
PATNÁCTKA NÁŠ DOMOV

J deme do boje! Do bitvy, při níž nezní 
výstřely z pušek ani se nepromenádují 
vojáci v uniformách. A přece bude mít 

její výsledek zásadní vliv na to, kolik krá-
terů kolem našich domovů vznikne. Ne od 
granátů. Ale od bagrů likvidujících další 
zeleň, která v naší městské části ubývá do-
slova před očima. 

Před volbami vám každá strana slíbí 
všechno. Programy většiny stran a hnutí 
si jsou v mnoha bodech podobné. Jak jsme 

se však v uplynulých čtyřech letech pře-
svědčili, platí to jen do chvíle, než začne 
hlasování. Pak se nestačíte divit, jak rychle 
se předvolební sliby stávají cárem bezcen-
ného papíru.  

Pravidelně jsme vám osobně roznášeli 
do schránek noviny Patnáctky náš domov, 
abyste nás mohli pravidelně kontrolovat. 
Ujistit se, jak hlasujeme a že se o vás ne-
zajímáme jen před volbami. Víte, že umí-
me stát za jednotlivci i skupinami, které 

bojují za svůj kus domova, a že společně 
dokážeme tyto boje vyhrát. Dnes, po čty-
řech letech práce, stojíme opět před vámi 
a prosíme o vaši podporu. Pomozte nám!  
Spojme znovu síly a ukažme, že Patnáctka 
je naším skutečným domovem. Domovem, 
na kterém nám záleží. 

JANA VACHULOVÁ, MARCEL PENCÁK,  

RADKA DANÍČKOVÁ A MILAN DUCKO  

ZA CELOU PATNÁCTKU NÁŠ DOMOV

Volby 
5.-6. ríjna

^



V letošních komunálních volbách se budeme o vaši přízeň v Praze 15 ucházet v ještě širším a silnějším uskupení 
než minule. Koalice PATNÁCTKA NÁŠ DOMOV se kromě dosavadních partnerů – KDU-ČSL, Zelených a nezávislých 
kandidátů – rozroste navíc o Piráty. V červnu jsme v Hostivaři podepsali dohodu o spolupráci těchto stran. Ta bude 
vycházet z kvalitního programu, který stojí na třech pilířích: důsledné ochraně životního prostředí, zapojování 
veřejnosti do dění v městské části a maximální transparentnosti radnice. Dohoda je potvrzením čtyř let poctivé 
spolupráce a zároveň důkazem toho, že na komunální úrovni taková spolupráce povzbuzuje stále větší množství 
občanů k aktivitě. V čele kandidátní listiny stojí odbornice na sociální oblast Jana Vachulová (KDU-ČSL), místostarosta 
pro územní rozvoj a životní prostředí Marcel Pencák (Zelení), ekonomka Radka Daníčková (nezávislá za Piráty) 
a místostarosta pro dopravu a místní Agendu 21 Milan Ducko (Zelení). Kandiduje celá řada dalších odborníků, 
organizátorů občanského života a veřejně činných osobností. 

NAŠI KANDIDÁTI PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
1/ PaedDr.  
JANA VACHULOVÁ 
Strašnická ulice, Groš

3/ Ing.  
RADKA DANÍČKOVÁ 
ulice Zemské právo 

V Hostivaři vyrostly naše děti a nyní 
zde rostou i jejich děti. Záleží mi na 
tom, aby tu bylo dobré místo pro 
život všech generací. Cestu k tomu 
vidím v silných sousedských vzta-
zích, v tom, že se potkáváme a ne-
chováme se navzájem lhostejně. 
Souvisí to s tím, že pracuji v sociál- 
ních službách, kde je lidský kontakt 
tím nejcennějším.  Proto jsem pro-
sadila granty pro sociální služby, 
které občanům Prahy 15 poskytují 
pomoc hlavně v domácím prostředí.

Věřím, že zajímat se aktivně o své 
okolí má smysl a že není dopředu nic 
„tam nahoře“ rozhodnuto. V případě 
potřeby jsem připravena ke změně 
ve svém profesním životě i k využi-
tí své ekonomicko-finanční praxe. 
Zdravé a pěkné životní prostředí 
neberu jako samozřejmost, vždy jej 
budu chránit, stejně jako užívat, co 
nabízí. Velmi podporuji spolupráci 
radnice s občany, již se nám povedlo 
zmírnit dopady změn územního plá-
nu a stavebních záměrů v Hostivaři.

