
Ne, nebojte se! Nejsou další volby. 
Ty „naše“ komunální budou až za 
rok. Takže než nám větší a bohatší 

strany oblepí Prahu 15 otravnými plakáty 
a zanesou schránky množstvím předvoleb-
ních materiálů, které se většinou bez přečte-
ní vyhodí, zbývá ještě dost času. Dnešními 
novinami jen plníme slib, který jsme vám 
před třemi lety dali. Zajímáme se o vás ne-

jen před volbami, kdy partaje bojují o své 
politické body, ale skládáme vám účty z na-
ší činnosti i v čase, kdy žádné volby nejsou. 

Dobře si pamatujeme, jak nás samotné 
štvalo, když nám politici vždy jednou za 
čtyři roky slibovali modré z nebe, ochranu 
zelených ploch, zlepšení dopravy, místa ve 
školce, zkrátka cokoliv se hodilo, aby získali 
hlas. A po volbách? Nic. Nezájem. 

Nechceme se k vám chovat stejně. Vždyť 
tím bychom popřeli základní smysl, proč 
jsme Patnáctku náš domov zakládali. Po-
kud budete chtít, věnujte našim novinám 
chvilku času. Přečtěte si, co se nám za tři 
roky na radnici podařilo a v čem jsme na-
opak selhávali. A pokud jsou vám naše sna-
hy sympatické, je to pro nás ta největší od-
měna a posila. 

PATNÁCTKA NÁŠ DOMOV
Tri roky na radnici Prahy 15
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PROSADILI JSMEzapojení Prahy 15 
do místní Agendy 21 

a Národní sítě zdravých měst

PROSADILI JSMEpravidla pro čisté a otevřené zadávání veřejných zakázek a všechna výběrová řízení od 500 000 Kč  jsou umístěna na internetu  a profilu zadavatele.

ROZŠIŘUJEME AKCI 
Ukliďme Patnáctku, letos  

již na pěti místech v Praze 15  
a také na podzim. 

DOKONČILI JSME 
projekt revitalizace  
Botiče u Kozinova 

náměstí.

VYBUDOVALI JSME

nové dětské hřiště  

ve Vajdově ulici. 

ZAVEDLI JSMEsetkávání s občany, kterých se ptáme na jejich názory  na různé projekty. 

V NOVÉ PODOBĚvydáváme Hlasatele, roční náklady jsme snížili o 2 000 000 korun. 

ZRUŠILI JSME
další herny  
s automaty. 

PROSADILI JSME 

elektronické hlasování na 

zastupitelstvu, aby lidé mohli 

kontrolovat práci svých  

volených zástupců.

INICIOVALI JSME
vytvoření nového 

přehledného vzhledu 
webových stránek.

PROSADILI JSME
přidělení dotace vznikajícímu komunitnímu centru v areálu kostela v Hostivaři. 

NAVRHLI JSME a prosadili terénní službu
pro mládež ohroženou rizikovým způsobem života.

POD DOHLEDEM

VEŘEJNOSTI

jsou projednávány v komisi, 

radě a zastupitelstvu  

změny územního  

plánu. 

ZAJISTILI JSME 
rozsáhlou obnovu parku 

Na Plískavě.

ZAVEDLI JSME spravedlivější pravidla  pro rozdělování dotací  na sportovní a kulturní akce.

REALIZOVALI JSME 

opravu zvoničky a okolního  

parčíku v Horních  

Měcholupech.

ZAVEDLI JSME 

granty pro organizace, které 

poskytují sociální služby  

občanům Prahy 15.

REALIZUJEME
projekt Bezpečně do školy 

v ZŠ Hostivař. 

VRÁTILI JSME
Praze 15 autobusovou  

linku 154.

DŮSLEDNĚCHRÁNÍMEhostivařský lesopark  před četnými pokusy  o stavební činnost.

