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Yážení,

žádám Vás o sdě|ení, jak jste rozhodli o pravid|ech prodeje pozemků v oblasti šmukýřka, které musí rryřešit
přístupové cesty k privat|zovaným domům a bezprostřední oko|í domů.

JiŽ v období privatizace domů jsme Městskou část Prahy 5 (dále MČPs} písemně upozornili, že současně neřeší
přístupové cesty k domům, tj. dne 5.4.2001. Po odkoupení domu jsme žádali Bytovy podnik v Praze 5, státní podnik

v likvidaci, Nádražní 24/L3ot, Praha 5 (dá|e státní podnik),(za|ožen tvtčps), aby zajisti| dořešit přístupové cesty k
domům a bezprostřednímu přilehlému oko|í. Bezúspěšně. Teprve na počátku roku 2014 nám pracovnice státního
podniku navrh|y možnost odkoupít pouze dvoumetrouý pás kolem domu, bez oh|edu na to, že by tím státu vznikly

neprodejné zbytkové kousky pozemků. (Například vnašem případě svah s cca70% sklonem a 2m šíří u komunikace
přes ktený vedou sítě k domu). Realisaci možnosti prodeje nikdy nezajisti|i. Po změně likvidátora ve státním podniku,
jsem opět jednala o možnosti odkoupení pozemků. V roce 2015 po vzájemném jednání státní podnik akceptoval, že

odkoupíme pozemek, kteď obklopuje náš a sousední dům. Avšak v |ednu 2016 státní podnik přišel s nesmyslným

řešením, že bude prodávat pouze jednometrovy pás ko|em domů za cenu stavebního pozemku (8470Kč/m2). Přitom

dražby realizované pro státnÍ podnik prokáza|y, že za takouých podmínek jsou neprodejné. Po korespondenci s úřady

a instítucemi nám by|o doporučeno, abychom dá|e jedna|í o koupi s vtČps a státním podnikem. Na základě získaných

informací, jsme v červnu požádali o přímý prodej pozemků, které historicky přiná|eŽí k našim domům a jsou

zaknihovány v katastru nemovitostí. Státní podnik nás informoval, že nechá do konce srpna zhotovit zna|ecký

posudek a žádost dále postoupí ministerstvu financí. Avšak na začátku září mi státní podnik sdě|i|, že vyhotovení
znaleckého posudku je pozastaveno, neboť se ce|á oblast Šmukýřky a koncepce prodeje pozemků projednává s Mč
Praha 5.

Mohu konstatovat, že MčPs ve spo|upráci se státním podnikem za 15 |et nedokáza|a wřďit prob|ém přístupových

cest k privatizovaným domům a bezprostředního oko|í privatizovaných domů.

Naopak se dozvídáme o skandálu ,,Farkáťl,,, kdy se domnívám, že si pracovnice úřadu MČPs přizpůsobi|y chápání

textu zákona v|astnímu uýk|adu oproti zamýšlenému záměru zákona.

Viz httpr'/www.peskatelevize.clporbdy/l097429889-ceme-ovce/2I645280I080907/

Přezastavěnost není pro Prahu řešením, obzvláště jeli rnýzkumnými pracemi prokázáno, Že ze|eň och|azuje a zv|hčuje

místo, rnýznamně zachytává prach (v našem případě nad frekventovanou ulicí P|zeňská)'

Domy v kerých bydlíme, nemůžeme přesunout kamko|iv iinam. Tím, že d|ouhodobě musíme rezervovat

neznámou výši finančních prostředků na koupi pozemků, nemůžeme je použít pro řemes|níky a obchodníky neien
v Praze 5.

Je negativní chování úřadu MČPs proti jeho obyvatelům, druhotně obchodníkům a řemes|níkům, na Praze 5

záměrné? V čím zájmu nejsou schopni úředníci a zastupite|é občanů účinně řešit základní prob|émy? Bude |okalita

šmukýřka další,,Farkáň..?

Dop|ňující ínformace:

v u2a76 jsem byla seznámena s plánem majitelů sousedních pozemků na zástavbu domy. Pozemky sousedí

s pozemkem, který obk|opuje naše domy a ktený se snažíme zakoupit' Tyto stavby nebyly povo|eny. Ve stejné době

mě pracovníci státního podniku seznámili s nápadem vtěsnat, prý menší stavbu, na pozemek o který máme zájem a

která by stá|a 2m od hranice pozemku, bez oh|edu na předeš|é pozitivní jednání o prodeji pozemků. Výsledkem

nápadů. domnívám se speku|antů. bv bvlv dvě nesourodé stavFv vzdálené 4m od sebe. ačkoliv bv pravděo.odobn.ě

nesplňovalv protipožární požadavkv.



V období 7/zoL6 se uskutečnila dražba pozemků v ob|asti šmukýřka, (dražební vyh|áška č. 10955962), kdy odhadní
cena činní 350,65 Kč/mz. Podrobnosti najdete na adresách:
http://www.centralniadresa.czlcadr/cad102008.do;jsessionid=AAAGOFR2gVlT4kncYK4BQA
http://www.centralniad resa.cz/cadr/cad104004Prepare.do?znackalnzeratu=10955962DVO1
http://www.centralniadresa.cz/cadr/cad104004Prepare.do?znackalnzeratu=10955962DP01
Protoko| z dražby uvádl že pozemky v ce|kovém objemu LL242 m2 byly prodány za cca 1lt00Kč/m2. Z dražebního

protoko|u není znám kupec, ačko|iv vjiných protoko|ech jsou kupci uváděni' oproti tomu nám d|ouho|eťým

obyvate|ům Prahy 5 . šmukýřky, nyní důchodcům nebo rodinám s ma|ými dětmi, je nabízen metrouý pás

ko|em domu bez ohledu na re|iéf terénu za 847o(člm2. (V našem případě obklopuje dům svah, kteý se musí

neustá|e udržovat před sesouváním, ktený by nám již nepatři|). Cena za obdobný pozemek zahrady v Praze 5 se
pohybuje v rozmezí 236,87 Kč/mz aŽ529,37 l<č/m,. Například dražební vyh|áška č. 10955880 nebo č. 10955877.

Dražba v oblasti šmukýřky vyvola|a ve|mi negativní reakce místních obyvate|, kdy padly návrhy na rnožné trestní
oznámení.

V červnu 2016 mi pracovníci státního podníku sdě|i|i, Že v |ístopadu letošního roku budou všechny pozemky

převáděny na státní úřad. Žádám o sdělení. zda

Růžena Fraňková
předsedkyně
Sdružení v|astníků Stárka 7

Na Stárce 946/7
15000 Praha 5
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Na vědomí
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