2/ PhDr.  
MARCEL PENCÁK, Ph.D.
ulice Nad Přehradou

4/ MILAN DUCKO 
Veronské náměstíChci nadále chránit životní prostředí 

Prahy 15 před nespoutanou výstav-
bou, jako to dělám již čtyři roky ve 
funkci místostarosty. Podařilo se nám 
změnit dřívější časy laciného rozpro-
dávání obecních pozemků a poníže-
ného nadbíhání developerům, kteří až 
na výjimky u nás chtějí jen neúnosně 
zahušťovat zástavbu a budování ob-
čanské vybavenosti vesele nechávají 
na bedrech města. S vaší pomocí 
dál bojujeme za zachování zelených 
ploch mezi bytovými domy. 

Důležitou součástí mého působení 
jako místostarosty je zapojování ve-
řejnosti do rozhodování radnice. Po-
dařilo se mi změnit praxi, kdy politici 
rozhodovali v rozporu s potřebami 
svých spoluobčanů. Budu usilovat 
o to, aby se u nás dál rozvíjela míst-
ní Agenda 21, v jejímž rámci jsme 
uspořádali několik setkání s občany 
k projektům městské části. Chci za-
vést participativní rozpočet, v němž 
budou vyčleněny prostředky na pro-
jekty podle přání obyvatel.



Jsme uskupení 
KDU-CSL, Zelených, Pirátu 
a nezávislých kandidátu 

pro volby do Zastupitelstva 
mestské cásti Praha 15

ˇ ˚
˚

ˇ ˇ

Kompletní kandidátní listinu naleznete na našich stránkách: www.15nasdomov.cz, www.facebook.com/15nasdomov

„nezávislí 
kandidáti“

5/ LUKÁŠ PERTL
Miranova ulice

9/ Ing. PETR ŠUMBERA
ulice Rychtáře Petříka

7/ Ing. ZDENĚK EDLMAN 
ulice U Břehu

11/ MUDr. Ing. RADEK BĚLA 
Boloňská ulice

Budu i nadále pokračovat v rozšiřo-
vání nabídky kulturních akcí a v pod-
poře všech oblastí umělecké činnos-
ti v Praze 15, jako to dělám v rámci 
spolku Patnáctka kulturní. Jako 
zastupitel se budu snažit o zviditel-
nění naší městské části na kulturní 
mapě celého hlavního města a budu 
pomáhat jak tradiční, tak i nezávislé 
kulturní činnosti, která vychází z či-
norodosti místních obyvatel. Kulturu 
ve všech jejích žánrech je zapotřebí 
udržovat a rozšiřovat.

Od září mám doma již dva školáky. 
Děti jsme nechali zapsat do spádo-
vé školy a musím říci, že to nebylo 
lehké rozhodnutí. Obecně situace 
ve školství není nejlepší. Někteří ro-
diče s vidinou lepšího vzdělání vozí 
své dětí přes půl Prahy. Budu pod-
porovat iniciativu pedagogů vedoucí 
k všestrannému rozvoji dětí. Zasa-
dím se, aby školní sportovní aktivity 
budovaly především lásku dětí k po-
hybu. Věřím ve vzájemnou důvěru 
mezi pedagogy, vedením a rodiči.

Občansky se angažuji více jak deset 
let. Jsem předseda spolku Přátelé 
Botiče, v němž se snažíme se souse-
dy chránit přírodu kolem „naší řeky“, 
a spolu s dalšími spolky bojujeme za 
zdravou budoucnost Trojmezí. Od 
roku 2014 se podílím na činnosti ko-
mise územního rozvoje Prahy 15. Ja-
ko stavební inženýr se v jejím rámci 
snažím umravňovat „výtěžnost úze-
mí“ bytovou výstavbou, kterou jsme 
u nás již skoro zahlceni. V tom chci 
pokračovat i jako zastupitel. 

Snažím se reprezentovat obyčejné 
lidi, rodiče dětí, sousedy a kamará-
dy z Horních Měcholup, spoluobča-
ny, kterým není lhostejné jejich nej-
bližší okolí a chtějí pozitivně ovlivnit 
místo, kde žijí.  Vadí mi nepřiměřená 
developerská výstavba, a proto 
v rámci možností vznáším v územ-
ních řízeních své námitky a v tomto 
duchu pracuji i v komisi pro územní 
rozvoj Prahy 15. Chci přispět k to-
mu, aby naše městská část byla pří-
jemným místem pro radostný život.

