9.
Česká pirátská strana (Piráti)
(odpovídala Alice Hamalová)

OTÁZKA Č. 1 Bytová výstavba na sídlišti Ďáblice (další)?
Odpověď: NE další bytové výstavbě na sídlišti Ďáblice. Piráti Praha 8
jsou rozhodně proti zahušťování sídliště Ďáblice a tím narušení
urbanistické koncepce. Zamýšlená výstavba výškových obytných budov
by měla výrazný negativní dopad na již nyní přetíženou infrastrukturu. Po
realizaci výstavby by chyběla občanská vybavenost a navíc by bez další
úpravy komunikací nepostačovala jejich kapacita.

OTÁZKA č. 2 Zachovat stávající podlažnost center?
Odpověď: ANO. Jsme pro zachování občanské vybavenosti a
současného počtu podlaží, ale v případě zájmu občanů o zvýšený
rozsah služeb bychom podpořili navýšení o další nadzemní patro.
Navýšení např. na osmipatrové budovy nám připadá neadekvátní a
přílišný zásah do celkové koncepce sídliště Ďáblice.

OTÁZKA Č. 3 Hlavní funkcí center občanská vybavenost?
Odpověď: Rozhodně ANO. Budeme se snažit ovlivnit budoucí využití a
zachovat občanskou vybavenost tak, jak byla dána při vzniku sídliště.
Jsme i pro využití v rámci vzdělávání a volno-časových aktivit.

OTÁZKA Č. 4 Prodej dalších pozemků?
Odpověď: NE. Piráti jsou v každém případě proti prodeji pozemků pod
objekty občanské vybavenosti a okolních, převážně zelených, ploch.
Objekty občanské vybavenosti bychom v budoucnu spíše neprivatizovali,
ale po aktuálních zkušenostech raději pronajímali.
Aktuálně je situace taková, že usnesením Rady HMP došlo ke svěření
pozemků sousedících s pozemky občanské vybavenosti ve vlastnictví CPI
pod podmínkou, že je městská část nepřevede na jinou fyzickou či
právnickou osobu. Důvodem svěření pozemků MČ (tak jak byla žádost
předložena jejímu Zastupitelstvu) bylo získání možnosti hájit zájmy jejích
obyvatel ve stavebním řízení.

OTÁZKA Č. 5 Jak situaci řešit?
Odpověď: Základní pochybení vidíme v tom, že neexistuje územní
studie, která by například určila výšku zástavby. Proto zajistíme její
vypracování.
Pokud se podaří těmto nesmyslným přestavbám objektů občanské
vybavenosti zabránit a jejich majitel se rozhodne svých snah zanechat, tak
bychom – v rámci finančních možností – usilovali o odkoupení,
rekonstrukci a následný pronájem těchto objektů a zajistili tak jejich
dlouhodobou funkčnost. A to nejen na sídlišti Ďáblice.

Otázky a odpovědi na anketu najdete na: www.krasnekobylisy.cz

