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Pro sídliště Ďáblice vznikne územní studie
Pro ceněný prostor ďáblického sídliště, které vzniklo na přelomu 60. a 70. let podle pečlivé urbanistické koncepce, město pořídí územní studii. Jejím smyslem je
chránit 121 hektarů řídčeji zastavěných pozemků, ale i navrhnout místa pro nové projekty. Studie má stát dva milióny korun, vznikne externě a má být hotova na
jaře 2019.
Plyne to z návrhu náměstkyně primátorky Petry Kolínské (Trojkoalice, SZ), který včera schválila rada města. "Sídliště Ďáblice nepochybně patří mezi kvalitní a
promyšlenou pražskou zástavbu, která by měla být dobře ochráněna," konstatovala Kolínská. Studie má být podkladem pro plán revitalizace Ďáblic. Ministerstvo
kultury nedávno nevyhovělo návrhu památkářů a spolku Krásné Kobylisy, aby ďáblické sídliště dostalo jako jedinečný soubor plošnou ochranu. Navrženo bylo
kvůli plánům developerské společnosti CPI přestavět pět nízkých původních objektů s obchody na nové vysoké věžáky. Proti plánu je v místě silný odpor a petici
proti němu podepsalo už 6700 lidí.
Městský Institut plánování a rozvoje předpokládá, že externí dodavatel přizve k tvorbě studie i místní obyvatele.
"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," uvedl šéf institutu Ondřej Boháč. Podle něho se přístup osvědčil už na Černém Mostě u bloku Vybíralka, který se má v
budoucnu rovněž revitalizovat.
Praha 8 se ale obává průtahů a možnosti, že ze studie vzejde zahuštění sídliště. "Nyní nám nezbývá nic jiného než ze své pozice tlačit vedení hlavního města, aby
nechalo zpracovat studii co nejpřísnější k developerům," řekl zastupitel Prahy 8 Vít Céza (ČSSD).

