Magistrát hlavního města Prahy
odbor ochrany prostředí 
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Mariánské nám. 2 
110 00 Praha 1

Věc: vyjádření k dokumentaci  XXXLutz a MÖBELIX, Praha 9, k.ú. Vysočany, PHA821

Vážení, 
tímto podáváme vyjádření k dokumentaci  XXXLutz a MÖBELIX, Praha 9
Připomínek k dokumentaci máme více.  Důvodem jsou dopady stavby na životní prostředí  a kvalitu života stávajících ale i budoucích obyvatel daného rozvojového území. Dalším důvodem je pak bagatelizace negativních vlivů staveb v dokumentaci.
Protestujeme proti bezohlednému pojetí předimenzovaných staveb a snaze zpracovatelů dokumentace obhájit investiční záměr za každou cenu. 

Pro lepší přehlednost připomínky uvádíme v bodech:
	Požadujeme zvýšení podílu rostlé zeleně, s důrazem na výběr dřevin se silnou ekologickou funkcí.

Požadujeme daný záměr projednat s občany Prahy 9 formou veřejného projednávání.
	Požadujeme důkladné posouzení vlivu staveb na krajinu, zejména pak vliv na Významný krajinný prvek Rokytka. Navrhujeme dokumentaci rozšířit o pohledové studie ze všech významných pohledových os i mimo rámec Prahy 9. Na základě těchto studií posoudit vhodnost výšek budov a jejich umístění ve vztahu k území Rokytky. 
	Požadujeme, aby stavba nepřekračovala limity zastavěnosti a respektovala stanovené regulativy pro dané území.
Požadujeme takové řešení zpracování dešťových vod, které by preferovalo vsakování a retenci veškerých dešťových vod buď přímo v místě jejich dopadu nebo v daném území. Odtok vod do koryta Rokytky považujeme za nepřijatelné řešení z důvodu ochuzení podzemních vod a také z estetických i ekologických důvodů.  Požadujeme, aby do projektu byly zařazeny měkké povrchy.
	Požadujeme omezení Parkovací kapacity na povrchu na minimum
Navrhujeme vyřešit organizaci parkování tak, aby se nestalo parkovištěm typu Park and ride 
	Navrhujeme omezení víkendových nákupů v plánovaném areálu. Dané území je v současné době lokalitou s  klidnou víkendovou dopravou.  Víkendový provoz  s realizací projektu nejen rapidně se zvýší, ale bude generovat zhoršenou kvalitu ovzduší a hlukovou zátěž. 
	Pro napojení obslužné komunikace požadujeme jiné řešení, než je světelně řízená křižovatka, která v důsledku zpomalí průjezdnost Kolbenovy ul. a v době dopravních špiček bude emitovat dopravní zácpy v obou směrech
	Celkově chápeme jako velmi nešťastné umístění velkokapacitního nákupního zařízení do budoucí obytné čtvrti s plánovanou výstavbou 12 tisíc bytů.

Požadujeme úpravu projektu tak, aby svým dopadem výrazně nezhoršoval životní prostředí a respektoval další  územní rozvoj v lokalitě Kolbenova. 
Předem děkuji za řádné zohlednění našich připomínek.
V Praze dne 7.4. 2013	Ing. Dana Balcarová                        Krocan, o.s.
Pod Krocínkou 6, 190 00  Praha 9                                   email: radiala@seznam.cz

