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Vážený pane docente,
nejen v souvislosti s Vaším vyjádřením k odvolání pana Ing. Arch. Petra Hlaváčka z postu
ředitele IPRu si dovolujeme na Vás obrátit s žádostí o spolupráci.
Jsme skupinou osob, která se aktuálně snaží zamezit plánované výstavbě velkého sídliště
v Hodkovičkách. Toto velkokapacitní sídliště má být postaveno v přímém sousedství
historicky ustálené lokality zástavby rodinných vilek, což umožňuje současný územní plán
vinou problematické změny vydané v roce 2010 na toto území.
V naší argumentaci zdůvodňující nevhodnost plánovaného záměru pro danou lokalitu jsme
se opírali především o posouzení IPRu, který ve zveřejněném návrhu Metropolitního plánu
stanovuje zcela jiné prostorové limity pro dané území, než umožňuje současný územní plán.
I proto jsme se spojili s IPRem a nabídli svou spolupráci, kdy nám připadalo jako smysluplné
na příkladu Hodkoviček ukázat veřejnosti, jak MP plánuje město a jak se principy MP mohou
konkrétně pozitivně zobrazit v konkrétním území. Že MP v mnoha případech přistupuje
k plánování města mnohem citlivěji a lépe, než stávající územní plán se svou metodikou.
Vysledovali jsme, že řada občanských spolků a angažovaných jednotlivců jsou významně
„zpracováni“ organizacemi blízkými straně Zelených a MP s jeho novou metodikou
zkratkovitě a bez hlubších znalostí rovnou odmítají. Což se současně poměrně úspěšně daří
i medializovat.
Protože naše dosavadní zjištění v porovnání MP a aktuálního ÚP jsou opačná, považovali
jsme i my za vhodné medializovat naše stanovisko. Bohužel se tak stalo až v době, kdy byl
odvolán pan ředitel Hlaváček a téměř celý tým připravující MP podal výpověď.
Takto jsme se dostali do určitého osamocení v našem boji nejen o zachování charakteru
naší lokality ale i celkově ve veřejné diskusi, co je kvalitním urbanismem a co jen
prostředkem jak jednorázově vydrancovat území v limitech aktuálního územního plánování.
V tomto smyslu si nemůžeme nepostesknout, že dle našeho názoru se obec urbanistů a
architektů celkově velmi málo a neslyšitelně vyjádřila k posledním událostem, kdy mocenské
a vlivové skupiny v Praze dosáhly svého cíle. Rozbít tým prosazující nové principy v územní
plánování Prahy. Pouze dodáváme, že naše osamocení podtrhuje i skutečnost, že současné
vedení MČ Praha 4 je reprezentované stranou Zelených, která zcela prokazatelně podporuje
záměr v Hodkovičkách v rozsahu daném změnou ÚP z roku 2010. Když současně veřejně
deklaruje, že MP ochrání urbanistické a přírodní hodnoty hůře, než stávající ÚP.
Napadlo nás, že bychom mohli oslovit Vámi vedený Ústav urbanismu FA ČVÚT, zda by bylo
možné, aby tato instituce posoudila z urbanistického pohledu vhodnost a přiměřenost
naplánovaného záměru do Hodkoviček a zapojit se tak do konkrétní veřejné diskuze ke
konkrétnímu urbanistickému záměru v Praze.

V případě, že by naše oslovení mohlo být nějak naplněno, jsme okamžitě připraveni
k součinnosti.
Děkujeme a s přátelským pozdravem

