Zápis z jednání - 30.4. 2010, 8.00 - 9.10
Za MČ Praha 10
Mgr. Vladislav Lipovský - starosta
Bohumil Zoufalík - 1. zástupce starosty
Bc. Martin Pecánek - vedoucí odboru životního prostředí
Za o.s. Útulné Strašnice
Ivana Mádrová, předsedkyně o.s.
Libor A. Engelthaler, místopředseda o.s.
JUDr. Marek Dlouhý
Na začátku setkání předložila předsedkyně o.s. Útulné Strašnice paní Mádrová
zástupcům Prahy 10 kopie podepsaných petičních archů s více jak 1.000 podpisů.
Starosta Prahy 10 pan Lipovský vyjádřil ochotu k diskusi o plánovaných změnách v
parku Strašnická. Kriticky komentoval účast o.s. Útulné Strašnice, senátora Jaromíra
Štětiny a dalších zástupců strany Zelených na oslavách Dne země 28. dubna 2010 v
Parku Gutovka.
Zástupci o.s. Útulné Strašnice se ohradili proti politizaci debaty a zdůraznili záměr
zachovat a revitalizovat park.
Místopředseda o.s. pan Engelthaler vyzval starostu k tomu, aby konkretizoval oblast,
kterou MČ Praha 10 od DPP odkoupila.
Zástupce starosty pan Zoufalík uvedl podrobnosti nedávného odkupu parku od DPP,
zdůraznil zamýšlenou funkci těchto ploch po úpravách - "relaxační park" s lavičkami,
minigolfem a místem pro odpočinek a prezentoval ho jako dar obyvatelům.
Starosta dále zmínil podrobnosti týkající se pozemků v bezprostředním okolí
(pozemek bývalé Bečvářovy vily a další) a informace související s jejich
zastavitelností.
Starosta trvá na záměru postavit sportoviště. Zástupce starosty uvedl příklady dalších
rekonstrukcí parků na území MČ Praha 10 a připomněl, že u nově vzniklých
sportovišť nejde o to, aby vytvářela zisk - podle něj se budou financovat sama a
nemají přispívat na bezplatný provoz Gutovky. Tuto interpretaci označil starosta za
"novinářskou zkratku". Zástupce starosty také zdůraznil zamýšlené využití
plánovaných sportovišť pro mládež. Plot podle něj slouží k ochraně parku a
městského mobiláře.
JUDr. Dlouhý připomněl, že si o.s. přeje být informováno o dalších krocích
souvisejících s úpravami parku a jednat o nich se zástupci MČ Praha 10. V souvislosti
s vydaným Územním souhlasem č.j. P10-024900/2010 ze dne 25.3.2010 udělující
souhlas s umístěním stavby tzv. „Ochranného oplocení živého plotu a zeleně“
poukázal JUDr. Dlouhý na pravděpodobný nezákonný postup Městské části Praha 10.
§96 stavebního zákona totiž stanoví ve svém odst. 5) povinnost žadatele o územní
souhlas vyvěsit na místě stavby nebo pozemku informace o svém záměru po dobu

nejméně 30 dnů. Na dotaz, zda a kde byla tato informace na místě vyvěšena přislíbil
pan starosta, že tuto informaci prověří.
Místopředseda o.s. argumentoval výstupy z názorového šetření v rámci projektu
Společně měníme Prahu 10, kdy si nezanedbatelná část veřejnosti přeje zatravněné
plochy a zeleň a zdůraznil mizivou společenskou poptávku po sportovištích v dané
lokalitě. Starosta potvrdil záměr zachovat v maximální míře zeleň, založit
zavlažované relaxační trávníky vč. parkového vybavení a vyjádřil ochotu jednat i o
dalších podrobnostech projektu.
Předsedkyně o.s. zmínila nevhodnost umístění plánovaného dětského dopravního
hřiště na svažitý terén na okraji parku. JUDr. Dlouhý zdůraznil, že uzavření cesty pro
pěší za policejní stanicí bude mít vážný dopad na průchodnost parku. Starosta
Lipovský označil danou podobu projektu „revitalizace parku“ za prvotní projekt,
který ještě bude procházet úpravami. Zástupci občanského sdružení vyslovili
připravenost podílet se na diskusi o připravovaném projektu, včetně setkání se
s projektantem a prezentace názorů a zájmů sdružení. Starosta sice nabídku na takto
úzkou spolupráci nepřijal, nicméně přislíbil, že názory o.s. Útulné Strašnice bude
projektantovi tlumočit.
Na závěr setkání předal místopředseda o.s. starostovi seznam otázek a vyzval jej, aby
se k nim vyjádřil písemně. Ten vyjádřil ochotu této žádosti vyhovět.

