
Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, 
 
obracíme se na Vás s prosbou. Iniciativa Proti-plotu již 6let bojuje na Praze 8 proti zástavbě v místech 
trojské městské zeleně. Jsme tak poslední instancí, které se zatím ve 100% daří za podpory obyvatel a 
radnice zvrátit projekty, pod kterými jsou již razítka odpovědných stavebních odborů MČ Praha 8 
nebo Magistrátu HMP. 
 
Jen ohromným úsilím a energií jsme tak společně zachránili už 2x ten samý vzrostlý les vedle 
Botanické zahrady, kde mělo vyrůst nejdříve účelové Ekocentrum s 29 parkovacími místy a následně i 
parkoviště pro automobily návštěvníků ZOO. Nyní radní HMP řeší koupi pozemku se 
zkompromitovanými investory, kteří v projektu záměrně navýšili výšku okolních stromů o 10m atd. 
Dalo nám za pravdu i Ministerstvo životního prostředí a projekt poslalo do EIA. Připojil se k nám i 
nový ředitel BZ, což byl poslední hřebíček do projektu. Bez aktivity občanů by stavba v částečně 
vykáceném lese přírodního parku Draháň-Troja již stála... 
 
V létě 2016 jsme se zapojili proti výstavbě BD Troja Horizons zasahující do izolační zeleně, kde 
pozemky účelově vznikly za primátora Béma a byly odprodány přes nastrčenou firmu miliardáři 
Sehnalovi. Vše máme zdokumentováno vč. smluv. I zde jsme po 9letech sporů našli nové věci nad 
rámec uvedené stavby, nedodržení předepsaného koeficientu zeleně, plány HMP na budoucí 
dopravní obslužnost sídliště i územní rezervu, kterou stavební úřad neřeší. Rovněž nikdo 
nerespektuje opakovaný nesouhlas k výstavbě od IPRu. Rovněž všichni 3 dosavadní starostové MČ 
Praha 8 p.Nosek, p.Janků a p.Petrus nesouhlasí s uvedenou stavbou TH stejně jako zastupitelstvo a 
rada. Přesto investor Prague Constructions a.s. pokračuje dále v úsilí získat razítko a napadá všechny 
za podjatost, nečinnost atd. Nyní díky aktivitě ze strany veřejnosti a podivné historii, radní HMP řeší 
s investorem směnu nebo odprodej uvedeného pozemku. 
 
V těsném sousedství přírodního parku Draháň Troja a vedle nového hlavního vchodu do Botanické 
zahrady má vyrůst obchodní dům Kaufland - Troja. S ohledem na klidovou rekreační zónu i 
dostatečný počet obchodů v okolí (175m vedle stojí 3roky nové OC Krakov) s výstavbou dalšího 
nákupního centra přes 95% obyvatel Bohnic zásadně NESOUHLASÍ / viz. výsledky dotazníkového 
šetření v rámci 1.100 domácností. V tomto případě prokurista Kauflandu se ohání souhlasem 
zastupitelstva HMP, tedy politiky, které občané volili.. takže by to mělo být z jejich pohledu "v 
pořádku", protože nejdou proti přání obyvatel. Mezitím investor miliardář p.Třešňák (v zastoupení) v 
tichosti získává bez vědomí veřejnosti výjimku od stavebního úřadu MČ Praha 8 na vyšší počet 
parkovacích míst.. Výjimku i opomenutí informování majitelů sousedních pozemků, jsme společně s 
právníkem Mgr. Černohousem napadli v plné výši. 
 
To jsou tři malé střípky z Prahy 8. Takových kauz jsou jen po celé Praze bez ohledu na městskou část, 
tisíce. Veškeré podklady v případě zájmu naleznete na stránkách www.proti-plotu.cz 
 
 
Z výše popsaných důvodu Vás prosíme, podpořte společně s dalšími senátory oprávněné obavy 
veřejnosti, spolků, hnutí Duha a dalších, a NEDOVOLTE, aby uvedený stavební zákon v tomto znění 
prošel. Děkujeme moc 
 
 
S pozdravem 
 
 
Petr Kalla 

vz. iniciativy Proti-plotu.cz  

http://www.proti-plotu.cz/

