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SPOLEK OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ JIHOZÁPADNÍHO MĚSTA, VÁS VÍTÁ NA 
DNEŠNÍM SETKÁNÍ . 
 
představím vám občanská sdružení :  
 
Petr Kučera Motolský ordovik,  
Aristidis Skondrojanis, Velká Ohrada vize 2010 
Erika Prausová, občanské sdružení, Velká Ohrada, o.s. 
Pavel Dlouhý, Občanské Sdružení Stodůlky-Háje ,  
Libor Jirků,  Občanské Sdružení Stodůlky-Háje 
Jan Majer, Občanské Sdružení Bellušova ulice, 
Zdeňka Jankovičová přípravný výbor Zelené Lužiny 
Břetislav Zubík, Občanské Sdružení ulic Mohylová a Zvoncovitá 
Jan Čížek  Občanské Sdružení Mládí 785, 786, 787,   
 
a vítám zde pana starostu Ing. Davida Vodrážku a  
členy Rady MČ P13, pana Zeleného zástupce starosty  
 Pana Zemana zástupce starosty 
pana Ing. Petra Bratského 
a ostatní přítomné členy zastupitelstva MČ P13  
 
 
několik slov k programu – občanská sdružení pronesou svá krátká stanoviska,  
následně dáme slovo naším hostům a na závěr bychom dali nejvíce prostoru 
dotazům a námětům z veřejnosti.  
Náměty a otázky prosím písemně, k mým rukám, prostřednictvím krabičky támhle na 
stole.  
 
Jak jistě víte, občanská sdružení, která jsou dlouhodobě nespokojena s přístupem 
radnice Prahy 13 k výstavbě a k dopravní situaci na Praze 13 založila střešní 
organizaci s cílem lépe koordinovat společné cíle.  
 
Další sdružení se přidávají a další vznikají. Navázali jsme kontakty s významnými a 
zavedenými občanskými sdruženími a čile s nimi spolupracujeme. Naše aktivity 
sledují tisíce lidí a naše pokojné shromáždění stovky obyvatel. Aktivit občanských 
sdružení si všímají i media. 
NAŠE ČINNOST JE NAPROSTO NEPOLITICKÁ, MÁME POUZE SOBECKÝ ZÁJEM 
NA TOM, ABY NAŠE OKOLÍ BYLO HEZKÉ, KLIDNÉ BEZPEČNÉ A HARMONICKÉ.  
Nepotácíme se od jednoho průzkumu veřejného mínění k druhému, naše cíle jsou na 
desetiletí. 
Spolek si klade za cíl přímo zastupovat obyvatele Prahy 13, kterým záleží na svém 
okolí a jsou znepokojení bezmezně narůstající výstavbou. Tohoto cíle jsme dosáhli, 
obracejí se na nás stovky obyvatel Prahy 13 s náměty, žádostmi i stížnostmi na práci 
radnice Prahy 13 
 
Téměř před rokem na stejné místě ale několik pater výše jsme informovali zástupce 
pozvaných zastupitelů, že v oblasti výstavby a dopravy bohužel zastupitelé Prahy 13 
již občany nezastupují. 
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Kompetence jsme převzali, účastníme se stavebních řízení a podáváme 
kvalifikované námitky k přebujelým plánům zdivočelých investorů. Účastnili jsme se 
desítek řízení na odboru stavebním, dopravy a životního prostředí, podali desítky 
odvolání, stížností a dovolání. Podali několik správních žalob a další připravujeme. 
Povolili jsme výstavbu parkoviště a domova pro seniory ikdyž jsme shledali množství 
vad v projektech. Doufáme, že chyby budou opraveny.  
 
S těmi rozumnými developry, kteří tuší že spor s neúplatnými občanskými sdruženími 
je na léta, jednáme. Navrhujeme vhodný rozsah připravované výstavby, vhodná 
dopravní opatření, dostatečný počet parkovacích stání, také hřiště pro mládež, 
kvalitní retardéry a výsadby  stromů. Tito uvědomělí developři hodnotí naše návrhy 
jako rozumné, a navíc mnohdy ušetří hotové peníze. Nerozumíme jenom tomu, proč 
radnice nespolupracuje a ani jednou v minulém roce nenavrhla společné jednání o 
problémech Prahy 13. Nápadů a námětů máme od nespokojených občanů desítky. 
 
O zcela vymykající se situaci ve výstavbě na Praze 13 svědčí i analýza ÚTVARU 
ROZVOJE HL. M. PRAHY cituji : v současné době (září říjen 2009) je jádrovou 
oblastí rezidenční výstavby oblast Stodůlek (Praha 13), kde je (resp. v krátkém 
časovém horizontu bude) realizována výstavba více jak 1 500 bytových jednotek. 
Intenzivní výstavba bytových domu je ve většině případu realizována v blízkosti 
Prokopského a Dalejského údolí. Oblast Stodůlek v současné době koncentruje 
přibližně 10 % veškeré nové výstavby bytů na území hl. m. Prahy. Druhou 
nejvýznamnější oblastí co do objemu výstavby nových bytu je nedaleký Zličín..... 
 
Takový rozvoj má své důsledky, o kterých se dosud nemluví. Chybí infrastruktura, již 
nyní je dopravní sutuace na Praze 13 v kolapsu.  
Co bezpečnost obyvatel ?  
Kde je řešení budoucího sociálního dopadu ?  
Již nyní se vylidňují a zavírají přebujelé hypermarkety – Tesco, Billla, autoservisy, a 
za čas se začnou vylidňovat sídliště. Má radnice koncept co se Stodůleckým 
Bronxem ?  
 