6/ Ing. JAN VELEBA
ulice Nad Přehradou

10/ JOSEF PRAJZLER 
Strašnická ulice, Groš 

8/ MIROSLAV HYNŠT 
Chudenická ulice, Košík 

Podílím se na českých i mezinárod-
ních projektech zaměřených na efek-
tivní využívání energie v budovách. 
Chci využít zahraniční zkušenosti 
a pomocí vhodných opatření přemě-
nit nehospodárný objekt radnice na 
moderní a funkční úřad šetřící energii 
i veřejné peníze. Technický stav rad-
nice je ostudou městské části a větší 
rekonstrukce je nevyhnutelná. Budu 
usilovat o její přeměnu na inteligentní 
budovu plnou chytrých řešení s vyu-
žitím evropských dotací.

V Hostivaři vyrostly mé děti, chodily 
tu do lidušky, na karate, na koníky. 
Dnes děti sedí hlavně u počítačů. 
Proto je třeba podporovat veškeré 
sportovní a kulturní aktivity jako 
prevenci proti drogám, alkoholu 
a kouření. Sportovci totiž mají na ty-
to neřesti mnohem méně času. Přál 
bych si, aby i v Praze 15 vyrostli 
úspěšní sportovci a aktivní lidé. Pod 
heslem „Sportem ku zdraví“ hodlám 
podporovat rozvoj sportovních akti-
vit, zvláště těch dětských. 

Své bohaté zkušenosti z práce ko-
ordinátora webu a komunikace na 
úřadě v sousední městské části bych 
rád využil k rozvíjení informovanosti 
obyvatel a jejich zapojování do cho-
du MČ Praha 15 pomocí moderních 
technologií. Chci prosadit třeba za-
vedení aplikace Mobilní rozhlas, přes 
kterou mohou být obyvatelé informo-
vání o aktuálním dění v jejich okolí či 
varováni v krizových situacích. Chci 
zavést online chat pro snadnější ko-
munikaci občanů s úředníky.

5.–6. RÍJNA 2018ˇ

VYRÁŽÍME NA JEDNÉ LODI



VOLEBNÍ PROGRAM

➦

PATNÁCTKA NÁŠ DOMOV Volby na radnici Prahy 15

� BUDEME chránit, udržovat a rozvíjet zbývající zelené plochy 
v naší městské části, zejména volná prostranství mezi bytovými 
domy, aby nemohla být nadále zahušťována výstavbou.

� BUDEME nadále bránit změnám územního plánu, které by 
vedly k  rozšiřování stavebních pozemků na úkor funkčních 
ploch zeleně a sportovišť.

� BUDEME nadále důsledně chránit hranice přírodního parku 

Hostivař-Záběhlice (lesoparku), aby nebyl zmenšován a zasta-
vován.

� CHCEME bojovat proti trendu oteplování města, a proto bu-
deme pokračovat v pravidelné výsadbě stromů – vysadíme nej-
méně 300 nových.

� BUDEME pokračovat v obnově a zlepšování vzhledu a kvality 
veřejných prostranství.

� PROSADÍME vybudování nových kapacit v mateřských ško-
lách na sídlištích Košík a  Groš. Postavíme mateřskou školu 
v Gercenově ulici, která se již projektuje. 
� VYTVOŘÍME 400 nových parkovacích stání na sídlištích Košík, 
Hornoměcholupská a Horní Měcholupy.
� POSTAVÍME nové obecní byty a nájemné v nich udržíme v do-

stupné výši. Pro zvýšení nájmů v obecních bytech jsme nehlaso-
vali ani v minulém volebním období. 
� POSTAVÍME služebnu městské policie na sídlišti Košík v Tesa-
říkově ulici podle projektu, který jsme prosadili. 
� BUDEME prosazovat nulovou toleranci hazardu, tedy rušení 
všech heren a kasin.

� ZAVEDEME rozklikávací rozpočet a  budeme zveřejňovat 
všechny faktury, které radnice proplácí. 

� NASTARTUJEME participativní rozpočet, občané se budou 
přímo podílet na využití části rozpočtu městské části.

� BUDEME pokračovat v setkávání s občany k investicím, zámě-
rům a plánům radnice. 

� ZACHOVÁME praxi transparentního zadávání veřejných zaká-

zek. Zakázky nad 100 000 Kč jsou zveřejňovány na webových 
stránkách Prahy 15 a nad 500 000 Kč navíc i na profilu zadava-
tele. 

� CHCEME úřad přátelský a  jednoduchý, proto zlepšíme způ-
soby komunikace s veřejností. Budeme se průběžně dotazovat 
občanů na spokojenost s návštěvou radnice a chceme pokra-
čovat v Diskuzním fóru Zdravé městské části, tedy v setkávání 
obyvatel s představiteli radnice.

