
                                                                                 V Praze, 6.6.2013 
  
Vážený pane Filipoviči! 
  
        O Vašem stanovisku prezentovaném ve výše zmíněném dopise jsem se dověděl na členské 
schůzi našeho Bytového družstva vlastníků Hostivař, neboť jsem jedním z družstevních obyvatelů 
panelového domu čítající šedesát bytových jednotek, jehož okna na západní straně vedou mj. na 
vyasfaltované hřiště, s nímž přes chodník v podstatě sousedí a na němž by se mělo zřídit parkoviště. 
Rovnou sděluji, že jsem odpůrcem zřízení parkoviště na tomto místě. Plně chápu, co přináší rozvoj 
motorismu, ale pochopte také Vy, že  je potřeba k důstojnému žití mít prostor s relativním klidem, 
neznečistěný exhalacemi apod. O tom např. svědčí úsilí o zklidnění magistrály v Legerově ulici nebo 
na Spořilově ve Spořilovské ul.  
       Vámi uváděné argumenty týkající se přetlaku automobilů a problémů s jejich parkováním  jsou 
sice  pravdivé, ale nějak se mi zde ztrácí ČLOVĚK jako takový. Není přece možné jen takto 
extenzivně zřizovat plochy pro parkování. To, že auta na sídlišti stejně parkuji, kde se dá i nedá (jak 
píšete) svědčí o nedůslednosti  práce státních orgánů (Policie, odboru pro životní prostředí Vašeho 
úřadu apod.). Ono našinec je dosti pohodlný a líný a tak se parkuje, kde se to hodí – vždyť pokuta 
stejně nepřijde, jen abych to měl o 5 kroků blíže.  A tak se bude jenom lamentovat, že auta přibývají 
a jejich nesprávné parkování je přitom tolerováno. Samozřejmostí je také fakt, že pokud se jedná o 
rozšíření komunikací a jejich úpravy  (aby bylo více místa na parkování) je potřeba jednat s 
vlastníkem komunikace (TSK). Píšete, že byste je museli žádat.  A co Vám v tom brání? Je to zase 
ona zmíněná pohodlnost? O tom, že se šetří všude, se také ví. Ale když je nepožádáte, tak TSK o 
tom, že by měli něco dělat, ani vědět nebude! A šetření je všeobecný argument proč raději nic 
nekonat. Vy snad víte, jaké jsou jejich hospodářské výsledky a jejich strategie v realizacích do 
budoucna?  
       O zástupnosti důvodů argumentace předsedy BDV Hostivař pana Ing. Macháčka  proč ponechat 
svému účelu ono inkriminované hřiště se dá také diskutovat. Píšete, že se jedná o Váš vlastní názor, 
ale ten je napsaný na hlavičkovém papíře MČ Prahy 15, čímž se stal stanoviskem Městské části 
Praha 15.  Stávající hřiště je rovněž oploceno a tudíž je nemožné aby došlo ke střetu dítěte s 
automobilem. Ano, v poslední době je využíváno méně.  Ale proč?  Odpovídám, že proto, že je 
záměrně devastováno a ponecháváno na pospas času a tak defacto připravováno, aby na jeho místě 
bylo zbudováno parkoviště. Je s podivem, že Městská část Praha 15 jakožto vlastník si nechává ničit 
svůj majetek tím, že se o něj nestará! Vždyť by zprvu mohlo stačit zlikvidovat prorůstající trávu ve 
spojích asfaltu a tak by je děti opět děti mohly využívat ke svým hrám s míčem, jízdě na 
kole,  malování apod.  
        Závěrem mi dovolte, abych Vám sdělil, že z Vaší odpovědi jsem nabyl dojmu, že o osudu hřiště 
je již dávno rozhodnuto a že čekáte jen na nejpříhodnější okamžik k jeho zlikvidování  ve prospěch 
parkoviště. O tom svědčí i Vaše věta “ V případě rušeného hřiště sice část zeleně zabíráme 

........”.  Jak mohu mít pak důvěru ve svého zastupitele navíc ve funkci zástupce starosty?  Také si 
myslím, že o způsobu práce na Městské části Praha 15 (museli byste žádat TSK apod.) by se mělo 
dozvědět cestou masmedií více osob. 
         
