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Předmět: Masivní zástavba Klamovky Metrostavem - otevřený dopis panu Homolovi

Vážený pane Homolo!

Komise územního rozvoje Rady MČ Praha 5, kterou vedete, poslala v závěru roku 2013 na
Magistrát HMP souhlasné stanovisko (neboli "bez připomínek") k návrhu Metrostavu změnit
územní plán a tedy následně masivně zastavět východní část parku Klamovka. "Východní část
parku Klamovka" píši úmyslně, protože když se kouknete do historických podkladů, byla tato
část vždy součástí parku Klamovka.
Vámi vedená komise územního rozvoje dosud návrh Metrostavu nezveřejnila, nepožadovala
žádné změny projektu a neprojednala návrh Metrostavu s občany z naší lokality!
Rád bych v kontextu blížících se komunálních voleb Vám zastupiteli položil několik otázek:
1. Je pravda, že Vy osobně do dané lokality podporujete projekt firmy Metrostav?
2. Pomáhate firmě Metrostav, ignorujete názor obyvatel teto lokality, která je již nyní neúměrně
zatížena developerskými projekty? Řeší KUR tak projekty, že cca 100 m od Klamovky stará vila
musela ustoupit naddimenzovanému projektu o 33 bytech! Snažil jste se ze sve pozice na
radnici tomuto zaměru zabránit ? Pokud ano, jak?
3. Víte o tom, že škola v Podbělehorské ulici, musí používat pro žáky zadní vchod do školy, aby
nebyli vystaveni provozu na Podbělohorské v ranní špičce? Jak jste brali v komisi do úvahy
skutečnost, že projektem Metrostavu se provoz v lokalitě ještě podstatně zvýší?
4. Vite o faktu, že původní územní plán tuto lokalitu považuje za rezervu pro budoucí potřeby
města v rámci občanské vybavenosti? Vyhodnotila KUR tyto budoucí potřeby? Komunikovala
KUR projekt Metrostavu někdy s občany?
5. Jakým způsobem jste se jako předseda komise územního plánovaní vypořádal se skutečností,
že dle statistického úřadu se počet obyvatel Prahy zmenšil za rok 2013 o 5000 obyvatel a to
v situaci, kdy se na Praze 5 staví ohromný projekt Waltrovka, Motol Golf, domy Central Group
u Nikolajky a další, a radnice předpokládá výstavbu při revitalizaci smíchovského nádraží?
6. Jste na zástavbě lokality Klamovka nějakým způsobem zainteresován osobně? Berete práci
v politice jako službu obcanům nebo jako zdroj snadného obohacení?
Rád s Vašimi odpověďmi seznámím občany-voliče Prahy 5 a média.
S pozdravem
Dr. Vít Pravda

