
  

Eva Rybníčková

Občanský spolek jako nepolitický prostředník mezi 
občany a radnicí



  

Založen v roce 2016 z iniciativy komořanských členů Komise pro 
rozvoj Komořan, Cholupic a Točné, která byla již dříve zřízena 
jako poradní orgán Zastupitelstva a Rady MČ Praha 12. Spolek se 
soustředí výhradně na specifické problémy Komořan:
- dopravu
- vyvážený rozvoj a výstavbu 
- transformační území, nezastavitelná území



  

Poslání spolku

Sledovat společný zájem občanů, investorů, veřejné správy a 
urbanistů pro vytvoření atraktivního, účelného a klidného 
prostoru pro bydlení, komunitní život, nerušící výrobu a 
odpočinek, odpovídající současným i budoucím potřebám.  

Jak toho docílíme - Vize

Vytvořením celkové koncepční studie pro červeně vyznačenou 
oblast k.ú. Komořan a části Modřan.



  

Důvěra občanů

Postupně se daří získávat dlouhodobou, poctivou, systematickou 
prací, NEJEN na poli urbanismu.

- sousedské slavnosti, Vánoční setkání, rozhovor „v montérkách“

- vysvětlování, vysvětlování, vysvětlování, aktuální informace

- zastání občanů v drobnějších, lokálních kauzách, provedení 
procesem povolování staveb, naslouchání drobným steskům

- důsledné NE-spojování s politickým divadlem



  

Naslouchání a „ústředna“ dění v Komořanech

První větší počin – anketa v roce 2015

- zmapování problematiky, vyhledání palčivých témat

- potvrzení smysluplnosti snah (responz. 22%)

- upozornění na Komořany jakožto specifický sídelní celek



  

Toto je oficiální stanovisko Spolku pro Komořany ke kauze "blokování Billy" a dalším článkům, týkajícím se 
Komořan a Spolku, v Novinách Prahy 12, 9/2017, a na Facebooku v různých skupinách v září 2017.

V Novinách Prahy 12 je Spolek pro Komořany citován hned několikrát. Jednak v hlavní kauze na téma "blokování 
Billy" na straně 1, jednak v plamenné filipice Bc. Františka Adámka na straně 4, kde o nás píše jako o "sedmi 
statečných Jánošících", a dále na Facebooku, mimo jiné ve skupince KoMořany, Praha 12, kde je rozebírán pokus 
vložit do úst Spolku dokonce touhu o převrat a převzetí moci nikoli na lodi Bounty, ale v sídelním útvaru 
Komořany. Neradi bychom vstupovali do nekončících diskuzí, neradi "krmíme trolly", proto, prosím, přijměte 
toto jednorázové objasnění stanovisek. 

Ačkoli to z článků vyznívá, my nejsme proti stavbě Billy v Komořanech. Nejsme proti umožnění nakupování v 
místě, s odpovídající nabídkou a sortimentem, s možností parkování. Naopak, tuto možnost na základě zjištěných 
přání občanů VÍTÁME.

Ale. 

Ale ač nejsme proti Bille (nebo jinému podobnému obchodu) jako takové, máme několik výhrad k předloženému 
návrhu. Tyto výhrady jsou řešitelné. Řečeno mluvou projektových vedoucí - dostali jsme koncept a máme 
konstruktivní připomínky k finálnímu řešení :-). Tyto připomínky jsme prezentovali stavebnímu úřadu ve formě 
námitek, což je legitimní, oprávněný způsob, jak vstupovat do řízení o územním rozhodnutí a předat tak zpětnou 
vazbu. Naše námitky vedou ke zkulturnění a objektivnímu vylepšení původního návrhu.

Námitky jdou vedeny několika směry:

1) K poloze budovy urbanisticky:

Stavba, jak je navržena, posouvá podobu budoucího "Komořanského náměstí", vytyčeného zhruba v místech 
trojúhelníku u konečné autobusu, do sedmdesátých let minulého století - neboť zde umisťuje parkoviště.

Obchod samotný je vůči uliční čáře odsunutý, nekonkrétní a s tím je veškerá příjemná lidská architektura, 
loubí, vstupy do krámků... vyměněna za parkovací stání s občasným stromem.

Toto parkoviště bude po zavírací době obchodního centra opuštěné. Zároveň se kolem něj bude chodit od 
autobusu. 

Tedy bude se chodit přes náměstí kolem opuštěného parkoviště Billy. 

Ráno naopak děti budou chodit na školní autobus mezi auty, kličkujícími a parkujícími před Billou.

2) K poloze budovy dopravně:

Budova blokuje budoucí rozvoj dopravního systému napříč územím bývalých strojíren, kde se předpokládá budoucí 
velká přestavba.

