
Zpráva o činnos� 2017

Vize Spolku (co chceme):

Vytvoření útulného, atrak�vního, účelného a klidného prostoru pro bydlení, nerušící výrobu, komunitní život, 

odpočinek, odpovídající současným a budoucím potřebám

Poslání Spolku (proč?): 

Hledání společného zájmu: občanů, investorů, veřejné správy a urbanistů

Strategie (jak?):

Orientace na vizi a nezdržovat se bojováním

pro� někomu nebo něčemu, co už je dáno.

Připravovat kvalitní podklady, 

které budou zajímavé 

a inspira�vní 

pro poli�cké strany 

a investory, 

které je pak prosadí.

Připravenost 

ke kompromisům.

Billa – důvody podání námitek:

- ignorován nesouhlas komise CHKT, 

- neprojednáno v komisi pro dopravu, 

- neprojednáno v komisi pro živ. prostředí

Nesouhlasíme s umísťováním staveb v možných dopravních trasách, pokud nebude hotový koncept

dopravní obslužnosti celé oblasti. Záměr podle nás významným způsobem navyšuje dopravní zátěž 

Komořan. Investor hodlá připojit obchodní dům na starou čističku v Komořanech, která má povolení pouze 

do konce r. 2019. Povolování staveb v centru Komořan by mělo být podmíněno celkovou koncepcí rozvoje 

Komořan.

Navržená stavba svým architektonickým pojetím není vhodná do sídelního centra.

Podání korektních námitek do ÚR bylo posledním krokem Spolku ve věci Billy.

Šabatka - Soudní spor s Magistrátem a Central Group:

Vyhráli jsme spor i u nejvyššího správního soudu 

a nyní je to opět louka.

My však netrváme na tom, že to musí být stále louka. 

Jde nám o to, aby se území rozvíjelo systémově. 

Proto využití tohoto území musí být v souladu s celkovou koncepcí, 

ke které se vyjádří i občané.



Nově vznikající byty na Praze 12: 

Do r. 2030 přibude asi 7.130 bytů

Místní průzkum v Modřanském háji:

Pozemek na školu: 

Tramvaj:

Je ve strategickém plánu rozvoje hromadné dopravy Hl. m. Prahy. 

Je v zadání územní studie.

Hluk v Komořanech: 

Máme k dispozici již 3 hluková měření, která potvrzují, že jsou v Komořanech překračovány hlukové limity.

Dali jsme podnět vedení MČ P12, aby požádalo ŘSD o účinná pro�hluková opatření, za�m jsme nedostali žádnou 

odpověď.

Kromě toho jsme sami začali jednat s ŘSD a dozvěděli jsme se, že je ještě nikdo z P12 nekontaktoval.

Interpharma:

V Interpharmě došlo během dvou let ke dvěma chemickým haváriím, o kterých obyvatelstvo nebylo včas informováno. 

Požádali jsme starostu MČ P12 a ředitele Interpharmy o nápravu a vybudování varovného systému na bázi SMS. 

Varovný systém se připravuje a o jeho funkčnos� budeme veřejnost informovat. Jednání s ředitelem Interpharmy 

budeme mít 20.2. 2018.

Akce pro veřejnost v roce 2017:

Restaurant day – květen (poplatek 1.500 Kč pro MČ P12  za použi� veřejného prostranství...)

Sousedská slavnost – září

Výstava „Komořanská škola“ – říjen

Štědrovečerní koledy

Plánované akce:

Neděle 25. 2. 2018 od 14:00:

Středověké legendy o Karlově mostu, přednášející Ing. Jan Zemánek

Územní studie: 

- úvodní veřejné setkání mapující vnímání současného stavu území

obyvateli, podněty pro budoucí řešení (únor/březen).

- zpětnovazebné připomínkování koncepčních řešení (duben/květen)  

- prezentace finálního řešení (červen/září). 
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