
Véieny pane Ostasov,

zasilam Vém odpovéd’ ohledné vystavby Invalidovna :

Starosta MC 9. Gros
,,No.... Tak daléi interpelace Pavel Ostasov, vystavba Invalidovna.”

Obéan MC 9. Ostasov
,,Dobry den. Takja jsem z Invalidovny. Aja mam takovou jakoby mini prezentaci, moiné, tak ted' mi utika Eas.

Jenom, takhle vypadala lnvalidovna, takovy model. J?) 5i ji jeété pamatuju, kdyi zhruba takhle vypadala. Ted‘

samozrejmé Easy se zménili, takie je éance, tendence prosté zastavit, pokud moino v§echny volny plochy. A

samoziejmé tady na néjaky obéansky vybavenosti, co? je treba Albert, postavit devitipatrovy panelak nebo véiak. C02

ui jsme dneska sly§eli, coi je presné tohle to. Tak jako (Jplné do toho rypat nebudu, ale kaidopadné jako otazka

samozrejmé je, ui jsme slyéeli, 2e teda jako to néjak radou proélo, z néjakych politickych rozhodnuti, ale jako mé by

treba zajimalo, jestli vflbec rada ma néjaky prévni posudek na tohle to. Jestli to, co pFi§lo, ten dopis, jestli vfibec jako

ta ialoba mé néjakou §anci?
A druha véc je, které by mé docela zajimala. Jestli si udélala rada néjakou analyzu ohledné toho, jaky vliv to

bude mit treba na daléi podobny stavby. Protoie v Bohnicich nebo v ba’blicich taky se developer snail postavit prosté

na byvalém obchodé vysoky véiaky. A tam, teda jako méstska’ éast proti nému usilovné bojuje a tady k tomu pFihodi

jeété kus vlastniho pozemku. Takie ja byt developer, tak bych se asi moina doéel zeptat tieba na soud jako, jestli

néhodou jako nejsem znevyhodnény. Nebo jestli nékdo proti mné bojuje. Nicméné tohle to je vlastné jedna moje

otazka.
A druha moje otézka je, 2e vlastné tady byla moinost teda Fict developerovi, ie ne, anebo zkusit se 5 nim

tFeba néjak dohodnout, 2e treba, ie by to §lo postavit nii§i nebo néco takovyho. A vlastné véichni, co §li ted' do voleb

tak Fikali, 2e prosté budou bojovat proti zahu§t’ova’ni sidliét’ atp. Tak mé by zajimalo, jak vlastné souéasna rada boje

proti zahu§t’ovéni sidliété Invalidovna? Kdyi tady byla moinost a tady rekla, 2e ne. A vlastné tady se ma stavét néco

dal§iho, kdyi to prekliknu je§té o jeden dal. Jo tady, kdyi to prekliknu jeété o jeden. No nic to Uplné nevyélo. JO, kdyi

to prekliknu, tak jenom co se ma stavét na lnvalidovné a kolem lnvalidovny tak vlastné, je Rohan, to je separé. A pak

se stavi tady, tady, tady, tady, tady. Tak mé by zajimalo, jak teda jako rada hodla bojovat proti zahuét’ovéni sidliété. A

jestli vec existuje tieba néjakej plan rozvoje tohohle dzemi? Co vlastné jako, jestli vCibec rada ma néjakou predstavu,

co tam chce, nebo jestli to Uplné na developerech. Co si ten developer vymysli, to tam bude. Jaké obéanska vybavenost

je tady planovana? Jakou by tam méstska (“:ast chtéla? Co by z toho chtéla treba po developerech? Co hodla vybudovat

same a kde? Protoie treba tady zrovna je zase projekt Sluncova, kde vznikne néjakej 6 ai 7 panela’ku podle vizualizace.

A vlastné oni ted’ iadaji o to, aby mohli udélat pripojku tady do ékoly. Coi prosté byla zase prileiitost k tomu, néjak se

5 nim dohodnout a treba z néj dostat zase néjakou East obéansky vybavenosti z toho developera. A zase se to nestalo.

Tak mé by zajimalo teda jako, jak hodla dél rada rozvijet vlastné tuhle tu oblast? Jestli ma predstavu jakou obéanskou

vybavenost tam chce? A jak toho hodla doséhnout? Dékuju.”

Starosta MC 9. Gros
,,Tak pan mistostarosta Vitek.”

Mistostarosta MC 9. Vitek
,,Asi tady kolega se vyjadri néco k tomu pravnimu a jé pak navaiu.”
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Starosta MC 9. Gros
,,Pan radni Slabihoudek, prosim zapnout protokol. Dékuji.”

Uvolnény radnl’ MC p. Slabihoudek
,,Pra'vni rozbor tam nebyl to je jednoduché otézka, odpovéd' pardon.”

Mistostarosta MC 9. Vitek
,,Tak, co se tyké v krétkosti asi k té koncepci. Nechci se vymlouvat samoziejmé spousta téch projektfl je