Chceme nadále umravňovat výstavbu v Praze 15, aby odpovídala veřejnému zájmu a co nejméně 
snižovala kvalitu života stávajících obyvatel naší městské části. Developeři u nás stále ukazují, ku-
dy cesta nevede – dělají z Prahy 15 noclehárnu a budování veřejné vybavenosti je prakticky neza-
jímá.

Chceme mít z Prahy 15 kvalitní a bezpečné místo pro život. Je potřeba významně navýšit kapacitu 
míst ve školkách a modernizovat výuku na základních školách. Chceme  dostupné obecní bydlení, 
širší poskytování sociálních služeb a budeme pokračovat v projektech zlepšujících dopravu.

Občané mají právo vědět, na čem radnice pracuje a jak nakládá s finančními prostředky. Radnice 
je tu pro občany Prahy 15 a má jim usnadňovat přístup k informacím. Budeme nadále hospodařit 
účelně, transparentně a bez dluhů. 

Celý volební program Patnáctky náš domov najdete na www.15nasdomov.cz

JSME JEDINÝ SUBJEKT V ZASTUPITELSTVU PRAHY 15,  
KTERÝ MÁ TRANSPARENTNÍ ÚČET

Již více jak tři roky můžete sledovat naše hospodaření na samostatném transparentním účtu, který 
máme jako jediný ze všech subjektů zvolených do Zastupitelstva Prahy 15. Pokud chcete stejně otevřené 
hospodaření radnice, můžete podpořit naše úsilí finančním příspěvkem na kampaň Patnáctky náš domov.

Číslo transparentního účtu PND: 2900937009/2010

ZDRAVÉ PROSTREDÍ
^

POCTIVÉ HOSPODARENÍ
^

SPOKOJENÍ OBCANÉ
^



VRÁTILI JSME Praze 15  
autobusovou linku 154. 

PROSADILI JSME zapojení Prahy 15 do místní Agendy 21  a Národní sítě zdravých měst, v rámci které se setkáváme s občany a ptáme se na jejich názory. 

ROZŠIŘUJEME AKCI 
Ukliďme Patnáctku,  

letos již na pěti místech  
v Praze 15 a také na podzim. 

ZAJISTILI JSME 
rozsáhlou obnovu parku 

Na Plískavě.

VYBUDOVALI JSME

nové dětské hřiště  

ve Vajdově  

a Livornské ulici.

ZMĚNY územního plánu jsou projednávány v komisi, radě a zastupitelstvu pod dohledem veřejnosti. 

REALIZOVALI JSME opravu zvoničky  a okolního parčíku  v Horních Měcholupech.

ZRUŠILI JSME
další herny  
s automaty. 

PROSADILI JSME 

pravidla pro čisté a otevřené  

zadávání veřejných zakázek a všechna 

výběrová řízení od 500 000 Kč  

jsou umístěna na internetu  

a profilu zadavatele.

PODPOŘILI JSME 
výstavbu moderních sportovišť 

v ZŠ Hostivař, ZŠ Křimická,  
ZŠ Hornoměcholupská  
a ZŠ Nad Přehradou. 

PROSADILI JSME 
přidělení dotace vznikajícímu komunitnímu centru v areálu kostela v Hostivaři.

VYTVOŘILI JSME Generel bezmotorové 
dopravy, který zajistí 

koncepční rozvoj pěších  
a cyklopropojení. 

ZAVEDLI JSME 

spravedlivější  

pravidla pro rozdělování 

dotací na sportovní 

a kulturní akce.

PROSADILI JSME 
kompletní opravu  

chodníku mezi Janovskou 

ulicí a Veronským  

náměstím. 

ZAVEDLI JSME granty pro organizace,  které poskytují sociální  služby občanům  Prahy 15.

PROSADILI JSME 

elektronické hlasování  

na zastupitelstvu, aby lidé  

mohli kontrolovat práci svých 

volených zástupců.

VYDÁVÁME 

Hlasatele v nové podobě,  

roční náklady jsme snížili 

o 2 000 000 korun. 

VYSADILI JSME 
více než stovku nových stromů 

v celé Praze 15. 

ZAJISTILI JSME 

nové hřiště v Chudenické  

ulici na základě participace 

s obyvateli  

sídliště Košík. 

DŮSLEDNĚCHRÁNÍMEhostivařský lesopark  před četnými pokusy  o stavební činnost.

PATNÁCTKA NÁŠ DOMOV Volby na radnici Prahy 15

Dovolujeme si vám představit některé z priorit, které se nám za působení na radnici podařilo 
naplnit nebo v nich aspoň výrazně pokročit. Zároveň dodáváme, že těchto úspěchů bylo 
dosaženo díky spolupráci s našimi koaličními partnery.

