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Vážená paníJurková,

o Vašem nesouhlasném stanovisku i Vašem jednání se zástupcem starosty panem

Filipovičem jsem informován. V době, na kterou se odvoláváte, byla v několika variantách

zpracovávána studie na využitítohoto pozemku pro účely rozšíření parkovacích moŽností na

sídlišti Na Košíku.
Tento zámér, a jemu předcházející úvahy, navazoval také na skuteČnost, Že v roce

2010 bylo na sídlišti otevřeno zcela nové víceúčelové hřiŠtě, které v nesrovnatelně

komfortnějším stavu nabízí možnosti, které doposud částečně nabízelo Vámi zmiňované

hřiště. Stávající hřiště je navíc ve špatném technickém stavu a krom řídkých výjimek je jen

vel mi sporad icky využíváno.
Vedení Mč prahy 15 vyvíjítrvalou snahu o zvýšení parkovacích stání aniŽ by souČasně

byla dotčena stávající zeleň. Týká se to zejména sídlištních celkŮ, kde pŮvodně projektovaný

stav ani zdaleka neodpovídá dnešnímu stavu motorizace. Drobnými Úpravami (naPř. změnou

na jednosměrný provoz, změnou podélného na kolmé stání s využitím Části chodníkŮ aPod,)

se v posledních letech podařilo získat na celém území městské Části cca 170 Parkovacích

míst. Další taková místa hledáme a prověřujeme možnosti jejich vyuŽitÍ. Vámi navrhovaná

místa budou jistě také využita pokud splní provozní a technické poŽadavky a podmínkY). Je

to ale bohužel v souhrnu zoufale málo protitomu co by bylo potřeba.

Velké množství aut a následný problém sjejich parkováním, nejenom na vaŠem

sídlišti, je bohužel už nepříjemnou skutečností. Přetlak aut na sídliŠtije dnes uŽ tak velký, Že

je nezbytné, v rámci našich možností, s tím něco udělat. Na nová parkovací místa se sice

přesunou v drtivé většině jen auta, která dnes na sídlišti jiŽ stejně parkujÍ, ale alespoň

snížíme počet těch, kteří bezohledně odstavují auta na chodnících, trávnících nebo

v bezprostřední blízkosti dětských hřišť. Toto je právě případ na východní straně VaŠeho

domu, kdy úpravy související s novým parkovištěm tomuto zamezí.

o tom, že na sídlišti existují volná místa v suterénech nově stavěných domŮ

samozřejmě víme. pokud však investoři splní podmínky dané Stavebním zákonem a

souvisejícími právními předpisy, neexistuje relevantní dŮvod, jak jim v takové výstavbě

zabránit. Současně je také nemožné je nutit, aby s byty prodávali i garáŽová stánÍ. Neexistuje

totiž žádná zákonná povinnost, která by jim to přikazovala.
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Snaži| jsem se Vám osvětlit důvody, které nás vedou k takornýmto rozhodnutím. Stává

se bohužel téměř pravidlem, že to co prospívá jedněm u jiných Často naráŽÍ na nesouhlas.

Bohužel však oběma se velmi často vyhovět nedá.
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