Bude nutné definitivně vyřešit též přístup do průmyslového území kolem firmy Regulus a do rozvojových ploch 
východně od ulic Kyslíková a Revoluce a dál kolem prodloužení ulice Do Koutů. Tam se už teď staví (Modřanský 
Háj - etapa III) a na dalších parcelách za strojírnami se má stavět. Expanzi plánuje i firma Regulus, má 
zkapacitňovat sklady.

Rok od roku stoupá dopravní zatížení centra Komořan. Ulicí Revoluce, Kyslíková a Do Koutů jezdí osobní auta, 
nákladní auta i kamiony.

Ulice Do Koutů nemá dešťové kanalizačních vpusti, nevyhovuje, byla vystavěna v období budování socialismu jako 
provizorní řešení příjezdu do podniku Mostro.

3) K budoucímu rozvoji MHD:

Vadí nám, že není zpracován koncept rozvoje MHD v plošně se rozvíjejících Komořanech, což s prostorem 
navazujícím na Billu souvisí. Tam, kde umístíme budovu, už silnici nebo chodníky nikdy nebude možné 
protáhnout. 

4) K řešení kanalizace:

Obchodní dům chce majitel napojit na technicky nevyhovující místní čističku odpadních vod provozovanou pouze 
na výjimku. Ta nedostatečně vyčištěnou vodu vypouští do druhého ochranného vodárenského pásma Vltavy, zatímco 
několik metrů od zamýšlené stavby leží nově vybudovaný městský sběrač A2 (ulice Kyslíková).

5) K řešení jakožto osamoceného projektu, nezapadajícího do řešení celku:

V současné době běží příprava zadání Územní studie Komořan, která návaznosti bude řešit s nadčasovou 
platností. Obchodní dům je další provizorní stavbou jdoucí proti pracem na koncepci. Nejen nám, ale i našim 
spoluobčanům vadí nekoordinovaný stavební rozvoj. Vyplynulo to již z celoplošně pojaté ankety konané zde v 
Komořanech v roce 2015, kterou oraganizovali zakládající členové Spolku pro Komořany. Na problémy jsme 
upozorňovali v dostatečném předstihu, bylo to v době, kdy se věci daly řešit. Od roku 2014 hovoříme s 
investorem a nabízíme mu otevřený dialog a pomocnou ruku, předali jsme mu výsledky ankety.

Několikrát jsme na problém Komořan upozorňovali vedení městské části. V přímém jednání s představiteli naší 
městské části i na zasedáních zastupitelstva.

Spolek Pro Komořany spolupracuje s lidmi, kteří mají zkušenosti s rozvojem měst i jejich částí. Zajímáme se o 
názory a potřeby lidí, kteří zde žijí a nechybí nám ochota hledat spolu s potenciálními partnery rozumná 
řešení. Věříme že řešení lze nalézt, pokud je k tomu oboustranná vůle a za každých okolností hledat řešení, 
která pomohou celku.

1/ BILLA na budoucím náměstí v Komořanech

- námitky ke stavebnímu úřadu vyvolaly bouři ve sklenici vody

- komořanští se dozvěděli o všech „ale“ záměru, začali se zajímat

- nyní rozestavěno



  

2/ Louka na Šabatce

Opakované Změny UP pro Central Group – koef. C, E, nic, C, nic...

- medializace kauzy (TV Nedej se, MHMP)

- žaloba na nezákonnost Změn - ochrana nezastavitelného území

- dosažení zrušení Změny vč. Odmítnutí kasační stížnosti 
(=odvolání) Magistrátu

- nyní (4/2018) opět na stole



  

Další témata, projekty a aktivity

- tramvaj do Komořan

- hluk z obchvatu (Lahovický a Radotínský most, Strakonická)

- základní škola v Komořanech

- demografická studie a upozorňování na dramatický vývoj

- přednášky pro místní v místní hospodě



  

Urbanistická studie Komořan

- první impulsy ještě v Komisi KTCH – 2015, „kdo? jak? kdy?“

- nastolení tématu u MČ Praha 12 – 2016, proměnlivo

- práce na zadání a nastavení termínů, pravidel a procesů  - 2017

- zadání soutěže 11/2017



  

Participativní setkání 

- nečekaná účast, lidé díky dlouhodobé a systematické práci 
aktivizováni, informováni o tom, co se děje a že je zapotřebí 
přijít

- Spolek jako garant NE-zneužití jedním politickým subjektem 
pro vlastní prezentaci 

- důvěryhodnost akce posílena vzájemnou podporou a  
koordinací města – Spolku – odborníků, win-win strategie



  

Děkuji za pozornost!

Pokud se chcete dozvědět více:

www.spolekprokomorany.cz
FB: Spolek pro Komořany

http://www.spolekprokomorany.cz/
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