INVENTURA 
PREDVOLEBNÍCH SLIBU

^ °



Nastal rozhodující čas k zamyšlení, které 
ze stran v uplynulých čtyřech letech 

důsledně dodržovaly svá předvolební hesla 
z roku 2014 na téma „výstavba“: Chráníme 
zeleň! Nedovolíme zástavbu lesoparku! Stop 
developerům!“ Protože tohle hlásaly prak-
ticky všechny strany a člověk by si myslel, 
že je vlastně jedno, koho bude nyní volit. 
Jaká ale byla realita? Mnohdy jsme se ne-
stačili divit, jak krátkou paměť někteří v ko-
munální politice mají a jak zapomněli nebo 
záměrně překroutili, co slibovali voličům. 
Jsme z toho rozčarovaní a nezbývá, než vás 
poprosit, abyste důkladně zvážili, kdo jak 
zastupoval vaše zájmy, zájmy stávajících 
obyvatel Prahy 15. 

Nepochybně jste ale v poslední době za-
slechli  i nová a opačná hesla, jež se ny-
ní  objevují ve slovníku politiků, kteří je 
přebírají od developerů – třeba o tom, jak 
ten, kdo údajně brání výstavbě, zvyšuje ce-
ny bytů a brání lidem v jejich koupi. Nebo 
o tom, že politik vlastně nemůže výstavbu 
moc ovlivňovat, protože developeři splňují 
vše podle zákona. Taková hesla používají 
politici, kteří cítí možnost nahnat laciné 
populistické body bez ohledu na dosavad-
ní obyvatele, politici, kteří jsou líní nebo 
neschopní při „potýkání se s developery“ 
usilovat o kvalitní rozvoj svých městských 
částí, nebo politici, kteří s developery uza-
vírají dohody ve svůj prospěch. 

Jako Patnáctka náš domov jsme měli čty-
ři roky na starost územní rozvoj Prahy 15. 
Nejsme ti, kteří by bránili jejímu zdravé-
mu a přínosnému rozvoji.  Celou dobu 
jsme se ale snažili, aby se u nás stavělo 
důsledně v souladu s platným územním 
plánem, což dříve nebývalo zvykem, aby 
se nestavělo masivně a do výšky, aby se 
na bytovou výstavbu nepřeváděly další plo-
chy zeleně, protože kapacita pozemků na 
byty je v Praze 15 zcela dostatečná, aby 
vznikaly projekty prospěšné především stá-
vajícím obyvatelům, aby bytovou výstavbu 
provázel rozvoj veřejné vybavenosti a aby 
původní zeleň co nejméně trpěla a vzni-
kalo co nejvíce nové. Na tom pracujeme 
ze všech sil podle možností, které nám 

dává zákon. To je vidět třeba na množství 
připomínek, které podáváme v územních 
řízeních. S mnohými z vás jsme se setka-
li při řešení různých kauz, které vyvsta-
ly poblíž  vašich bydlišť. Není nám totiž 
lhostejné, jaké projekty hrozí právě vám. 
A bez vaší spolupráce, pomoci a zájmu 
o své vlastní blízké okolí se neobejdeme 
ani v budoucnu. 

Patnáctka náš domov za svého 
působení na radnici dosáhla mj.
} zastavení projektu Ekocity Hostivař v průmyslo-
vé zóně (8–9 NP čistě bytové domy bez jakékoliv 
veřejné vybavenosti, 800 bytů, cca 2 000 obyvatel, 
zamítnutá žádost o územní rozhodnutí).
} zastavení výstavby soukromého sportovního cen-
tra s ubytováním v Přírodním parku Hostivař-Záběh-
lice (ul. K Lesoparku, úspěšné odvolání, stavební 
úřad projekt zamítl, majitel mj. i pro odpor místních 
občanů nakonec od záměru ustoupil a nabídl po-
zemky ke směně),
} zastavení projektu rozsáhlého bytového domu 
v Parmské ulici, proti kterému protestovalo více 
než 600 tamních obyvatel (podali jsme četné při-
pomínky, stavební úřad projekt zamítl),
} zajistili jsme zatím řadu zlepšení projektu by-
tového souboru Praga na Groši, kde má vzniknout  
16 domů pro 2 500 obyvatel, dál bojujeme za snížení 
kapacity objektu a proti výjezdu do Strašnické ulice
} zastavení změny územního plánu v Padovské ul. 
u lesoparku ze zeleně na obytnou zástavbu, 
} zastavení změny územního plánu v tzv. Javoro-

