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V Praze 5, dne 3. září 2013
Obrana Vidoule na jednání Výboru pro územní rozvoj ZHMP ve čtvrtek 5. září 2013
Vážený pane starosto,
Jménem stovek občanů Prahy 5 chceme politikům Prahy poděkovat, že nesouhlasili se
zástavbou východní části unikátní stolové hory Vidoule a částečně pomohli, aby pět návrhů
změn územního plánu v Přírodním parku Košíře – Motol bylo 16. července 2013 zamítnuto v
Komisi Rady hl. m. Prahy pro územní plán.
Čekali jsme také, že na základě usnesení zastupitelstva MČ Praha 5 ze dne 20.6.2013
požádáte primátora Prahy o stažení původní žádosti vaší Rady MČ Prahy 5 na změnu
územního plánu 2760/00 resp. že požádáte o zásadní modifikaci návrhu, aby odbor územního
plánu Prahy neuvažoval ve změně 2760/00 o využití území na západ od ulice Bucharova.
V srpnu petiční výbor zaslal zastupitelům hl. m. Prahy a MČ Prahy 5 petici, v které cca
800 občanů Prahy resp. přes 400 občanů Prahy 5 nesouhlasí s návrhem změny ÚP 2760/00 a
žádá o otevřenou diskusi politiků s uživateli parku Vidoule. Petici jsme zaslali také všem
zastupitelům MČ Praha 5, ale zatím jsme od Vás nedostali žádnou reakci.
Park na Vidouli jistě bude pro občany Prahy 5 zásadní volební téma. Občané sledují,
jak politici ve věci Parku Vidoule jednají. Podle našich informací jste byl pozván na zasedání
Výboru pro územní rozvoj ZHMP ve čtvrtek 5. září 2013. Dovolujeme si Vás proto požádat,
abyste se na této schůzi jasně veřejně vyjádřil pro zastavení projednávání jakýchkoliv změn
územního plánu v Přírodním parku Košíře – Motol a jeho okolí (Z2760/00, Z2762/00, Z2763/00,
Z2765/00 a Z 2773) a to minimálně do doby veřejného projednání a schválení regulační studie
o využití budoucího „Parku Vidoule“.
Věříme také, že na zastupitelstvu 12. září 2013 podpoříte návrh přípravy regulační
studie budoucího „Parku Vidoule“ a podpoříte ustavení týmu, v kterém budou moci pracovat
zástupci dotčených občanských sdružení a z nové platformy Za5.
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