
 
 
 

Svědectví občanů z veřejné prezentace projektu JRD Zelený Kamýk 
v Modřanském biografu dne 29. března 2017 

 
Svědectví občanů uvedená níže dokládají, že:  

- developer ve svém shrnutí NEZAZNAMENAL věrně připomínky občanů  
z  prezentace a nevyhověl jim;  

- argumentace developera v dopise 10. 10. 2017, ve kterém se snaží prokázat, že 
postupuje zcela korektně, a kterým činí nátlak na zastupitele, není seriózní, 
svědectví dokládají, že v bodě 7 o prezentaci studie  ZKRESLUJE realitu a může 
uvést zastupitele v OMYL. 

Podle shrnutí z veřejného projednání http://www.individualniplanovani.cz/wp-
content/uploads/2017/09/zapis-z-verejneho-projednavani.jpg, které poslal developer Radě 
městské části Praha 12, zazněly na veřejné prezentaci pouhé dvě připomínky k projektu JRD 
Zelený Kamýk, a to: "Smotlachova by měla zůstat neprůjezdná" a "Více parkovacích míst ve 
Smotlachově ulici". To je naprostá nepravda, což dokládají svědectví občanů, která jsme 
posbírali. Bohužel radní, kteří o stavbě rozhodli, na prezentaci vůbec NEBYLI 
Developer se navíc snaží využít veřejnou prezentací k obhajobě svých kroků a zastrašení 
zastupitelů. Ve svém dopise panu starostovi ze 10.10. 2017, který byl poslán zastupitelům 
http://www.individualniplanovani.cz/wp-content/uploads/2017/09/Dopis-starosta-MCPraha12-
Smotlachova-20171010.pdf   , uvádí: "Z prezentace vyplynuly podněty a poţadavky od 
místních obyvatel, které investor přijal a zavázal se s nimi pracovat při dopracování návrhu 
budoucí stavby a jejího okolí." Následně v dopise varuje zastupitele, že by se mohl soudit. 
„Ţádáme … aby nebyly činěny populistické kroky či rozhodnutí, které by mohly změnit 
schválené podmínky pro realizaci záměru a mohly by vyvolat zbytečné spory o náhrady škod 
v řádech milionů korun českých.“ Developer tedy nejdříve občany nasliboval, že připomínky k 
stavbě zaznamená a vyřídí, pak si do zápisu dal jen ty, které se mu hodí, a nyní to VYUŽÍVÁ 
K NÁTLAKU na městskou část. Rovněž sdělení developera, že se prezentace nesla 
v pozitivním duchu se jeví vzhledem k svědectvím občanů jako nevěrohodné! Je 
trestuhodné, že si městská část neudělala na veřejné prezentaci vlastní zápisy či kopii 
zpětných vazeb. 
 
Svědectví paní Hlavničkové:  
Váţený pane, 
 dne 29. 3. 2017 jsme se s manţelem zúčastnili veřejné prezentace zamýšleného projektu 
'Zelený Kamýk' pořádané společností JRD development s.r.o. Své negativní stanovisko jsme 
vyjádřili nejen v průběhu diskuse v závěru prezentace, ale téţ na anketním lístku, který jsme 
vyplnili dle poţadavků společnosti JRD development při odchodu z prezentace a ponechali 
společnosti JRD development. 
Zároveň jsem své připomínky k výstavbě spolu s několika dotazy zaslala dne 4. 4. 2017 
panu Ladislavu Pospíšilovi, vedoucímu developerských projektů společnosti JRD 
development, který na prezentaci zmíněný projekt představil. Rozporovala jsem filozofii firmy 
JRD o respektu k ţivotnímu prostředí s tímto představeným projektem. 
S pozdravem, 
Ivana Hlavničkova, Smotlachova 582, 142 00  Praha 4-Kamýk 
 