vé čtvrti při Mantovské ulici ze zeleně na obytnou 
zástavbu (plánované další 13podlažní domy)
} zastavení výstavby bytových domů u Kauflandu 
a retail parku, které by v budoucnu ohrozily přeložku 
Hornoměcholupské ulice,
} nesouhlasu zastupitelstva (ZMČ) se změnou 
územního plánu v Miranově ulici ze zahradnictví 
na obytnou výstavbu s vysokým koeficientem G,  
} snížení projektu bytového domu v Bolevecké ul. 
z původních 10 podlaží na 5 (šesté ustoupené) 
} významného zmenšení projektu výstavby Central 
Groupu ve Strašnické ul. z koeficientu K na F,
} nesouhlasu ZMČ se změnou územního plánu po-
dél ulice K Horkám v Přírodním parku Hostivař-Zá-
běhlice ze sadů na obytnou zástavbu (plánovaná 
výstavba dvanácti rodinných domů),
} zpětvzetí žádosti o změnu územního plánu na 
loukách u OC Hostivař ze sportovní plochy na vý-
stavbu obytných domů (žádost podala městská část 
v roce 2013, nyní v ZMČ prosazeno na náš návrh 
zpětvzetí),
} změny záměru na výstavbu bytového domu v Zá-
veské ulici mezi rodinnými domy (místo něj se staví 
řadové domky),
} zabránili jsme prodeji městského pozemku na 
rohu ulice Pražské a U Štěpu, kde se plánovala vý-
stavba 8podlažního domu v bloku rodinných domů,
} podali jsme obsáhlé připomínky k návrhu Met-
ropolitního plánu – týkaly se hlavně co největšího 
zachování dosavadních ploch zeleně a důsledné 
výškové regulace nové výstavby.

MARCEL PENCÁK, 

MÍSTOSTAROSTA PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ

Ctyri roky 
UMRAVNUJEME 
DEVELOPERY

^ ^
^

PATNÁCTKA NÁŠ DOMOV Volby na radnici Prahy 15

Záměr obytného souboru  
Praga na Groši

EKOCITY Hostivař



Z – 109 

Změna územního plánu z plochy zahradnictví 
na plochu obytnou v Miranově ulici 
Developer požadoval změnu zaniklého zahradnic-
tví na obytnou funkci s koeficientem F, což by zde 
umožnilo postavit rozsáhlý osmipatrový dům. Ob-
čané Hostivaře protestovali proti tomuto záměru 
peticí, kterou předložili zastupitelstvu. Na zákla-
dě toho bylo přijato usnesení vyjadřující nesouhlas 
s požadovaným koeficientem F a doporučující změ-
nu na mnohem nižší koeficient C (výstavba rodin-
ných domů).    
Všech pět zastupitelů Patnáctky náš domov 
hlasovalo pro usnesení, které nesouhlasí se 
změnou územního plánu 

Z- 118 

Změna záměru realizace obytné 
zástavby Na Groši II 

Zastupitelstvo projednalo žádost obyvatel Hos-
tivaře, kteří požadovali změnu projektu společ-
nosti Central Group, zejména snížení objemu zá-
stavby ve vysokém koeficientu K. 16 zastupitelů 
podpořilo tuto žádost a přijalo usnesení, které 
doporučuje stavebníkovi přepracovat projekt, 
snížit objem zástavby na úroveň okolních domů 
(koeficient F). 
Všech 5 zastupitelů Patnáctky náš domov hla-
sovalo pro toto usnesení.

Z-127

Změna územního plánu ze zeleně  
na smíšenou plochu s koeficientem G 
pro výstavbu v Javorové čtvrti 
Developer požadoval změnu územního plánu na 
okraji Javorové čtvrti u ulice Mantovská. V případě 
schválení této změny by zeleň nahradily výškové 
budovy a bylo by navždy znemožněno vybudování 
parku, který v těchto místech chybí.  
Všech 5 zastupitelů Patnáctky náš domov hla-
sovalo pro nesouhlas se změnou územního 
plánu 

Z-160 

Změna územního plánu z plochy sadů a izolační 
zeleně na plochu obytnou podél ulice K Horkám 
Developer požadoval změnu územního plánu v oblas-
ti Přírodního parku Hostivař-Záběhlice na pozemku 
o rozloze cca 10 ha. Umožnilo by mu to obytnou vý-
stavbu v chráněném území. 

