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OTEVŘENÝ DOPIS 

 
 
Vážení volení zástupci, 
 

prosíme, zastavte kácení zdravých stromů a nesmyslné vyhazování 20 mil. Kč. 
 
Jsme jako občané bezradní, zklamaní a rozhořčení! 
 

Důvod, tzv. rekonstrukce přízemní drobné stavby na rodinné a komunitní 
centrum v sídlištním vnitrobloku ulic Taussigova, Hlaváčova, Za Střelnicí Praha 8 
– Ládví.  
 

Rekonstrukce začala v březnu zbouráním původní drobné stavby, která 
byla sice projektována v 70. letech minulého století jako klubovna pro mládež, 
ale využívána byla jako zázemí pro zahradníky, i když nebyla udržována, byla 
staticky v pořádku.   
 

Stavební suť je postupně odvážena,  ale  zatím ještě  žijí  vzrostlé zdravé 
stromy, které  stavbu obklopovaly, spolu s nově vysazenou alejí  
spolufinancovanou z EU, ale i ty budou muset ustoupit  komunitnímu centru. 
Přímo uprostřed plánované stavby se ocitnul liliovník tulipánokvětý. Tento krásný 
zdravý strom je unikátem pro svůj vzrůst.   
 

Navrhovaná stavba je větší i vyšší než ta původní, magistrát ji dotuje 
částkou 20 milionů Kč.   
Pokud se budete zajímat, zda je nutné postavit pro plánované aktivity novou 
budovu, tak jak to prezentuje Městská část Praha 8 a místostarosta Radomír 
Nepil, potom zjistíte, že v bezprostředním okolí je v současnosti dostatek prostor, 
které jsou zrekonstruovány a běžně se v nich konají nabízené aktivity, ať už je to 
právě rekonstruovaný Kulturní dům Ládví (velký sál a malé přednáškové prostory 
se zázemím), 2 ZŠ s veřejně přístupnými sportovišti a 6ti  tělocvičnami, i nově 
rozšířený areál ZUŠ s novým sálem, Tichá kavárna, Komunitní centrum Hrubého, 
mající stejné aktivity, atd. Všechny tyto prostory se nacházejí v bezprostřední 
blízkosti nově budovaného centra chůzí od 2 minut. 
 

Prosíme, zvažte, zda zánik zdravých stromů, rozhořčení obyvatelé a 
obrovské výdaje jsou právě to, co od Vás občan – volič očekává.   
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