^

Opravy komunikací: Ve srov-
nání s roky 2011–2015 do-

šlo k navýšení prostředků na 
opravy komunikací v majetku 
MČ Praha 15 o 1 mil. Kč v roce 
2016 a o 1,5 mil. Kč letos. Za 
tyto prostředky byl kromě jiné-
ho opraven poškozený chodník 
v ulici Křimická, chodník u KC 
Varta, cyklostezka z ulice Dou-
povská do Trojmezí a parkovi-
ště v Milánské ulici u rampy. 
Největší radost máme z opravy 
chodníku pro „jednonohé“ na Ve-
ronském nám., který se vykoupe-
ním pozemku konečně dostal do 
vlastnictví Prahy 15. Po dohodě 
s TSK bylo v letech 2015–2017 
upraveno 12 přechodů na bezba-
riérové v ulicích Nad Přehradou, 
Milánská a Pod Vartou. 
} MHD: V říjnu loňského roku 
došlo v Praze 15 k pozitivním 
změnám ve vedení linek MHD. 
V rámci celoměstských změn 
vyslyšela společnost Ropid, kte-
rá organizuje městskou dopravu 
v Praze, některé naše požadav-
ky. Po čtyřech letech od zru-

ZLEPŠUJEME  
dopravu v Praze 15

Chodník na Veronském nám. dříve a po odkoupení pozemku a opravě
➦➦

Loni jsme vás vyzvali k za-
myšlení, které ze stran po 

komunálních volbách důsled-
ně dodržují svá plakátová hesla 
na téma „výstavba“: „Chráníme 
zeleň! Nedovolíme zástavbu le-
soparku! Stop developerům!“ 
Protože tohle hlásají prakticky 
všechny strany, mohl by si člo-
věk myslet, že je vlastně jedno, 
ko ho bude volit. Jaká je realita? 
Dost často se nestačíme divit, 
jak krátkou paměť někteří v ko-
munální politice mají a jak za-
pomněli, co slibovali voličům. 
Jsme z toho rozčarovaní a ne-
zbývá než vás poprosit, abyste 
místní politiky důsledně sledo-
vali i v době, kdy se žádné vol-
by nekonají. 

Ale poslouchejte pečlivě i nová 
a opačná hesla, jež se v součas-
nosti objevují ve slovníku poli-
tiků, kteří je přebírají od deve-
loperů – třeba o tom, jak ten, 
kdo brání výstavbě, zvyšuje ce-
ny bytů a brání lidem v jejich 
koupi. Taková hesla používají 
nyní politici, kteří cítí možnost 
získat laciné populistické body 
bez ohledu na dosavadní obyva-
tele, politici, kteří jsou líní nebo 
neschopní v „potýkání se s deve-
lopery“ usilovat o kvalitní rozvoj 
svých městských částí, nebo po-

litici, kteří s developery uzavírají 
dohody ve svůj prospěch. Jako 
Patnáctka náš domov, která má 
územní rozvoj Prahy 15 na sta-
rost, se tři roky snažíme, aby se 
u nás stavělo důsledně v soula-
du s platným územním plánem, 
což dříve nebývalo zvykem, aby 
se na bytovou výstavbu nepřevá-
děly další plochy zeleně, proto-
že kapacita pozemků na byty je  
v Praze 15 zcela dostatečná, aby 
vznikaly projekty prospěšné pře-
devším stávajícím obyvatelům, 
aby bytovou výstavbu provázel 
rozvoj občanské vybavenosti 
a aby původní zeleň co nejméně 
trpěla a vzniklo co nejvíce nové. 
Na tom pracujeme ze všech sil 
podle možností, které nám dává 
zákon. To je vidět třeba na množ-
ství připomínek, které podáváme 
v územních řízeních. Bez vaší 
spolupráce, pomoci a zájmu o své 
vlastní blízké okolí se však ne- 
obejdeme ani v budoucnu. 