Svědectví manželů Vrbasových: 
Dobrý den, 
dne 29.3.2017 jsem se zúčastnila veřejné prezentace záměru objektu "Zelený Kamýk" v 
Modřanském biografu. 
Jak mohli tento projekt radní odsouhlasit? Na této prezentaci nezazněl jakýkoliv souhlas 
přítomných občanů s představeným předimenzovaným projektem, a to na stabilizovaném 
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území, který pro naši ulici Smotlachova znamená zhoršení hluku, ţivotního prostředí, a sama 
jsem zde vystoupila a vyslovila s tímto projektem nesouhlas. 
Naše ulice je uţ tak zatíţená, není kde parkovat a ještě zde postaví toto a zahustí dopravu 
proti vůli občanů a to odsouhlasí ti, kteří mají pro nás pracovat? 
Kdyţ jsem několikrát ţádala místní úřad o zvelebení sídliště, poukázala na nedostatky, bylo 
mi zodpovězeno, ţe nejsou finanční prostředky. Bydlím zde 31 let a za tu dobu se zde kromě 
občasného úklidu, vysazení stromů a zhotovení cyklostezky nic neděje. Ano, zhotovila se 
parkovací stání v ulici Machuldova, ale letité výtluky ve stávající vozovce zůstaly. Jeden z 
mnoha příkladů, jak se pracuje pro občany. 
A teď odsouhlasí radní přes odpor občanů tento projekt? Co potřebujeme, nemáme, 
co nechceme, budeme mít ? 
Zásadně nesouhlasíme s tímto projektem a s dalším zatížením komunikace v ulici 
Smotlachova! 
Vrbasová Jarmila 
Vrbas Jaroslav  
Smotlachova 939, Praha 4 
 
Svědectví paní Jedličkové a paní Nehasilové: 
Prezentaci uvedla nějaká paní (dnes si myslím, ţe asi paní Rázková). Ţe byla odvolaná 
(mluvila o nějakém odboru), o prezentaci se dozvěděla na poslední chvíli, takţe uţ pro nás 
nic moc nemůţe udělat.  
Firma napřed začala prezentovat sama sebe jako rodinnou firmu, kde je úţasná 
atmosféra. Především pana majitele, jako našeho nejlepšího přítele, který se pro nás obětuje 
a zlepší nám ţivot na sídlišti. Ukazovali nám fotky šéfa a lidí z firmy. Říkali jak mají úţasné 
bydlení šetrné k přírodě a ţe si byty sami kupují, protoţe je to prostě všechno úplně nejlepší. 
Do toho skočila nějaká paní, ţe tam nejsme kvůli prezentaci jejich firmy, ale zajímá nás jejich 
projekt. Trochu se urazili, ţe to nějak uvést musejí, ale šli k věci.  
Kdyţ promítli fotky, tak se ozýval nesouhlasný nevěřící šum. Pak uţ padaly otázky. 
Samozřejmě nejpalčivější bylo parkování. Prezentovali, jak nám vlastně ještě přibudou 
parkovací místa. Na to lidé argumentovali, ţe tomu samozřejmě nevěří. A někdo tam říkal, 
ţe to dopadne jako v Modřanech (Malešicích), kde sice mají lidé garáţové stání, ale jelikoţ 
sotva poplatí hypotéky, tak ho pronajmou a stejně stojí "nahoře".  
Pak se řešilo, jak tam chtěj vyřešit dopravu na stavbu - řekli, ţe přes "psí" loučku. 
Protestovali jsme proti zničení. Ubezpečili nás, ţe vše dají zpátky do původního stavu včetně 
vzrostlých stromů. Není prý problém je vyrýt a vrátit pak zpátky... 
Řekli, ţe je vše v přípravné fázi a teprve se k dopravě bude příslušný odbor vyjadřovat 
(ţádnou studii zatím neměli).  
Dále byla  vznesena otázka příjezdové komunikace ulice Smotlachova, která je slepá a 

v případě navýšení aut by došlo k jejímu ucpání, „špuntu“, kdy by došlo k patové situaci a 
auta by se štosovala do kolon a nebyl by moţný ţádný průjezd, výjezd na hlavní apod. 
Příjezd hasičů, rychlé záchranné sluţby apod. Na tento dotaz bylo odpovězeno, ţe dopravní 
studie ani studie EIA ještě nebyla zhotovena. A s vybudováním nové komunikace ze směru 
meteorologické stanice se neuvaţuje. 
Na argument, ţe ostatní baráky mají dvanáct pater, se do té doby velmi laskavý a bodrý pán 
dost agresivně ohradil, ţe podle plánů (nevím uţ jak to přesně řek) mají pater 13. A dál se o 
tom odmítl bavit. Prostě to tak je a hotovo. Takţe jakékoliv zastínění stávajících domů a tím i 
sníţení hodnoty bytů vůbec neřeší. 
Ještě nám řekli, ţe vlastně můţeme být rádi, ţe záměr původní firmy byl mnohem větší a oni 
nám vlastně pomohli v tom, ţe to bude mít jen 13 pater... 
Pak se nějaká paní zeptala na MHD. Ţe je přetíţená, některé přístřešky na zastávkách jsou 
tam hrozný s nedostačující kapacitou, jestli pro to něco udělají. Slíbili, ţe se na to podívají. 
Ředitelka školy Beránek říkala, ţe je to pro ní velké překvapení, ţe vůbec netušila, ţe přijdou 
o prostory. Na co se konkrétně ptala, si nevzpomenu.  



