Interpelace na starostu Jana Jarolíma a radního Marka Doležala na 14. zasedání
zastupitelstva městské části Praha 9, dne 25. dubna 2017
Vzhledem k tomu, že bylo dnešní zasedání zastupitelstva svoláno na dopolední hodinu, kdy
jsem v práci, požádal jsem kolegu, aby mou interpelaci přečetl za mě.
Týká se situace kolem pozemků po bývalých garážích v ulici Pod Krocínkou. Jistě si
vybavíte, že jsem v této otázce interpeloval 26. dubna 2016 a 20. září 2016.
Pro lepší přehlednost jsem ji uspořádal do jednotlivých bodů.
1. Při schůzce s radními na pozemku po bývalých garážích v ulici Pod Krocínkou
dne 28. července 2015 jsme se s radními domluvili, a oni nám to slíbili, že s námi budou
příští podobu jižního svahu (jehož součástí je i zmíněný pozemek) projednávat.
2. Od té doby došlo pouze k tomu, že aniž by to bylo s námi nějak projednáno, radnice
přišla již s hotovou představou příští podoby zastavění zmíněného pozemku.
6. A nyní se dozvídáme, že pozemek bude směněn s developerem, aniž by radnice měla
jasno – a zaručeno –, jak bude po zastavění vypadat. A nyní následuje sedm otázek, na něž
očekávám – na každou z nich – odpověď.
7. Ptám se proto: jak je možné, že přes sliby radnice s námi, to znamená s občany, příští
podobu jižního svahu neprobrala?
8. Je radnici jedno, co na jižním svahu vznikne?
9. Jakým způsobem má radnice ošetřeno, že zde nevznikne nic, co by bylo proti rázu
Krocínky, a proti potřebám jejích obyvatel?
10. Jak bude řešen bezpečný přístup do Klíčovského lesoparku a "ochranný pás" doléhající
na lesopark?
11. Proč radnice od pozemku neoddělí tento "ochranný pás"?
12. Pokud se radnice zbaví celého pozemku, jak bude řešena bezpečná chůze z ulice Pod
Krocínkou směrem do Klíčovského lesoparku?
13. Proč se radnice tím, že neobvykle a až podezřele rychle reagovala na nabídku
společnosti Prosek2, s.r.o., vzdala možnosti ovlivnit podobu jižního svahu?
Závěrem bych rád zdůraznil, že spolek Krocan v žádném případě není proti tomu, aby
radnice získala do svého majetku hostinec U Brabců, naopak bychom byli rádi. Pokud by to
tak ovšem chtěl kdokoliv vykládat a tvrdit, že se stavíme proti snahám radnice tento
hostinec získat a zachránit, sám by se usvědčoval z průhledné a uboze účelové manipulace a
překrucování fakt. Nám pouze vadí podivné okolnosti, za nichž by radnice měla hostinec U
Brabců získat, a podivný spěch celou záležitost co nejdříve vyřídit.
Děkuji,
Josef Rauvolf, předseda spolku Krocan
Praha, 24. dubna 2017

