Interpelace na zastupitelstvu MHMP 24. 1. 2019
Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí
Vážené dámy a pánové,

jmenuji se Milan, Šimonovský a jsem tu za spolek Šárecké údolí, moje interpelace se týká Rekonstrukce komunikace
V Šáreckém údolí.
V říjnu roku 2016 bylo zahájeno územní řízení na akci označené jako Stavba č.7500 – TV Praha 6, etapa 001 – Šárecké
údolí, rekonstrukce komunikace v Šáreckém údolí. Investorem akce je odbor technické vybavenosti MHMP. 22.
listopadu téhož roku se k tomuto územnímu řízení konalo ústní jednání.
Do dnešního dne není věci prakticky žádný posun. Jedině snad v listopadu tohoto roku prodlužovaná lhůta k doplnění
žádosti o umístění stavby z dubna 2018. Řízení tedy není ukončeno a lhůta k doplnění byla do konce roku 2018.
Komunikace zajišťující dopravní obslužnost na třetině území Prahy 6 je tedy stále v katastrofálním stavu a zjevně bez
zájmu investora. Připomínám, že na místě v minulosti došlo k smrtelné nehodě a při stoupající frekvenci dopravy a
současně zanedbávání údržby správcem je jen otázkou času kdy se stane další neštěstí.
Při mé výzvě správci komunikace k provedení alespoň běžné údržby zeleně přerůstající do profilu vozovky jsem se
dozvěděl, že důvodem zdržení akce je Spolek Šárecké údolí. Na tomto místě tedy musím uvést, že v rámci územního
řízení jsme konstatovali, že Dokumentaci jako celek považujeme za nadstandardně zpracovanou a zohledňující
většinu připomínek z předchozích projednání s tím, že je potřeba dořešit 12 detailních připomínek. U části z nich šlo
o koordinaci s jinými městskými investicemi, s další částí připomínek vyjádřili zúčastnění souhlas, u dalších šlo o
upozornění na chyby projektu a u dvou bodů jsme jako účastníci řízení vyjádřili svůj názor a očekávali jsme
vypořádání připomínek v rámci územního řízení. Zároveň jsme už v roce 2016 jasně deklarovali, že se proti
územnímu rozhodnutí bez ohledu na výsledek nebudeme odvolávat. Proto bych se chtěl důrazně ohradit proti
tvrzení, že spolek řízení zablokoval. Naopak, investici blokuje městský investor svojí nečinností.
Rádi bychom proto požádali odpovědného radního za investice, aby projekt aktivně prosazoval a radního pod
kterého spadá TSK o zjednání nápravy neprobíhající údržby ulice V Šáreckém údolí.
Děkuji za pozornost.