zdédénych. S nékterymi investory jedném. Konkrétné se Sluncovou prévé na moiné smlouvé nebo néjaké dohodé,
které by prinesla néjaké penize na konkrétni projekty, jako je naprl’klad vystavba skoly, a které ui viastné navazuje na
dohodu se Sekyrou, na dohodu sCechiI’. Kde je néjaky tusim 3O milionfi, Sekyra 6O milionl‘] a u Sluncové jednéni
probihaji. Ja’ ui jsem to rikal i na komisi pro majetek, ie skuteéné tady chybi néjaky model, aby ty investoFi néjakym
zpflsobem prispivaly do kasy, néja kym poplatkem. V prosinci se pokusim prednést néjaky névrh, ktery bohuiel je velice
prévné sloiity, ale dé se aplikovat iv Praze 8. Nékteré méstské éésti vyuiivaji jakysi poplatek na rozvoj infrastruktury
v rémci hrubé podlaini plochy nebo za metr podlaini plochy. Ty jednéni s témito investory samozFejmé probihaji.
Bohuiel tam, kde ui, to je nékde ve fézi uzemniho rozhodnuti, tam je to ui velice sloiité samozrejmé, protoie ten
investor prakticky mé hotovo a nastupuje stétni spréva, kterou jé samozrejmé nemfiiu ovlivnovat. Jako je Stavebni
Grad atd. Abych Fikal, drite jim to, nebo jim to, takto samozFejmé neexistuje. Takie vér‘te, 2e probéhla néjaka’ jednéni
o sménéch pozek‘i. Nabizel jsem néjaké pozemky mfiiu Fict, ie 2 téch tri, étyr problémovych, mezi které patri
Invalidovna. Jeden investor na to zareagoval tito, kterijsou tésné pied Uzemnim rozhodnutim prakticky nemaji vfibec
iédny zéjem, protoie by museli znovu pFedIoiit studii a projit tim ko|eékem. Takie ta jednénijsou. Jsou to individuélni
jednéni primo se mnou, nechodi’te do komisi, ale mfiiu vém Fict ie, konkrétné to, co vy ukazujete, tak tam nebo
Invalidovna a atd. neprojevili zéjem o sménu pozemkfl. Méli jsme tam néjaké nabidky, paradoxné z Bohnic, kde je
veiky pozemek 30 000 m2, ktery jsme chtéli zahrnout do néjaké smény, odmitli to prakticky 3 spoleénosti.

Co se tyké koncepce této oblasti, to je spis otézka na odbor L'Jzemniho rozvoje. A musim Fict, ie v souéasné
dobé a Feknu to zcela uprimné v tom stavu, v jakém, to je vlastné jediné koncepce mflie byt ta, které se bude snaiit
zastavovat a zdriovat jakékoliv nové projekty. A vytvéret néjakou rozumnou strategii pro tu oblast. Vy jste zminii
projekty, které jsou ui bohuiel opravdu ve stadiu, Sluncové myslim, 2e mé Uzemni rozhodnuti taky. Komise pro
majetek schvélila to pripojeni ty Teplérensky. Myslim, 2e tam byli i OEastnici opozice, byli u toho. Je to Fikém, to L’Jzemi
Invalidovny nebo oblasti Karlina se prevzaio ui, Feknéme, v dobé p0 Klondiku. Je to velice sloiité, a proto rika'm jediné
souéasné strategie je vsechno nové, co prijde provéFovat, zjist'ovat, zpomalovat a jednat hlavné s odborem nebo se
oddélenim urbanistického rozvoje, ktery vzniknul paradoxné z tohoto dflvodu. Aby zaéal resit vystavbu jako celek.
Ne ty urbanistické nélety, které tady doposud byly. A jednl’m z nich je méte pravdu, inékteré ty projekty, které
ukazujete. Takie moiné by stélo za to se spis sejit, Feknéme, v koleéku s panem Arch. Vackem, se mnou, popripadé
s kolegy. A my va’s seznémime s néjakou strategii. Takie to je tak asi vse.”

Starosta MC 9. Gros
,,Dékuji. Doplnujici dotaz.”

Obéan MC 9. Ostasov
,,Jé bych se jenom zeptal teda jako, jestli méstské Eést vlastné vi, co treba za obéanskou vybavenost té oblasti

chybi? A co vlastné bude chtit? Plus bych se jesté zeptal. Jak to je treba jesté s takovyma projektama, co je zéstavba
misto Cechie nebo misto Mazutky? Ty jesté jako nejsou? Jestli v tom sméru néco se chysté?“

Starosta MC 9. Gros
,,Tak pan mistostarosta, dvé minuty.“

Mistostarosta MC 9. Vitek
,,Tak, co se tyké Mazutky, tak to ném jesté nic takového, konkrétné neprislo, jestli se nemylim. Zédné takové

jednéni neprobéhio ani v kruhu architektfi, ani v komisi pro Lizemni rozvoj.
Co se tyké Cechie. Tam ui je to projekt z néjaké minulosti. Maji to byt samoziejmé bytové domy, bylo to

projednéno na komisi pro Lizemni rozvoj, historicky pied nékolika Iety. Jé jsem tam zdédil tu smlouvu, kterou vlastné
chci presmérovat tu smlouvu o spolupréci, kde oni navrhuji néjakou finanéni éa’stku, kterou by vénovali méstské éésti.
Takie s nima jedném ve véci, aby to bylo pFesmérovéno predevsim v této oblasti je pro nés priorita skola, skolstvi a
samozrejmé i velice Uzce jedna’me s panem, kolegou Janovskym. Tzn. vidime prioritu, jestli chceme mit dobré skoly,
musime mit dobré uéitele. A musimeje néjakym zpfisobem motivovat. Takie vytvérime néjaky projekt paradoxné teda
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v Cimicich, ale to je zase souéést néjakého jedném’ prévé pFi sméné pozemkfi s néjakym vyznamnym developerem, kdy
jedna z podml'nek té smény je vybudovém’ uéitelského domu. C02 mysll'm, ie doufém, ie to do th’, étyF mésicfi
pFedstavime. V té véci jednéme na magistrétu s panem Hlavéékem a s radm’m pro majetek. Takie abych to shrnu
priorita v tuto chvu’li v této oblasti je pro na’s ékola, nové §ko|a.”

S pozdravem

Mistostarosta Jifi’ Vitek


