Kamýcký přehled podpory sídlišti
Přehled činů politických stran směrem k developerské výstavbě na sídlišti Kamýk u zastávek Pavlíkova a
Sídliště Libuš za poslední dva roky. Strany jsou řazeny dle abecedy. Přidali jsme k jejich chronologicky
řazeným činům plusy a mínusy podle toho, zda byly v souladu s Peticí proti nepřiměřenému zahušťování
sídliště Kamýk. Zpracovala Sebeobrana sídliště Kamýk.
Vysvětlivky:

+

plusy

-

mínusy

?

nejednotnost

ANO:

-

Radní ANO schválili 6. 6. 2016, aby Hl. m. Praha prodalo pozemky vedle Zimovy developerovi JRD, přestože neošetřilo
dopady v omezení parkování pro zbytek ulice.
Radní za ANO se neúčastnili 29.3. 2017 veřejného projednání projektu Zelený Kamýk .
Radní za ANO schválili 26. 6. 2017 usnesení, kterým Rada souhlasí s výstavbou developerského projektu Zelený Kamýk
developera JRD v rozsahu 13 pater místo dvoupatrové MŠ Beránek, a to i přes nesouhlasná stanoviska architekta a
odborných komisí.
Radní Králíček reagoval na naši žádost o pomoc dopisem z 20.10. 2017. Nenabídl pomoc, ale naopak hájil projekt pomocí
dvou nepravdivých tvrzení. Stejně reagoval i na schůzce 1. 11. 2017.
Radní za ANO dne 2. 10. 2017 schválili, aby Magistrát prodal pozemky okolo Obzoru developerovi Fisolta Plus. To by
umožnilo zastavět prostor nákupního centra bytovými domy.

-

Zastupitelé ANO nepodpořili 6. 11. 2017 zrušení souhlasu s prodejem pozemků okolo Obzoru developerovi Fisolta Plus.

?
-

Zastupitelé ANO nepodpořili 6. 11. 2017 zrušení souhlasu s projektem Zelený Kamýk. Výjimkou byl zastupitel pan Schuh.
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Magistrátní zastupitelé ANO schválili 14. 12. 2017 prodej pozemků u Zimovy developerovi JRD, aniž by vyřešili úbytek
parkovacích míst.
Zastupitelé ANO hlasovali 31. 1. 2018 pro podnět k vypracování územní studie Kamýk.
Magistrátní zastupitelé ANO podpořili na celopražském zastupitelstvu MHMP 22. 2. 2018 usnesení, které pozastavuje prodej
pozemků na našem sídlišti developerům a schvaluje vznik územní studie. Starosta Maruštík vystoupil na zastupitelstvu a
podpořil nás.
Radní ANO v připomínkách Metropolitního plánu podpořili změnu psí loučky u ulice Smolkova na park.
Zastupitelé ANO se ani přes naše opakované prosby neúčastnili zastupitelstva 17. 7. 2018. To znamená, že nepodpořili
schválení Požadavků občanů ohledně územní studie Kamýk a nepodpořili začlenění našich připomínek do oficiálních
připomínek k Metropolitnímu plánu.
Zastupitelé Renata Adámková a Michal Pinc nás 7. 8. 2018 kontaktovali a slíbili zajistit schválení našich Požadavků na
územní studii v Radě MČ.
Radní ANO schválili 31. 8. 2018 naše Požadavky na zadání územní studie Kamýk.
Radní ANO pan Maruštík a paní Adámková v Radě MČ hlasovali pro usnesení, kterým by se MČ vzdala práv k pozemkům
v ulicích Smotlachova, Pavlíkova, Novodvorská, Zimova. Tím by se připravila o důležitý nástroj v jednáních s developery.

ČSSD:

