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Nová čtvrť SMÍCHOV CITY – co prezentováno nebylo
Počátkem letošního roku byl prezentován projekt Smíchov City, nová multifunkční čtvrť v místě
Smíchovského nákladového nádraží. Prezentace byla soustředěna prakticky jen na architektonické řešení
a obvyklé developerské fráze jak zanedbané území se stane krásným. Jiná související témata s projektem
o rozloze cca 210.000 m2 v centrální části Smíchova jakoby neexistovala. Již nyní je jasné, že bez
nadstandardní náklonnosti radnice MČ Praha by projekt v představené podobě a v plánovaném termínu
nemohl být nikdy realizován. Důvodem jsou právě ta neprezentovaná témata – stav a vlivy projektu na
životní prostředí v dané lokalitě centrálního Smíchova, což je právě kamenem úrazu, neboť centrální část
Smíchova trpí zejména nadlimitním znečištěním ovzduší a značným překračováním norem hluku. Hlavní
příčinou je nepřijatelná situace nadměrné silniční dopravy v obytných částech spolu s vysokou koncentrací
zástavby při nedostatku veřejně zeleně, parků apod.
Místní občané tak nějak tuší řadu nezbytných opatření aby již dále nedocházelo k překračování limitů
ochrany životního prostředí v lokalitě. Patří k nim úprava ulice Radlické resp. Nádražní jako hlavních
dopravních komunikací (rozšíření počtu jízdních pruhů, úprava na povrch z tichého asfaltu, apod.), zřízení
parkovacích stání podél plánované nové zástavby (prostor uzavřený ulicemi Radlická, Za Ženskými
domovy, Nádražní), přesun autobusového nádraží Na Knížecí k železniční stanici Praha Smíchov,
významné omezení veškeré tranzitní dopravy na Smíchově, zejména v obytných částech, svedení
automobilové individuální dopravy na městský vnitřní silniční okruh a radiály, odvedení dopravy z centra
města, zřízení nových významných ploch veřejné zeleně – park v prostoru uvolněného autobusového
nádraží Na Knížecí i další plochy v projektu Smíchov City uvedených, snížení koncetrace zástavby, která
se jeví nadměrnou.
Prostý selský rozum říká, že za takovéto situace není možné záměr připustit k realizaci. S tímto si však na
radnici MC Prahy 5 pravděpodobně nikdo hlavu neláme. Plán realizace je už za dva roky. Proč tak zásadní
změna v území má být rozhodnuta tak rychle, jde snad o spěch pro blaho občanů? Pravděpodobnější
bude důvod „aby se to stihlo za současného vedení“ a „smetanu neslízla“ další garnitura.
Projekt Smíchov City, společně s navazujícím Smíchov JIH je závažným rozhodnutím, které ovlivní
Smíchov na staletí. Území a stav životního prostředí musí být na přijetí takto rozsáhlých změn nejprve
připraveno, což nyní rozhodně není. Proto budeme vývoj v kauze sledovat a průběžně podávat občanům
informace o skutečné podstatě věci.
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FARMÁŘSKÉ TRHY aneb „Jak umí hospodařit šikulové na Praze 5“
Představte si, že máte pozemky, kde denně projde více než 80 tisíc lidí a máte možnost toto místo
pronajmout. Co by jste udělali? Jistěže ho pronajali. Ne tak Městská část Prahy 5. Ta za roky 2010 až 2014
zaplatila z městského rozpočtu přes 12 milionů korun za to, že firma zorganizovala na Andělu 8x za 4 roky
trhy. Jak se to mohlo stát? Na našich www stránkách si přečtětě podrobnosti. Ale chápat to nelze.
Jak je to nyní na Praze 5? Na základě smlouvy z konce roku 2013 uzavřené na 10 let se trhy se organizují
za částku 65 000,- Kč bez DPH ročně. Jak je patrno, tak ani dalších 10 let nedostane Praha 5 za pronájem
pěší zóny na Andělu pro provozování trhů ani korunu, naopak si to zase obyvatelé Prahy 5 hezky zaplatí.
Dle vyjádření některých partajních politiků z Prahy 5 ale vlastně „šetříme“.