Abychom vám poskytli názornou ukázku, jak jednotlivé strany v letech 2014–2018 přistupovaly k problematice výstavby 
v Praze 15, připravili jsme pro vás statistiku hlasování v zastupitelstvu. Ukazuje, kdy a jak zastupitelé jednotlivých stran 
podporovali předložené návrhy, které měly zabránit převodu ploch zeleně na stavební pozemky nebo projektům nadměrné 
výstavby. Statistika zahrnuje návrhy, které se projednávaly v zastupitelstvu až poté, co jsme zavedli elektronické hlasování. 
Až díky němu lze veřejně doložit, jak každý zastupitel hlasuje. 

Všech 5 zastupitelů Patnáctky náš domov hlaso-
valo pro nesouhlas se změnou územního plánu 

Z-178 

Změna územního plánu u Obchodního 
centra Hostivař ze sportovní funkce 
na funkci obytnou a smíšenou 
Zastupitelstvo schválilo zpětvzetí žádosti MČ Praha 15, 
která byla podaná v minulém volebním období. 
V případě, že by žádost zůstala v platnosti, byla by 
na ploše mezi hřištěm SK Hostivař a Novým Zahrad-
ním Městem u Švehlovy ulice umožněna výstavba 
několika výškových budov. Bylo by znemožněno 
vybudování dalších sportovišť v těchto místech.  
Pro zpětvzetí žádosti hlasovali 4 zastupitelé 
Patnáctky náš domov, zastupitelka Jana Va-
chulová byla z jednání omluvena. 

Z-NEPŘIJATO

Žádost o projednání záměru výstavby 
obytného souboru Praga 
Zastupitelstvo na žádost občanů Prahy 15 projed-
nalo záměr výstavby obytného souboru Praga, kte-
rý se připravuje mezi ulicemi Strašnická, U Prů-
seku a Pražská. Developer zde naplánoval komplex 
s šestnácti 5-9patrovými domy pro 2 500 obyvatel. 
Občané požadovali redukci celkové hmoty a výšky 
bytových domů, vytvoření veřejného prostranství 
v tomto komplexu a zrušení jednoho výjezdu do 
Strašnické ulice. 
Zastupitelé Patnáctky náš domov si osvojili žá-
dost občanů a hlasovali pro jejich připomínky.

Z – 254

Připomínky k návrhu 
Metropolitního plánu Prahy
Nejdůležitější hlasování v oblasti územního rozvoje 
za celé čtyři roky. Pro připomínky, které mají zejmé-
na ochránit zeleň a veřejnou vybavenost a regulovat 
výšku zástavby v Praze 15, jsme nakonec zajistili 
podporu všech přítomných zastupitelů.
Všech 5 zastupitelů Patnáctky náš domov hla-
¬sovalo pro toto usnesení.

STATISTIKA HLASOVÁNÍ 
V ZASTUPITELSTVU PRAHY 15
– zmeny územního plánu, výstavbaˇ

PATNÁCTKA NÁŠ DOMOV Volby na radnici Prahy 15

Projekt výstavby ve Strašnické 
ulici v koeficientu K
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Jak dlouho v Praze 15 žijete? 
Přistěhovali jsme se z Ondřejova na jaře 
1982, čili už zde bydlíme 35 let. Nikdy 
předtím jsem tak dlouho nebydlel na žád-
né adrese. 

Co se za tu dobu změnilo k lepšímu a co se 
z vašeho pohledu naopak zhoršilo? 
Podstatně se zlepšilo zásobování a MHD. 
V blízkém okolí máme hostivařské ob-
chodní centrum, řadu škol, páchnoucí 
provoz v Toulcově dvoře skončil a je tam 
teď velmi navštěvované ekologické cent-
rum, v kostele Stětí sv. Jana Křtitele byla 
objevena nádherná freska ze 14. stol. Na 
sídlišti funguje vysokorychlostní inter-
net a hlavní silniční tahy jsou opravené. 
Také nedaleký lesopark nad přehradou 
je v dobré kondici; horší je to s vodou 
v hostivařské přehradě, kde se v posled-
ních letech už málokdy dá koupat kvůli 
sinicím. Štvou mě sprejeři, kteří čmárají 
po zdech, a dokonce i na vymalovaných 
chodbách v panelácích. 