Patnáctka náš domov za svého 
působení na radnici dosáhla mj.
} zastavení projektu Ekocity Hos-
tivař v  průmyslové zóně (8–9 NP 
čistě bytové domy bez jakékoliv 
občanské vybavenosti, 800 bytů,  
cca 2 000 obyvatel, zamítnutá žádost 
o územní rozhodnutí)

} zastavení výstavby soukromé-
ho sportovního centra s ubytováním 
v přírodním parku Hostivař-Záběhlice 
(ul. K Lesoparku, úspěšné odvolání, 
stavební úřad projekt zamítl, majitel 
mj. i pro odpor místních občanů na-
konec od záměru ustoupil)
} zastavení změny územního plánu 
v Padovské ul. ze zeleně na obytnou 
zástavbu 
} zastavení změny územního plánu 
v tzv. Javorové čtvrti při Mantovské 
ulici ze zeleně na obytnou zástavbu 
(plánované další 13podlažní domy)
} zastavení výstavby bytových domů 
u Kauflandu a retail parku, které by 
v budoucnu ohrozily přeložku Horno-
měcholupské ulice
} nesouhlasu zastupitelstva (ZMČ) 
se změnou územního plánu v Mira-
nově ulici ze zahradnictví na obytnou 
výstavbu s koeficientem G  
} snížení projektu bytového domu 
v Bolevecké ul. z původních 10 pod-
laží na 5 (šesté ustoupené) 
} významného zmenšení projek-
tu bytového domu ve Strašnické ul. 
z koeficientu K na F
} nesouhlasu ZMČ se změnou územ-
ního plánu podél Švehlovy ul. z izolač-
ní zeleně na obytné a smíšené plochy
} nesouhlasu ZMČ se změnou územ-
ního plánu podél ulice K  Horkám 
v přírodním parku Hostivař-Záběh-
lice ze sadů na obytnou plochu (plá-

novaná výstavba dvanácti rodinných 
domů)
} zpětvzetí žádosti o změnu územ-
ního plánu na loukách u OC Hostivař 
ze sportovní plochy na výstavbu obyt-
ných domů (žádost podala městská 
část v roce 2013, nyní na ZMČ pro-
sazeno na náš návrh zpětvzetí)
} zastavení výstavby 8podlažního 
bytového domu v Hornoměcholupské 
ulici naproti novému pivovaru (71 bytů 
bez občanské vybavenosti, zamítnutá 
žádost o územní rozhodnutí)
} změny záměru na výstavbu bytové-
ho domu v Záveské ulici mezi rodin-
nými domy (místo něj se budou stavět 
řadové domky)
} zabránili jsme prodeji městské-
ho pozemku na rohu ulice Pražské 
a U Štěpu, kde se plánovala výstavba 
8podlažního domu v bloku rodinných 
domů

MARCEL PENCÁK, ZÁSTUPCE 

STAROSTY PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

Tri roky 
UMRAVNUJEME 
DEVELOPERY

^
^

Projekt výstavby ve Strašnické 
ulici v koeficientu K

šení se podařilo obnovit velmi 
populární linku číslo 154 v té-
měř původní trase. Tato linka 
zlepšila pro obyvatele Horních 
Měcholup dostupnost OC Hos-
tivař a obyvatelům Hostivaře 
„přiblížila“ radnici. Linka 175 
byla prodloužena z původní ko-
nečné Sídliště Petrovice do sta-
nice Háje. Podařilo se zachovat 
tramvajovou linku číslo 26, kte-
rou chtěl Ropid nahradit linkou 
číslo 19 do Vysočan. 
} 511: Realizace stavby 511, kte-
rá propojí dálnice D1 a D11, je 
velmi důležitá pro MČ Praha 15, 
protože odvede tranzitní dopra-
vu z ulic Průmyslová, Horno-
měcholupská a Kutnohorská. 
Všichni zastupitelé PND pod-
pořili usnesení Zastupitelstva 
MČ Praha 15, které požaduje 
urychlenou výstavbu této důle-
žité komunikace. 