Jak to umí jinde? Např. Praha 2, která má podobné místo (i když ne s takovým průchodem lidí) - Náměstí
Míru - si za pronájem tohoto náměstí pro velikonočí a vánoční trhy nechá zaplatit téměř milion korun ročně.
A pak proč nejsou peníze za údržbu a rozvoj města? Na úklid města od psích výkalů, prachu, odpadků, na
řešení dopravy a parkování, na opatření pro zlepšení životního prostředí snížením prašnosti a hluku
alespoň pod normové hodnoty, na parky a dětská hřiště, na ............. tak to bychom mohli ještě dlouho
pokračovat.
Požadujme řádné hospodaření a to IHNED. Změny jednoduché nebudou, ale stály by za to, nemyslíte?
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Praha 5 láká další bezdomovce
Podle loňské neveřejné statistiky patřilo Praze 5 třetí místo v počtu lidí bez domova mezi městskými
částmi. Tuto skutečnost si dobře uvědomuje místostarosta MČ Prahy 5 Jan Smetana. Jeho ambiciózním
cílem je posunout naší MČ na úplnou špičku v počtu bezdomovců, a to jak celkovým počtem, tak i
v přepočtu na obyvatele.
Svůj plán začíná realizovat s maximálním nasazením a bez ohledu na finanční náročnost. Prvním krokem
je zřízení centra pro osoby bez přístřeší v ulici Klikatá. To jistě ocení jak majitelé nemovitostí v nejbližším
okolí, tak i návštěvníci přilehlých parků a volných prostranství.
Pokračováním je vybudování azylového domu pro akutně a chronicky nemocné v objektu Strakonická
2582. Že bezdomovci většinou nemají zdravotní pojištění a tak žádná pojišťovna jejich péči hradit nebude,
pana Smetanu netrápí. Proslýchá se, že funkci lékařského personálu budou plnit nepřizpůsobiví úředníci
(pokud se jich radnice nezbaví při restrukturalizaci) a také neposlušní politici, pokud by snad při hlasování
měli opačný názor než vedení radnice.
V další fázi bude vedena mediální kampaň tak, aby rovnoměrně narůstal počet bezdomovců. Nakonec má
Praha 5 ještě několik nevyužitých objektů, kde může zřídit další centra.
Ale to ještě není vše. Dle dostupných informací má být závěrečným krokem přidělování bezdomovců do
domácí péče tak, aby vždy na tři občany Prahy 5 připadl jeden občan bez přístřeší.
Zkušenosti s přidělováním pan Smetana jistě načerpal studiem z období 50. let minulého století.
Trochu matoucí se jeví skutečnost, že po umístění občana do domácnosti z něho vlastně už nebude
bezdomovec. Tudíž procentuálně poklesne jejich počet a bude nutné provést další nábor…..
Do začátku dostal uvedený projekt od radních naší městské části 1.000.000 Kč.
Není důležité, že leckteré chodníky jsou neschůdné a špinavé od psích výkalů. Několik let slibovaný projekt
důstojného domova pro důchodce je stále ve fázi vývoje a vybudování parků nebo dětských hřišť se
odkládá pro nedostatek financí.
Hlavní je, že alespoň v něčem budeme díky místostarostovi J. Smetanovi zase první…
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Začíná likvidace lesoparku Klamovka?
Více jak 10.000m2 lesního porostu má být nenávratně zlikvidováno ve prospěch „Obytného souboru
Klamovka“, který zde hodlá realizovat společnost Metrostav Delta s.r.o.
Celková plocha řešeného území je 20.438 m2, takže následně při budování inženýrských sítí dojde k další
likvidaci stromů a keřů.

Pro obyvatele Košíř je zmíněný lesopark jednou z mála možností relaxace v centrální zástavbě vnitřní
Prahy. Nelze pominout ani funkci lesa jako významného zdroje kyslíku a čištiče vzduchu od škodlivých
látek. To vše v území, kde už nyní jsou překračovány denní imisní limity škodlivin. “Zabetonováním“ 1 ha
parku se prudce sníži i protierozní funkce lesa a bude nutné vybudovat retenční nádrže na dešťovou vodu.
Likvidace zeleně v takovém rozsahu nutně změní mikroklima uvedeného území, včetně likvidace zde
žijících chráněných zvířat.
Pokračování článku na http://www.snop5.cz/clanek.php?id=43.
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