
Top’ rezidence Pomezí - investor KKCG

výstavba veř ejné relaxač ní infrastruktury.

Pro rozš íř ení výstavby bytového projektu KKCG Top rezidence Na pomezí investor

odkoupil od MHMP dva pozemky. Na základě zveř ejně né kupní smlouvy zaplatil investor

KKCG po započ tení investic do magistrátních pozemků 72.504.984,- Kč za cca 10165m2

pozemků . Na obrázku zeleně .

Formou moratoria se investor KKCG zavázal k následujícím bodů m

souč ástí projektu jsou dvě velké parkové plochy, ve stř edu budovaného bytového areálu

park s vodním prvkem, mezi projektem KKCG a ž eleznič ní tratí volnoč asové zóna, oba

pozemky zů stávají ve vlastnictví MHMP a investor zajistí prostupnost z tě chto pozemků

smě rem k nově vzniklým komunikacím. Místní spolky se pokusí mediovat dohodu o

zpř ístupně ní volnoč asového areálu z cyklostezky ve spoluvlastnictví majitelů př ilehlé

ř adové výstavby "Arboreum".

na pozemcích MHMP mezi projektem KKCG a ž eleznič ní tratí budou vybudovány

univerzální hrací plocha (fotbal, florbal, odbíjená)

dě tské hř iš tě se skluzavkou

wrkout v př írodním prostř ední

ohniš tě , lavič ky př ístř eš ek,

tak aby zástavba ř adových domů lépe zapadla krajiny.

KKCG se zavazuje po projednání s Magistrátem Hlavního mě sta Prahy, mě stskou č ástí Praha 5,

Správou ž eleznič ní dopravní cesty a místními obyvateli k vytvoř ení architektonické studie

cyklostezky do Jinonic podél ž eleznič ní trati.

Samotná výstavba stezky bude př edmě tem dalš ího jednání mezi MHMP, mě stskou č ástí P5 a

SŽ DC.

Podě kování závě rem patř í zástupců m SVJ Arboreum A,B,C,D,D1, kteř í iniciovali

vyjednávání o tomto memorandu mezi radnicí P5 a KKCG.

Č lenové petič ního výboru
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radnice Prahy 5 ignoruje chybě jící š koly, obchody, veř ejné sportovní areály

poskytuje maximální souč innost developerů m př i prodeji pozemků

udě luje dopravní výjimky a př etíž ené náklaď áky demolují veř ejné komunikace

neř eš í neudrž itelný nárů st dopravy v oblasti Cibulek

Za poslední 15 let př ibylo v lokalitě Cibulek 800 bytů

Obč anské iniciativy úspě š ně vyjednávají tam kde radnice P5 selhává

Př esto ž e nás radnice P5 př esvě dč uje, ž e nemá mož nosti výstavbu ovlivnit na př íkladu

vyjednávání obč anských iniciativ s developerem KKCG, je vidě t ž e ústupky se vynutit dají.

Obč anské iniciativy budou nadále tlač it na MHMP aby byly tyto peníze nad rámec memoranda

př ednostně proinvestovány ve prospě ch lokality Cibulek, např íklad na

- Odkup pochybně privatizovaných pozemků š kolní zahrady ZŠ Beníš kové.

- Odkup pochybně privatizovaných pozemků š kvárového hř iš tě SKUS.

- Investice do cyklo/pě š í stezky do Jinonic.

- prostupnost území

- vytvoř ení místa pro sport a komunitní setkávání

- sníž ení objemů plánované výstavby

- cyklostezka do Jinonic