Nějaká dáma konstatovala, ţe nepřibudou jen lidé, ale i několik desítek psů. To nebyla 
otázka, jen tak konstatovala. S ohledem na vykácení a vyuţití současné psí loučky, která 
bude slouţit jako příjezd pro nákladní automobily stavby. 
Nějaký pán si vyţádal kontakty na jednoho zaměstnance firmy, ţe chce vědět, jak to bude 
pokračovat.   
Ke konci nám rozdali dotazníky. Na otázky si moc nepamatuji, ale byly poloţené tak, aby 
člověk nemohl moc protestovat: např. co byste chtěli mít v komerčních prostorách (např. 
lékárnu, řezníka..). Dotazník byl koncipován tak, aby se zjistily informace, které by byly 
moţné uplatnit jako poţadavek obyvatel sídliště, tzn. jakýsi ústupek a vstřícnost (velkorysý 
kompromis) developera vůči jeho původnímu projektu. 
Kamarádka si jiţ nevzpomíná, co tam psala. Šla mě jen podpořit, bydlí jinde. Ale prý vyjádřila 
jasný nesouhlas. 
Já jsem psala, ţe se mi líbila slova starostky z jedné krušnohorské vesnice, ţe se do Prahy 
všichni nevejdeme. A ţe pokud budu moct proti stavbě něco udělat, tak to udělám. Do 
komerčních prostor jsem napsala, ţe nic, ţe stavbu nechci.  
Co jsem kvitovala v dobrém, ţe si nikdo  nevzal nabízené chlebíčky. Alespoň dokud jsem 
tam byla já a pak jsme se vracely s kamarádkou do kina a viděly jsme v restauraci plné tácy. 
Uţ z toho, myslím, vyplývá, ţe byli lidé pěkně naštvaní. Pozitivní atmosféru jsem tedy v sále 
rozhodně nezaznamenala.  
V sále jsem poznala jen jednu svojí sousedku. Bohuţel ji neznám jménem a od té doby jsem 
ji jiţ neviděla. Ani na schůzi SVJ, kam pravidelně chodila. Takţe se moţná odstěhovala, 
kdyţ zjistila, co se chystá...? :o((( MJ 
Mgr. Martina Jedličková, Smotlachova 939/3, Praha 12, PSČ 142 00 
Mgr. Jitka Nehasilová, Růžďka 54, PSČ 756 25  
 
Svědectví paní Břízové:  
Kinosál byl pro občany otevřen cca s 15ti minutovým zpoţděním s tím, ţe ještě není 
developerem vše připraveno. Po usazení občanů do sálu krátce vystoupila paní Rázková, 
která představila JRD a omluvila se, ţe právě končí ve své funkci, ale podařilo se alespoň 
to,  ţe vyšel informační článek o této prezentaci v Modřanských novinách. 
Developer JRD občany přivítal a nabídl jim chlebíčky. Působil sebejistě a místo prezentace 
Zeleného Kamýku, prezentoval své působení obrázkovou projekcí s pohádkovým podtextem: 
"Jak šel (chudý) Honza do světa..." s důrazem na to, ţe pracuje poctivě, pomáhá lidem, v 
jeho realizovaných projektech bydlí spokojení zaměstnanci JRD a vůbec máme štěstí, 
protoţe právě tento developer to s námi myslí dobře.  
Po úvodní obsáhlé samochvále se kolem 18:30 hod. ozvali občané s tím, ţe bychom mohli 
přejít k tématu, kvůli kterému jsme se sešli. S viditelnou nelibostí zástupci JRD prezentaci o 
svých dobrých úmyslech ukončili. Po uvedení a vizualizaci projektu Zelený Kamýk zavládlo v 
sále zděšení s hlasitými protesty. Negativní reakce provázely celou diskuzi aţ do konce. Lidé 
upozorňovali na nepřiměřenou velikost domu, na zastínění okolí, na katastrofální parkování, 
problémy při projíţdění ulicí Smotlachova, zrušení fungující školky. Na všechno měl 
developer odpověď ve smyslu všechno má řešení, aneb: "Ono to půjde, však vy si 
zvyknete...."   
I kdyţ vystoupení zástupců JRD bylo velmi suverénní, v sále panovala atmosféra negace s 
pochybnostmi, ţe tento projekt bude realizovatelný tak, jak je prezentován.  
Já osobně jsem se vzdala otázek a připomínek, protoţe o nepřijatelném projektu nemá 
smysl diskutovat ani akademicky. Několik občanů se zmínilo, ţe by v Zeleném Kamýku 
mohla být např. lékárna.... , developer mluvil o knihovně. Zástupce JRD si nechal nadiktovat 
a zapsal si připomínky se jmény tázajících se s tím, ţe se pokusí je zohlednit. 
Škoda, ţe JRD nepřijal fakt, ţe takto předimenzovanou stavbu na Kamýku nechceme vůbec! 
Můj názor z prezentace Zeleného Kamýku bylo, ţe JRD občany pouze informoval o tom, co 
je jiţ jisté, ţe prosadí.... a na připomínkách a občanech tak úplně nezáleţí. 
Marcela Břízová, Machuldova 574/11, Praha 12 
 