} Parkování: Radním PND se 
podařilo prosadit zadání stu-
die na rozšíření parkovacích 
míst v Praze 15. Tato studie 
bude koncepčním materiálem 
pro budoucí vytváření nových 
parkovacích míst na Patnáct-
ce. Jak jsme slibovali v našem 
programu, koncepci projedná-
váme s občany na veřejných 
setkáních. Obyvatelé Prahy 15 
tak spolurozhodují o umístění 
a podobě nových parkovacích 
stání. Další parkovací místa se 
již dnes chystají v ulici Sáňkař-
ská, kde se staví nový parkova-
cí záliv, připravují se povolení 
na zklidnění Hornoměcholup-
ské ulice, kde vznikne parkova-
cí pruh, projektují se P+R par-
koviště u železničních zastávek 
Praha-Hostivař a Praha-Horní 
Měcholupy.

} Cyklostezky: Jednou z našich 
priorit je zkvalitňování a rozšiřo-
vání cyklistického a pěšího spo-
jení. Proto připravujeme generel 
cyklistické a pěší dopravy, který 
vytipuje možná zlepšení v těch-
to oblastech: budování nových 
cyklostezek a chodníků, odstra-
ňování bariér ve veřejném pro-
storu a větší bezpečnost chod-
ců a cyklistů. Podařilo se oživit 
deset let starý projekt cyklostez-
ky Kozinova – Meandry Botiče, 
která zajistí bezpečné spojení 
pro chodce a cyklisty od ulice 
Švehlova na Kozinovo náměstí. 
V současnosti se připravují změ-
ny projektu dle aktuální situace 
a v příštím roce bude zahájena 
stavba této velmi potřebné a oče-
kávané cyklostezky. 

MILAN DUCKO, ZÁSTUPCE STAROSTY  

PRO DOPRAVU, BEZPEČNOST 

A MÍSTNÍ AGENDU 21 
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1) V čem a proč se občansky angažuji?   2) Jak jsem spolupracoval(a) s Patnáctkou náš domov?

LUKÁŠ PERTL
1) Rád bych pomohl 
rozhýbat kulturní dění v naší 
městské části a uskutečnit 
zde více koncertů, výstav 
a divadelních představení. 
Chtěl bych také oživit náš 
společný veřejný prostor. 
Aktivně jsem se zapojil do 
projektu Zažít město jinak, 
Piána na ulici, Ukliďme 
Česko a organizace několika 
zajímavých koncertů. 
V rámci možností se také 
snažím pomáhat při akcích 
v hostivařské sokolovně 
a na faře. Díky podílu na 
organizaci různých projektů 
jsem pochopil, že bych se rád 
více zapojil do zvýšení kvality 
našeho kulturního prostředí.

2) S PND jsem začal 
spolupracovat díky Tondovi 
Randovi, na kterého jsem 
byl odkázán ohledně 
plánovaných akcí na faře  
v Hostivaři. Díky němu jsem 
začal získávat důležité 
místní kontakty a poznal lidi, 
kterým záleží na tom, v jaké 
Praze 15 žijeme. Konkrétně 
zatím spolupracuji s PND 
sdílením svých názorů 
a účastí na pravidelných 
setkáních. Také jsem pomohl 
připravit milé neformální 
setkání u hasičárny.

ZDENĚK EDLMAN
1) Nelíbí se mi snaha in-
vestorů na každém volném 
pozemku něco postavit bez 
ohledu na okolí, územní plán 
a názory veřejnosti. „Od-
borně“ se tomu říká vytěžit 
pozemek. V posledních le-
tech se tato snaha projevila 
hlavně v Měcholupech, kde 
třeba developerský projekt 
bytových domů zabral plo-
chu stávajícího parkoviště, 
které vzniklo v 80. letech při 
výstavbě sídliště. A Praha 15 
nyní čelí problému chybě-
jících parkovacích míst pro 
stávající i nové obyvatele. 
Tento přístup bych chtěl 
změnit, a proto se občansky 
angažuji, zejména ve spolku 
Přátelé Botiče a v Koalici 
občanských sdružení Troj-
mezí. 