        S pozdravem 
  
                                                                                                                                               Dr. Bohuslav Rojíček 
 



 

Vážený pane doktore, 
  
 máte pravdu v tom, že o zrušení hřiště a vybudování parkovacích míst je již rozhodnuto a v 
současnosti se připravuje potřebná projektová dokumentace. Všechny záměry, kdy investorem je 
MČ, jsou vedeny snahou o vylepšení současného nedobrého stavu v té či oné části naší MČ. Bohužel 
v této době jakýkoliv stavební záměr, bez ohledu na to kdo je investorem, téměř vždy narazí na 
určitý odpor zejména těch, kteří žijí v bezprostředním sousedství stavby. Do určité míry je to 
pochopitelné, ale současně je však potřeba si uvědomit, že všechny tyto záměry jsou realizovány v 
hustě urbanizovaném území, kde je potřeba najít rozumný a vyvážený kompromis v jeho užívání a 
postupných úpravách. V takovém případě je vždy těžké posoudit, čí názor a požadavek je ten 
správný? 
 K Vašim jednotlivým námitkám. 
 Sám víte, že na sídlišti „k důstojnému žití mít prostor s relativním klidem“ (cituji Vás) je 
malinko iluzorní. Plyne to už ze základní koncepce budování sídlišť v druhé polovině minulého 
století. Šlo především o uspokojení co největšího počtu nebydlících, v co nejkratší době a s co 
nejnižšími náklady včetně uspokojení jen těch nejzákladnějších potřeb. A na to vše je nutné se ještě 
dívat prizmatem tehdejšího stupně poznání, technické úrovně a legislativy. S tímto dědictvím se 
snažíme, v rámci možností které MČ Praha 15 má, něco udělat (jak vidět ne vždy ke spokojenosti 
všech). Pro Vaši informaci, nesrovnatelně větší peníze než do parkování jdou z rozpočtu MČ do 
údržby a obnovy zeleně, včetně budování nových hřišť pro různé věkové kategorie dětí a mládeže. 
Ale i s neuspokojivým parkováním je potřeba něco dělat. 
 Součástí tohoto projektu je mimo jiné také vyloučení dnešních parkovacích míst (na původní 
příjezdové komunikaci k samoobsluze a později k pneuservisu) i na betonové ploše po 
demontovaných rámech na věšení prádla na východní straně Vašeho domu. 
 V případě tohoto parkoviště se jedná o investici naší MČ, což velmi zjednodušeně znamená, 
že po nabytí právní moci stavebního povolení a výběru dodavatele můžeme začít stavět. V případě 
TSK musíme skutečně žádat (výraz, který Vás tolik popuzuje), aniž tušíme, kdy k realizaci může dojít. 
Pokud se tak skutečně stane, na realizaci se čeká léta a ještě bez jistoty, že k ní vůbec dojde. 
 Na druhé straně mne udivuje, že by Vám ani tolik nevadilo, kdyby parkovací místa vznikla 
někde jinde, ale hlavně ne u Vašeho domu (čímž do určité míry připouštíte, že jsou skutečně 
potřebná). Pokud si takto každý hlídá svůj píseček, pak je obtížné cokoliv udělat. Stejně tak mohou 
reagovat obyvatelé jiného domu, kde chceme upravit stávající zeleň. Důvod – někdo v domě má 
nějakou alergii. A má svým způsobem také pravdu. Ostatní (včetně Vás) ho už tolik nezajímají. 
 Vámi kritizovaný záměr, 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.  
 Pokud i přesto máte pocit, že o způsobu mé práce či práce na Městské části Prahy 15 by se 
mělo dozvědět, cestou médií více osob, máte na to plné právo. 
  
Zdravím a přeji Vám hezký den, 
 
Ing. arch. Igor Filipovič 
zástupce starosty 
MČ Praha 15 
Boloňská 478/1 
109 00 Praha 10 
tel : 281003412 



filipovic.igor@praha15.cz 
 