 



Svědectví účastníka:  
Popis z pohledu účastníka, který nechce mít jméno kvůli zaměstnavateli zveřejněno, ale 
klidně s ním zprostředkujeme kontakt:  
„Úvodní slovo si vzala paní Rázková, která vyslovila nesouhlas s projektem, průběhem 
jednání o projektu a tomu, ţe jí byl odebrán územní rozvoj. Byl tam i architekt městské části.  
- Lidé z JRD prezentovali, jak jsou jiní neţ ostatní developeři a mají jasného vlastníka pana 
Řezába, a ţe se k nám budou chovat slušně a vše s námi řešit 
- Ukázali realizované projekty a pochvalovali si pasivní standard jejich projektů. 
- Trvalo jim 20 minut neţ se konečně dostali k projektu Smotlachova a to aţ poté, co je lidé 
trošku důrazně upozornili, ať to nezdrţují a představí projekt Smotlachova. 
- Po první vizualizaci nastalo všeobecné zděšení a atmosféra zhoustla, lidé vyjádřili velmi 
výrazně emoce, ţe se jim stavba nelíbí, ţe jsou zděšeni tím, jak je stavba velká. 
- Lidé následně sdělovali připomínku, ţe je to příliš velké a ptali, jak to, ţe to můţe být takto 
velké… Prezentátoři ale neukázali, zda je stavba v souladu s územním plánem. Prostě řekli, 
ţe ano a tečka. O tom, zda je projekt hmotově únosný pro danou lokalitu se ţádná diskuze 
nevedla, prezentátoři uvedli, ţe to není vůbec předmětem diskuze a ani prezentace. Nepadla 
ani ţádná informace o tom, ţe Skanska plánovala projekt o 40 % větší pár let zpátky. 
- lidé vyjádřili obavu, ţe to bude špatné s dopravou a parkováním. Ptali se,  jak bude řešena 
doprava a parkování. Prezentátoři na konkrétní otázky o dopravě a parkování neodpověděli, 
uvedli, ţe si myslí, ţe to budem v klidu, a ţe ještě nemají studii, aby mohli kvalifikovaně 
odpovědět. Jakmile ji budou mít, tak ji pošlou na kontakty od lidí.  
- lidé vyjádřili obavu ohledně zrušení soukromé školky apod. Paní ředitelka školky tam byla a 
sama se na to ptala. Ţe se s ní o tom nikdo nebavil. Prezentátoři uvedli, ţe to je věc městské 
části  
Celkově se snaţili vytvořit dojem, jak jsou jako developeři slušní, ţe se budou snaţit vyjít ve 
všem vstříc a přitom tím zmátli lidi, kteří byli natolik slušní, ţe jim vyplnili dotazníky vy smyslu 
tak velkou stavbu rozhodně nechceme, ale kdyby se stavělo, tak napíšu, co by tam mohlo 
být.“  
Kontakt na občana má petiční výbor a může zprostředkovat.  