2) S Patnáctkou náš domov 
jsem začal spolupracovat 
po volbách v roce 2014, 
kdy mi bylo nabídnuto 
členství v Komisi pro 
územní rozvoj a životní 
prostředí, poradním orgánu 
Rady MČ Praha 15. V jejím 
rámci se snažím, jako 
stavební inženýr, projektant 
pozemních staveb, 
ovlivňovat investory ohledně 
plánované výstavby.

PETR ŠUMBERA
1) Do Hostivaře jsem se více 
či méně přiženil. Bydlím 
s rodinou v novostavbě 
bytového domu, který 
vznikl na území takzvaného 
„brownfieldu“, v oblasti 
okolo dnešní Vladycké ulice. 
Tudíž se mě bytostně týká 
proměna tohoto území. 
Proto jsem se již zapojil 
do územního řízení, kde 
zdejší developer chtěl 
výrazně zvětšit plánovaný 
sousední dům oproti již 
dříve schválenému záměru. 
Dále jsem se účastnil 
organizování petice proti 
změně územního plánu 
na pozemku bývalého 
zahradnictví, která by 
neúměrně zatížila naše okolí.

2) Vzhledem k tomu, že 
Patnáctka náš domov 
má na radnici na starosti 
územní rozvoj, tak jsem 
se s Marcelem Pencákem 
seznámil v rámci onoho 
územního řízení, neboť 
radnice podávala rovněž 
námitku. Později jsme našli 
u PND pochopení a podporu 
i pro zmiňovanou petici. 
A to i přesto, že se jednalo 
spíše o lokální záležitost bez 
většího přesahu na celou 
Prahu 15.

RADKA DANÍČKOVÁ
1) Hostivař jsme si s rodinou 
vybrali pro život ve 
městě, líbila se nám jako 
čtvrť s dobrou dopravní 
dostupností, rozvolněnou 
zástavbou a dostatkem 
zeleně. Po přistěhování 
jsem zjistila, že se tu plánují 
bytové projekty, většinou 
předimenzované a bez 
adekvátního dopravního 
napojení, vyžadující i změnu 
platného územního plánu. 
Zajímalo mě, zda se nová 
výstavba drží nějakého 
konceptu a zda se o ní 
diskutuje. Myslím si, že 
Hostivař by měla mít náměstí 
a více ploch k relaxaci při 
nových sídlištích, měla 
by si zachovat pěší cesty 
a bezpečnou prostupnost 
pro jízdu na kole, neměly by 
se zastavovat zelené plochy, 
natož v chráněném území.

2) Na radní PND, jež mají 
územní rozvoj a dopravu 
ve své gesci, jsme byli 
odkazováni jinými zastupiteli 
Prahy 15. Myslela jsem si, 
že jsme se svým problémem 
jenom přehazováni jako 
horký brambor na další 
instanci. Tak vstřícný zájem 
o náš občanský postoj jsem 
ani ve snu nečekala.

^

Zeptali jsme se aktivních občanů Prahy 15...

www.facebook.com/15nasdomov www.15nasdomov.cz 15nasdomov@email.cz

zve malé i velké diváky na promítání pohádky „Anděl Páně 2“

25. listopadu od 16.00 hod.
TJ Sokol Hostivař (Frydolínek), U Branek 674/ 7, Praha 15 

Občerstvení zajištěno, konzumace možná i během představení :-)

Po skončení pohádky hry a soutěže pro děti

PATNÁCTKA NÁŠ DOMOV

Vstup 

zdarma


