 vč. dopadů na životní prostředí? Děkuji za pozornost. (Potlesk
občanů.)
Paní Petra Kolínská, zástupkyně starosty: Poprosím pana radního Nechvátala
o reakci.
Pan Antonín Nechvátal, člen RMČ: Já se k tomu rád vyjádřím teď. Ohledně EIA.
Osobně ještě jako opoziční zastupitel jsem žádal nejenom zjišťovací řízení, ale plnou EIA,
nicméně MČ se vyjádřila v tom směru, že zjišťovací řízení postačuje i u takto velké stavby.
Ohledně dopravní studie sám jsem tedy vyzval bývalého radního Zárubu, aby ji zadal, a teď to
zadání konečně směřuje k tomu, že zadáno opravdu bude přes arch. Beránka, což je určitě
dobře. A ty zmiňované parametry životního prostředí a zohlednění možného zhoršení určitě
stojí za pozornost a budeme se tomu dál věnovat. V současné době ten projekt přichází do
územního řízení, takže je čas opravdu nejvyšší. Děkuji za interpelaci a těším se na spolupráci.
(Potlesk z řad občanů.)

