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Konec růstu bez plánů. Ďáblické ochrání studie
Magistrát chce na sídlišti Ďáblice stavět koordinovaně. To má v budoucnu sloužit jako vzor pro ostatní.
Unikátní urbanistická koncepce jednoho z nejstarších sídlišť v hlavním městě se stává v posledních letech předmětem sporů nejen v osmé městské části. Sídliště
Ďáblice je sice u odborníků ceněno a uznáváno, nechybělo ale málo a mohli ho tu v nadcházejících letech hyzdit čtyři moderní bytové věžáky. Plánům developerů,
které by dle radnice Prahy 8 i místních jen zhoršily kvalitu života, na podzim učinil přítrž magistrát a úředníci si tehdy kladli otázku, proč rozrůstání sídliště
nehlídá nějaký dokument. To se radní rozhodli změnit a tento týden uložili pražskému Institutu plánování a rozvoje, aby takový dokument vypracoval.
"Studie by měla vytipovat místa, kde lze doplnit zástavbu tak, aby se nenarušil charakter sídliště, které má oceňované urbanistické řešení, množství zeleně i
zajištěnou infrastrukturu. Mohla by se tak stát vzorem přístupu k pražským sídlištím," uvádí tiskový odbor institutu plánování. Institut dostane na studii od města
dva miliony korun. Hotova by měla být do března příštího roku. Dokument poté navrhne například koncepci veřejných prostranství včetně parků, veřejné
vybavenosti a infrastruktury. Zároveň by měl vytipovat místa, kde je možné ještě zástavbu doplnit včetně možné výšky, kapacity a způsobu využití. Hotová
studie bude podkladem pro rozhodování v území a také podkladem pro další zvelebování.
"Studie bude mít hlavní úkol, a to chránit sídliště Ďáblice tak, aby se zachovala jeho jedinečná identita. Tento přístup a metodiku bychom rádi aplikovali v
budoucnu i na další pražská sídliště," vysvětluje ředitel Institutu plánování Ondřej Boháč.
Proti plánované výstavbě dlouhodobě protestují místní obyvatelé a nesouhlasí s ní ani radnice Prahy 8. Pro výstavbu podle nich není uzpůsobena stávající
infrastruktura, a to jak kapacita parkování, tak dopravních přivaděčů, škol a školek nebo zdravotní péče a sociálních služeb.
Mezi českými sídlišti je to ďáblické ceněno a uznáváno pro svoji koncepci a urbanistickou hodnotu. Nedaleko, v ulici U Prefy 771/25, vznikl v roce 1955 první
pražský panelák. Sídliště Ďáblice se sice jmenuje podle městské části Praha-Ďáblice, technicky však leží na území Kobylis, v městské části Praha 8.
--Citát Sídliště Ďáblice nepochybně patří mezi kvalitní a promyšlenou zástavbu, která by měla být ochráněna. PETRA KOLÍNSKÁ, NÁM. PRIMÁTORKY
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