Na Praze 13 bohužel platí, že iniciativa občanů, kterou radnice sama 
nezorganizovala, je odmítána jako nátlaková akce, pokojná lidová shromáždění jsou 
kritizována a pomlouvána v místním tisku a televizi, které jsou jiným skupinám 
nepřístupné, ačkoliv jsou placené z rozpočtu radnice.  
 
Na Praze 13 také platí tajné souručenství vedení radnice a stavebního odboru, což 
dříve umožňovalo postavit cokoliv komukoliv. Tato praxe však naší zásluhou mizí a 
zcela ji vymýtíme.  
 
Na Praze 13 rovněž platí, že slibem nezarmoutíš, a proto jsou realitou sídliště, kde se 
již 20 let s vlastním autem nezaparkuje a blíží se doba, kdy se jimi ani neprojede, a 
na pozemcích kde mají stát garáže, se připravuje výstavba hasičské zbrojnice, jejíž 
hasičská auta sídlištěm neprojedou, a kde se léta slibuje, že se s tím parkováním 
něco udělá. Tak tam se vymyslela venkovní garážová stání s náklady 500 000 kč za 
kus.  
 
Proč je Praha 13 „Město pro byznys 2008“, když kriminalita se každým rokem 
rapidně zvyšuje a v důsledku toho jsou životy a majetek občanů v ohrožovány.  
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Do přípravy územního plánu na Praze 13 nám, veřejnosti nedovolujete mluvit. 
Veřejné setkání o územním plánu bylo zorganizováno až po odeslání návrhů radnice 
Prahy 13 zpracovatelům. Tato blamáž byla v ovládaných mediích prezentována jako 
otevřenost radnice občanům.  
 
Proto jsme vypracovali naše vlastní námitky, sesbírali během dvou hodin na 600 
podpisů pod zmocnění k projednání námitek. Tolik slov podpory, které jsme vyslechli 
nám každý může jen závidět. 
 
 
Jsme amatéři, sjednocuje nás zájem o přijatelné životní prostředí v našem okolí. 
Chceme a podílíme se aktivně na práci pro naše okolí. Nemáme politické ambice, ale 
svá práva si omezovat nenecháme.  
 
Občanská sdružení jsou podle některých slov vyděrači. Zastupitelstvu jsou 
předkládány podvrhy hanobící práci neziskových občanských sdružení. Z veřejného 
jednání zastupitelstva se snažíte zástupce občanských sdružení administrativně 
ostrakizovat. Na střep, ale píšete svoje jméno. 
 
Společnému jednání o požadavcích nespokojených obyvatel se vyhýbáte. Místo toho 
svoláváte oslavné akce a truc konference, na které nikdo nechodí. Na rozdíl od 
předchozího vedení radnice z Vás upřímný zájem a starost o dobro obyvatel Prahy 
13 cítit není.  
 
 
S politikou stylu „po nás potopa“ nelze souhlasit ! Abychom neblahý vývoj zvrátili 
musíme si rozhodně říci Jak dále na Praze 13 ... vězte prosím, že žádný strom 
neroste do nebe, a proto je nutné a nezbytné si uvědomit tyto hlavní zásady:  

• že nesmí být pomlouvány a opovrhovány různé nezávislé iniciativy. Naopak 
by měly začít být konečně chápány i Vámi jako to, čím v očích veřejnosti už 
dávno jsou, totiž jako přirozená součást veřejného života a legitimní výraz 
jeho různotvárnosti.  

• že zajišťování odpovídajícího životního prostředí pro obyvatele je jedním 
z nejdůležitějších úkolů radnice, kterou si občané platí 

• že sdělovací prostředky i veškerá kulturní činnost financovaná Prahou 13 by 
měla být zbavena všech forem politické manipulace, předběžné i následné 
skryté cenzury a otevřená svobodné výměně názorů,  

• že všechny chystané a uskutečňované projekty, které mají natrvalo změnit 
životní prostředí v naší městské části, by měly být vždy přednostně 
předloženy veřejnosti k seriózní diskusi. 

 
Nedodržením, či přímo odmítnutím uvedených zásad by se zasadila osudová rána 
nadějím, kterými jsme vedeni, totiž nadějím na skutečný společenský dialog, jako 
jediné možné východisko ze slepé uličky, v níž se dnes radnice na Praze 13 nalézá. 
 
Vyzýváme vás proto k jednoduchému: VRAŤTE RADNICI OBČANŮM ! 
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Na závěr mi prosím dovolte několik slov k našemu plánu práce na rok 2010 v tomto 
roce se chceme zaměřit na přezkoumání výběrových řízení, která byla organizována 
radnicí Prahy 13 od roku 2006. S výsledkem seznámíme veřejnost. Zejména proto, 
že společností hýbe zájem o co nejvyšší transparentnost, očekáváme úzkou 
součinnost s radnicí Prahy 13. 
Naše standardní účasti na stavebních řízeních je běžnou agendou, kterou ještě 
posílíme.  
Dovolte nyní abych předal slovo dalším občanským sdružením. 
 
14.1.2010, JUDr. Ing. Petr Kučera 
 Spolek občanských sdružení Jihozápadního města ,o.s. 
 