+
+
-

Radní ČSSD dne 6. 6. 2016 schválili, aby Magistrát prodal pozemky vedle Zimovy developerovi JRD, přestože neošetřil
dopady v omezení parkování.
Radní ČSSD se neúčastnili 29. 3. 2017 veřejného projednání projektu Zelený Kamýk.
Radní ČSSD schválili 26. 6. 2017 souhlas s výstavbou developerského projektu Zelený Kamýk v rozsahu 13 pater i přes
nesouhlasná stanoviska architekta a odborných komisí. František Adámek v podkladu pro radu nepravdivě uvedl, že
stanovisko IPR je kladné.
Zastupitelé ČSSD 19. 9. 2017 hlasovali proti zrušení usnesení o Zeleném Kamýku.
Radní Adámek reagoval na naši žádost o pomoc dopisem z 20.10. 2017, v němž nejenže nenabídl pomoc, ale hájil projekt
pomocí nepravdivých tvrzení. Stejným způsobem reagoval i na schůzce 1. 11. 2017.
Radní ČSSD schválili 2. 10. 2017, aby Magistrát prodal pozemky okolo Obzoru developerovi Fisolta Plus.
Zastupitelé ČSSD nepodpořili 6. 11. 2017 zrušení souhlasu s prodejem pozemků okolo Obzoru.
Zastupitelé ČSSD nepodpořili 6. 11. 2017 zrušení souhlasu s projektem Zelený Kamýk. Radní Adámek jediný hlasoval proti
revokaci, ostatní se zdrželi.
Magistrátní zastupitelé ČSSD hlasovali 14. 12. 2017 pro prodej pozemků u Zimovy developerovi JRD, aniž by pořešili úbytek
parkovacích míst.
Zastupitelé Bukovská, Marhoul a Serafín hlasovali na zastupitelstvu 31. 1. 2018 pro vypracování územní studie Kamýk.
Magistrátní zastupitelé ČSSD nepodpořili 22. 2. 2018 pozastavení prodeje pozemků na Kamýku developerům a schválení
územní studie.
Radní ČSSD podpořili v rámci připomínek Metropolitního plánu změnu psí loučky u ulice Smolkova na park..
Zastupitelé ČSSD nepodpořili 17. 7. 2018 zařazení našich Požadavků k územní studii Kamýk na program jednání
zastupitelstva.

ČSSD

+
+
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Zastupitelé Serafín a Marhoul na zastupitelstvu dne 17. 7. 2018 souhlasili s připomínkováním Metropolitního plánu včetně
začlenění části našich připomínek do oficiálních připomínek MČ.
Zastupitel Marhoul zařídil na zastupitelstvu 17. 7. 2018, že z oficiálních připomínek MČ k Metropolitnímu plánu byla
vyškrtnuta připomínka, která snižovala počet pater v místě projektu Zelený Kamýk.
Zastupitelé Serafín a Marhoul na zastupitelstvu dne 17. 7. 2018 přistoupili na kompromis, že umožní nové jednání o
Požadavcích občanů ohledně územní studie.
Radní ČSSD schválili 31. 8. 2018 naše Požadavky na zadání územní studie Kamýk.
Radní ČSSD schválili 20. 8. 2018 usnesení, kterým se MČ vzdává práv k pozemkům v ulicích Smotlachova, Pavlíkova,
Zimova, Novodvorská, což by ji připravilo o nástroj k vyjednávání s developery. Usnesení připravil Jan Marhoul.
Radní ČSSD Jan Marhoul a František Adámek nám opakovaně neodpovídali na zaslané dotazy. Pan Serafín nám odmítl
poslat program strany do komunálních voleb 2014 s odůvodněním, že bychom ho mohli použít proti panu Adámkovi.

KSČM:
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Zastupitel KSČM pan Dvořáček 19. 9. 2017 hlasoval pro zrušení souhlasu s projektem Zelený Kamýk místo MŠ Beránek
Smotlachova. Zastupitelka paní Hoffmannová se zdržela, zrušení tudíž nepodpořila.
Zastupitelé KSČM pan Polomský a pan Dvořáček podpořili 6. 11. 2017 zrušení usnesení, kterým Rada MČ podporovala
stavbu Zelený Kamýk developera.
Zastupitelka Hoffmanová (KSČM) 6. 11. 2017 nepodpořila zrušení usnesení o podpoře Zeleného Kamýku. Dokonce ani
nedodržela svůj slib z daného dne, že podpoří zařazení bodu na program zastupitelstva.
Zastupitelé KSČM podpořili 6. 11. 2017 zrušení prodeje pozemků okolo Obzoru.
Magistrátní zastupitelé KSČM hlasovali 14. 12. 2017 proti prodeji pozemků u Zimovy developerovi JRD, kde není dořešen
úbytek parkování pro zbytek vchodů.
Zastupitelé KSČM 31. 1. 2018 podpořili podnět k zpracování územní studie Kamýk.
Magistrátní zastupitelé KSČM hlasovali 22. 2. 2018 pro zastavení prodej pozemků na našem sídlišti developerům a schválili
územní studii.
Zastupitelé KSČM podpořili 17. 7. 2018 zařazení našich připomínek do Metropolitního plánu.
Zastupitelé KSČM podpořili 17. 7. 2018 naše Požadavky na zadání územní studie Kamýk.

