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V Praze dne 29. ledna 2022 

 

Věc: Veřejná výzva starostovi MČ PRAHA 8 

 

Vážený pane starosto Ondřeji Grosi, 

jsme s obyvateli rádi, že se i současné vedení radnice MČ Praha 8 nesouhlasí s 

výstavbou OD Kaufland vycházející v politické rovině z rozhodnutí 100 % 

zastupitelů v roce 2018. 

Aktuálně však probíhá posuzování vlivu záměru OD Kaufland Bohnice PHA1143 

s termínem pro podání připomínek do 1.2.2022 nejpozději – což je v rovině 

odborné. Na základě předložených studií investora a všech obdržených 

připomínek od obyvatel a institucí, proběhne vyhodnocení vlivu záměru na své 

okolí a životní prostředí. 

Jako dlouholetý obyvatel sídliště Bohnice bych se proto konečně dobral jasné 

odpovědi na jednoduchou položenou otázku (emailem před týdnem, včera a 

dnes na FB pane starosto): 

Odešle MČ PRAHA 8 do úterý 1.2.2022 na Oddělení posuzování vlivu na 

životní prostředí HMP své vyjádření k OD Kaufland Bohnice PHA1143 – kde 

doporučuje zahájit proces EIA s ohledem na předpoklad velké dopravní zátěže 

ze záměru?    

Tisíce obyvatel sídliště Bohnice a Troje zcela logicky a právem očekávají plnou 

podporu a pomoc v této otázce od jimi volených politiků MČ Praha 8. 

Překvapuje nás proto dosavadní absolutní ticho ze strany radnice k tak závažné 

otázce, jakou je výstavba rušného hypermarketu v bezprostřední blízkosti 

bytové zástavby a přírodní lokality, která bude mít zcela prokazatelný:                 

i) zhoršující se vliv na kvalitu bydlení,  ii) zvýšení dopravní zátěže iii) zhoršení 

životní prostředí v okolí záměru vč. části Botanické zahrady. I když sedíte 

v Libni, i Bohnice s 33.000 obyvateli patří katastru Prahy 8. 

Pokud se nepleteme, kromě zveřejnění podaného záměru na úřední desce dne 

4.1.2022 (ověřený předpoklad, že desku obyvatelé denně nesledují, tak jako vy 

nesleduje, na co se večer dívají v televizi), jsme za celý leden nezaznamenali ani 

jednu adekvátní informaci od Vás nebo místostarosty p. Vítka (např. v časopise 

Osmička s redakční uzávěrkou 10.1.2022), o podaní záměru OD Kaufland II. na 
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MHMP, rovněž ani o běžící 30denní lhůtě pro odeslání připomínek, kterou by 

obyvatelé a instituce měli využit, pokud chtějí dostat projekt do koše (jako 

v roce 2018), nebo alespoň eliminovat negativní vlivy zbytného záměru 

Kaufland na své okolí.  

Tzn. radnice MČ Praha 8 nejen obyvatele adekvátně neinformovala (i kdyby to 

měl být pouze FB), dosud sama nekonala, a nenabídla dotčené veřejnosti ani 

pomocnou ruku, tak jako učinil předchozí starosta Roman Petrus (ČSSD).  

Nevíme proto, zda si vůbec uvědomujete tu paradoxní situaci, že sedíte na MČ 

Praha 8 s ročním rozpočtem skoro 1 mld Kč a plnou budovou úředníků vč. 

odborníků, a přesto nedokážete dát dohromady k probíhajícímu zásadnímu 

řízení EIA ani jednu novou odbornou připomínku?? Pokud si tedy nevíte rady, 

zeptejte se obyvatel a oni Vám to sepíšou. (Rádi zprostředkujeme kontakt např. 

na aktivního seniora z Mazurské, který nebude stát pokladnu radnice z peněz 

daňových poplatníků nic – a na oplátku mu můžete udělit např. diplom nebo 

medaili za zásluhy). 

Jste starostou, který má zároveň ve své gesci i životní prostředí na P8 – o to více 

zaráží veřejnost Váš přístup a pasivita k největšímu projektu v Bohnicích za 

poslední desetiletí. Vaší roli tak opět v celém rozsahu musela převzít iniciativa 

Proti-plotu.cz v rámci svého přesvědčení a zájmu o okolí, bez nároku na 

honorář a politických ambicí. Jediným naším cílem je vyřešení problému 

v zájmu místních obyvatel. Nehledejte v tom nic osobního a udělejte to samé. 

Určitě víte, že dobře připravená odborná připomínka od městské instituce, má 

v řízení vyšší váhu v rámci rozhodovacího procesu. Nerozumíme proto Vašemu 

kličkování na jednoduchou otázku. Po sérii vašich zmatených komentářů na FB 

upřímně už ani netušíme, zda vůbec stojíte na straně voličů a občanů Praha 8, 

nebo teplického miliardáře s kontraverzní pověstí.  

Dokažte občanům, že jste starosta Prahy 8 na svém místě, a získané politické 

body z naší odvedené práce si v nadcházejících volbách plně využijte.  

 

S pozdravem 

 

Petr Kalla 

vz. iniciativy Proti-plotu.cz 
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