Svědectví pana Nováka: 
Byl jsem na veřejném projednání. Dával jsem připomínku na mikrofon ohledně za zachování 
průjezdnosti ulice a zajištění její dostatečné kapacity a průjezdnosti Smotlachovy. Pak se 
tam někdo ptal na tu vodu, tj. nedostatečnou kapacitu vodovodních řádů a na tu kapacitu 
zastávek MHD. Oni nejdříve sbírali dotazy, zapisovali si je a pak odpovídali hromadně, 
souhrnně ... nikoli reţim otázka – odpověď. 
Novák, Cuřínova 587 
 
Svědectví paní Koldinské 

Dne 29. 3. 2017 jsem se zúčastnila veřejné prezentace projektu "Zelený Kamýk" 

v Modřanském biografu. Po přečtení Shrnutí jsem se rozhodla podat i své svědectví, protoţe 

argumentace developerů jsou zavádějící. Mohu říci, ţe rozprava se opravdu nenesla 

v přátelském duchu, spíše naopak. Nejprve vystoupila s úvodem paní Rázková, která 

v podstatě oznámila, ţe byla zbavena kompetence v této otázce a ţe tedy není v jejích silách 

výsledek jednání ovlivnit. Poté nastoupili zástupci developera s rozsáhlou prezentací o jejich 

společnosti a osobách, které ji vedou/zastupují. Všichni však netrpělivě očekávali, co se 

konečně dozvíme o projektu a proto v okamţiku, kdy měl následovat ţivotopis hlavní 

persony firmy/projektu(?), zvedla se velká vlna nevole, protoţe pro nás opravdu nebylo 

důleţité, kde zaměstnanci JRD bydlí a jak se mají, ale jak se budeme mít my, pokud projekt 

prosadí..v sále bylo i nadále velmi „dusno“. Jakmile prezentující promítl, co nás má čekat, 

v sále zavládlo zděšení. Samozřejmě nikdo nesouhlasil a většinou to dával hlasitě najevo. 

Pokud jde o připomínky, byly vzneseny např. následující: Dopravní dostupnost – jsme slepá 



ulice s malou příjezdovou komunikací ve špatném stavu. S budovou naroste obrovsky počet 

průjezdů Smotlachovou ulicí. Parkování -  jiţ zde nezaparkují současní rezidenti a situace se 

stále zhoršuje. Přednesený počet míst, která mají být zbudována, stačit nebude, garáţová 

stání obyvatelé nových domů navíc často pronajímají a sami parkují venku. Dopravní 

obsluţnost – vznesen dotaz na obsluţnost MHD, kapacita linek a zastávek. Otázka 

vodovodního řadu, kanalizace a tepelné energie. Osobně jsem upozorňovala, ţe jiţ nyní se 

často stává, ţe vodovodní síť nedostačuje, neteče voda, či má velmi slabý tlak. Dále bylo 

velmi kritizováno zrušení školky, kdy jiţ nyní jsou nedostatky míst pro děti a s novými 

obyvateli potřeba školky/školy ještě vzroste. Velmi nás překvapila informace paní ředitelky 

MŠ, která o zrušení školky nedostala ţádné informace. Debatovalo se i o tom, jak by stavba 

budovy zatíţila ţivotní prostředí a zhoršila kvalitu ţivota obyvatel přilehlých ulic. Také o tom, 

jak by budova omezila obyvatele okolních ulic ve výhledu, došlo by ke ztrátě zeleně a lokalita 

by ztratila svoji jedinečnost. Poněkud šokující byla také informace od developera, ţe vlastně 

můţeme být rádi, ţe je máme, protoţe v dřívějších letech se zde měl stavět mnohem větší 

objekt s mnohem větším mnoţstvím bytů. Dotazů bylo poměrně mnoho, na velkou část však 

neměl developer valnou odpověď.  

Osobně mne překvapuje, ţe přes tak velkou vlnu odporu, bylo developeru ze strany MČ 

cokoliv přislíbeno. V době setkání to byl údajně teprve podnikatelský záměr a najednou je 

odsouhlaseno? Nikdo z okolí nesouhlasí s takovou rozsáhlou stavbou. Navíc pokud se 

podíváme na souhrn všeho, co nám tu chtějí kolem postavit, hrozí nám, ţe se z Kamýku a 

okolí brzy stane další „Jiţní město“. 

Kateřina Koldinská, Smotlachova 939/3, Praha 12 
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