ODS:
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Zastupitel ODS pan Fremr podpořil 19. 9. 2017 zrušení souhlasu s projektem Zelený Kamýk. Zastupitelka paní Rybářová se
zdržela.
Zastupitelé ODS podpořili 6. 11. 2017 zrušení souhlasu se stavbou Zelený Kamýk.
Zastupitelé ODS podpořili 6. 11. 2017 zrušení souhlasu s prodejem pozemků okolo Obzoru.
Magistrátní zastupitelky za ODS paní Udženija a paní Janderová podpořily 14. 12. 2017 prodej pozemků u Zimovy
developerovi JRD, aniž by řešily úbytek parkovacích míst pro další občany Zimovy.
Zastupitelé ODS 31. 1. 2018 podpořili územní studii Kamýk.
Magistrátní zastupitelé ODS hlasovali 22. 2. 2018 proti usnesení, které pozastavuje prodej pozemků na našem sídlišti
developerům a schvaluje územní studii. Usnesení podpořila pouze paní zastupitelka Janderová, která v kontrolní komisi
pomohla také usnesení připravit.
Zastupitelé ODS aktivně podporovali na zastupitelstvu dne 17. 7. 2018 zařazení našich připomínek do Metropolitního plánu.
Zastupitelé ODS aktivně podporovali na zastupitelstvu dne 17. 7. 2018 zařazení našich Požadavků na zadání územní studie
Kamýk. Pomohli tak vybojovat návaznou schůzku 15. 8., kterou jako kompromis navrhla paní Rybářová.
Zastupitelé ODS aktivně podporovali občany na schůzce 15. 8. 2017.

Piráti, Zelení a LES (dále jen Piráti):
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Radní Ivan Jurka (člen Pirátů, zvolený za Změnu), hlasoval celou dobu s ANO a ČSSD. Piráti se ale od něj distancují.
Zastupitelé Pirátů 19 9. 2017 podpořili revokaci (tj. zrušení) souhlasu Rady s projektem Zelený Kamýk.
Zastupitelé Pirátů podpořili 6. 11. 2017 revokaci usnesení souhlasu se stavbou Zelený Kamýk.
Zastupitelé Pirátů podpořili 6. 11. 2017 revokaci usnesení souhlasu s prodejem pozemků kolem Obzoru.
Magistrátní zastupitelé Pirátů a Zelených hlasovali 14. 12. 2017 proti prodeji pozemků u Zimovy, kde není vyřešen úbytek
parkovacích míst pro občany z dalších vchodů Zimovy.
Zastupitelé Pirátů podpořili 31. 1. 2018 zpracování územní studie Kamýk.
Magistrátní zastupitelé Pirátů i Zelených podpořili 22. 2. 2018 pozastavení prodeje pozemků na našem sídlišti a vznik územní
studie. Osobně nás na zasedání podpořila paní Tylová.
Zastupitelka paní Tylová opakovaně zjišťovala informace důležité pro Sebeobranu sidliště.
Zastupitelka paní Tylová navrhla na zastupitelstvu dne 17. 7. 2018 zařazení našich připomínek k Metropolitnímu plánu do
oficiálních připomínek MČ, které mají větší váhu.

Piráti, Zelení a LES (dále jen Piráti)

+
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Zastupitelka paní Tylová zařadila naše připomínky k Metropolitnímu plánu mezi připomínky, pro které získávala podpisy, a
tím zvýšila počet připomínek ve prospěch Kamýku a jejich váhu.
Zastupitelé Pirátů aktivně podporovali 17. 7. 2018 zařazení našich Požadavků na zadání územní studie Kamýk, a vybojovali
tak aspoň dodatečnou schůzku 15. 8.
Zastupitelka paní Tylová podpořila občany osobně na schůzce v Policejní akademii 15. 8.

TOP 09:

+

Zastupitel pan Šula v Novinách Prahy 12 upozornil na domluvu mezi Radou MČ a developerem JRD u projektu Zelený
Kamýk.