Býváte často v zahraničí, jaké to pro vás je 
vracet se domů? Vidíte díky pohledu zvenčí 
lépe zdejší nedostatky?
Jezdívám služebně jak do zemí, které se po-
važují za rozvojové, tak i do těch, které patří 
k evropské nebo i světové špičce. V Argen-
tině, kde bývám nejčastěji, mne překvapuje 
srdečnost místních obyvatel k nám cizin-
cům. Přitom v provincii pod Andami jsou 
tamější obyvatelé mnohem chudší než my, 

a když se pak vracím domů, tak mi připa-
dá, že žijeme naprosto blahobytně, a přesto 
stále naříkáme, jak jsme na tom špatně. Ve 
vyspělých zemích západní Evropy obdivuji 
hladkou funkci státního aparátu, minimální 
obtěžování občanů různými úředními šimly 
a ohleduplnost řidičů osobních aut i kamionů 
k ostatním účastníkům dopravy. Závidím jim 
hlavně rychlé a pohodlné vlaky a upravenost 
a čistotu měst i vesnic, i když znám řadu 
vesnic, zejména na Moravě, které jsou s těmi 
zahraničními vzory už docela srovnatelné. 

V souvislosti se složitou mezinárodní situací 
se občas hovoří o tom, že Evropa ztratila 
své kořeny. Co si pod tím lze představit? Jak 
se to projevuje? 
To je opravdu vážná věc. Evropa se stala 
příkladem světu v průběhu středověku, kte-
rý je z nepochopitelných důvodů označo-
ván jako doba temna (největší dobu temna 
se stovkou milionů obětí jsme zažili až ve 
20. století). Evropa své postavení intelektu-
álního centra světa dále posílila v novově-
ku – velké myšlenky, které dnes ovlivňují 
většinu světa, vykrystalizovaly v Evropě, 
a to se týká jak politiky, tak i hospodářství, 
techniky, vědy, filozofie a umění. V pozadí 
tohoto významného úspěchu nepochybně 
stojí antická filozofie, judaismus a křes-
ťanství. Občas se někdo váhavě přihlásí 
k tradici antické filosofie, ale judaismus 
a křesťanství se už pomalu nesmí nahlas 
ani zmínit. Když se za tyto hodnoty stydí-
me, nelze se divit, že získávají živnou půdu 

ti, kdo své hodnoty dokážou prosazovat 
i za cenu terorismu a sebevražd. 

Má to východisko? 
Pud sebezáchovy nám velí, abychom se 
vrátili ke kořenům ne nějakými mlha-
vými řečmi, ale zcela konkrétními či-
ny. Když se Němci dokázali vyhrabat ze 
zvrácené ideologie nacismu, proč bychom 
neuměli my definitivně poslat na smeti-
ště dějin nenávistnou ideologii komunis-
mu a cynickou postmoderní prolhanost?  

Před třemi lety vzniklo v Praze 15 uskupení 
Patnáctka náš domov. Skupina nadšených lidí 
ve věku studentů až po seniory získala neuvě-
řitelných 14 procent hlasů. Přitom šla do kam-
paně s minimálním rozpočtem, bez zkušenos-
tí, jen s odhodláním zlepšit život zdejších oby-
vatel. Čím si tento úspěch vysvětlujete? 
Řekl bych, že to je znamení doby hodné 
následování. Svědčí to o existenci ostrův-
ků pozitivní deviace v Česku. Vzpomeňme, 
že apoštolů bylo jen dvanáct a neměli ani 
internet, ani knihtisk nebo aspoň megafo-
ny. Koho by bylo tehdy napadlo, že během 
pouhých dvou tisíc let bude žít na Zemi 
přes 2 miliardy křesťanů? 

Má tedy cenu se angažovat ve veřejných 
věcech, i když se někdy zdá, že jde o boj 
s větrnými mlýny? 
Nepochybně je to naprosto nutné. Dokonce 
bych řekl, že je to pro odpovědné občany 
povinnost. 

ROZHOVOR s... RNDr. Jiřím Grygarem, CSc, českým astronomem a astrofyzikem

Známý český astronom a astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc., je čestný občan Prahy 15 a podporovatel Patnáctky náš 
domov. Ač bývá často na cestách, k Praze 15 si udržuje vřelý vztah. S  rozhovorem pro noviny Patnáctky náš domov 
ochotně souhlasil.

Angažovat se ve vecech  
verejných je nutné

ˇ
ˇ

Patnáctka náš domov vás srdečně zve na přátelské setkání  
a rozlučku s odcházejícím létem

20. září od 17.00 hod. Hřiště v Livornské ul. (vedle „Duhy“)

25. září od 17.00 hod. Hřiště v Chudenické ul. na Košíku

� Hudební produkce � Sportovní aktivity a společenská zábava pro děti  
i dospělé � Občerstvení (včetně piva) zajištěno. K dispozici bude i gril,  

na kterém si můžete zpracovat vlastní suroviny. Budeme také rádi,  
když přinesete ochutnat i jiné své výrobky.

„Oslava babího léta“

Nové hřiště  
v Chudenické ulici


