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Dotazník pro strany a hnutí kandidující v komunálních volbách 2018 na Praze 5
1. Podpoříte rozšíření hranic rezervace Prokopské údolí na stávající plochu celého přírodního
parku Prokopské a Dalejské údolí, jak to zamýšleli tvůrci parku při jeho vzniku v roce 1993?
2. Podpoříte zákaz vjezdu motorových vozidel do přírodního parku? (S výjimkou rezidentů a
držitelů povolení.)
3. Podpoříte dopravní omezení, která by fyzicky zabránila stále častějším průjezdům rezervací
ve směrech Nová Ves/Klukovice – Hlubočepy a Butovice – Hlubočepy? (Např. chytrá zábrana,
která umožní průjezd IZS a Armádě ČR.)
4. Podpoříte přísný postup vůči černým stavbám v chráněné přírodě Prokopského údolí vč.
jejich odstranění?
5. Podpoříte dokončení revitalizace plácku pod pražským Semmeringem (parcely 1282/1 a
1282/6, k. ú. Hlubočepy) na základě východisek projednaných v uplynulém období s místní
komunitou a s ohledem na místní krajinné a ekologické hdonoty?
6. Podpoříte takovou revitalizaci výše uvedeného plácku, která investuje část alokovaných
financí do originálních uměleckých objektů, které budou respektovat kontext místa a zároveň
sloužit hře i rekreaci? (Viz objekty v Zahradě Bubec.)
7. Podpoříte snahu místních občanů o zastavení nebo alespoň zásadní redukci developerského
projektu čtyř obytných domů na parcele developerem zbourané historické továrny
„Technoplyn“ (parcela 1235, k. ú. Hlubočepy)? (Po územním rozhodnutí se projekt dostal ke
správnímu soudu, který přiznal žalobci odkladný účinek, mj. protože na místě odborný
posudek identifikoval ohrožené druhy fauny a flóry.)
8. Podpoříte vznik nezávislé, odborné a občanské iniciativy, která by se snažila o řešení
problémů ochrany Prokopského a Dalejského údolí na úrovni spojující všechny dotčené
městské části, tj. Praha 5, Praha 13, Praha-Řeporyje a Praha-Slivenec?
Všechny uvedené dotazy jsou koncipovány s respektem k platné legislativě. Ne vždy lze sice průběh
řešení problémů ovlivnit přímo, téměř vždy však pomůže aktivní přístup v rámci samosprávy, veřejná
mediální podpora a spolupráce s místní komunitou.
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