+

Zastupitelka paní Jandová na zastupitelstvu 19. 9. 2017 navrhla hlasování a další zastupitelé TOP09 hlasovali pro revokaci
(tj. zrušení) domluvy mezi Radou MČ a developerem JRD u projektu Zelený Kamýk.
Zastupitelé TOP 09 podpořili 6. 11. 2017 revokaci souhlasu se stavbou Zelený Kamýk.
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Zastupitelé TOP 09 podpořili 6. 11. 2017 revokaci souhlasu s prodej pozemků okolo Obzoru.
Pan Šula zpracoval materiál, kterým dává P12 podnět k zpracování území studie Kamýk.
Zastupitelka paní Jandová opakovaně zjišťovala informace důležité pro Sebeobranu sídliště.
Magistrátní zastupitelé TOP 09 hlasovali 14. 12. 2017 pro prodej pozemků u Zimovy developerovi JRD, aniž by řešili úbytek
parkovacích míst pro další občany Zimovy. Zastupitel pan Prchal se hlasování neúčastnil.
Zastupitelé TOP 09 podpořili 31. 1. 2018 zpracování územní studie Kamýk.
Magistrátní zastupitelé TOP 09 podpořili 22. 2. 2018 pozastavení prodeje pozemků na našem sídlišti developerům a schválení
územní studie. Osobně nás zde podpořili pan Šula, pan Prchal a pan Koubek (starosta Libuše).
Starosta Libuše pan Koubek (TOP 09) navrhl spolu s dalšími zastupiteli Libuše změnu Metropolitního plánu v části parku U
zahrádkářské kolonie na stavební parcely. Tento pozemek nepatří Kamýku, ale s naším sídlištěm těsně sousedí.
Zastupitelé TOP 09 aktivně podporovali 17. 7. 2018 naše připomínky k Metropolitnímu plánu a jejich začlenění do oficiálních
připomínek MČ, které mají větší váhu.
Zastupitelé TOP 09 aktivně podporovali 17. 7. 2018 naše Požadavky na zadání územní studie Kamýk, a vybojovali tak další
schůzku.
Zastupitelé TOP 09 aktivně podporovali občany na schůzce 15. 8. v Policejní akademii ČR.

Změna pro Prahu 12 (dále jen Změna):
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Radní za Změnu schválili 6. 6. 2016 souhlas MČ P-12 s prodejem pozemků vedle Zimovy developerovi JRD, přestože není
ošetřen úbytek parkovacích míst pro zbytek Zimovy.
Zastupitelka paní Rázková podpořila občany 29 3. 2017 při veřejném projednání projektu Zelený Kamýk.
Zastupitelé Změny podpořili 19 9. 2017 zrušení podpory projektu Zelený Kamýk. Paní Ruterlová zde vystoupila s interpelací
jménem lidí ze sídliště.
Paní Ruterlová (kandidující nyní za Změnu) se aktivně zapojila do sběru podpisů pro petici a do dalších aktivit naší
Sebeobrany.
Zastupitelé Změny hlasovali 6. 11. 2017 pro zrušení souhlasu s projektem Zelený Kamýk.
Zastupitelé Změny hlasovali 6. 11. 2017 pro zrušení souhlasu s prodejem pozemků okolo Obzoru.
Magistrátní zastupitelé KDÚ-ČSL a STAN (Trojkoalice) nepodpořili 14. 12. 2017 prodej pozemků u Zimovy developerovi
JRD.
Zastupitelé Změny podpořili 31. 1. 2018 zpracování územní studie Kamýk.
Zastupitelka paní Rázková nás osobně podpořila při jednání kontrolní komise MHMP.
Magistrátní zastupitelé KDÚ-ČSL a STAN hlasovali 22. 2. 2018 pro pozastavení prodeje pozemků na našem sídlišti a
zpracování územní studie. Osobně nás na zasedání podpořili paní Rázková a pan Philipp.
Zastupitelka paní Rázková opakovaně zjišťovala informace týkající důležité pro Sebeobranu sídliště.
Zastupitelé Změny podpořili 17. 7. 2018 naše připomínky k Metropolitnímu plánu a jejich začlenění do oficiálních připomínek
MČ, které mají větší váhu.
Zastupitelé Změny podpořili 17. 7. 2018 naše Požadavky na zadání územní studie Kamýk, a vybojovali tak další schůzku 15.
8. Paní Ruterlová zde měla interpelaci.
Zastupitelka paní Rázková podpořila občany osobně na schůzce 15. 8. v Policejní akademii.

!!! 2. října 2018 v 18.00 bude v Prioru jednání zastupitelstva, kde budeme usilovat o zrušení
usnesení, kterým se MČ P-12 zbavuje práv k pozemkům v ulicích Pavlíkova, Smotlachova,
Novodvorská a část Zimovy. Interpelace začínají v 17.00. Práva k pozemkům jsou důležitá
k případnému vyjednávání s developery!!!
Další informace o boji s nepřiměřenou výstavbou najdete na www.sidliste-kamyk.cz .

