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STAŇTE SE PŘÍZNIVCEM VV NAVŠTIVTE WWW.VECIVEREJNE.CZ
A ZAREGISTRUJTE SE

Domy zde stojí už od  padesátých let a  pů-
vodně sloužily zaměstnancům továrny 

Motorlet. Nezastavěné pozemky pak desetiletí 
obyvatelům sloužily jako zahrady. K jejich smů-
le ale nebyla majetková situace tohoto území 
právně dořešena a  po  roce 1989 byly zahrady 
vráceny původním majitelům. Ti pozemky pro-
dali společnosti Luma a ta je prodala společnos-
ti Central Group, 15. investiční. 
Od  okamžiku, kdy se obyvatelé domů v  Mi-
kšovského ulici dozvěděli, že jim na  jejich za-
hradách mají vyrůst několikapatrové stavby, 
začali se proti projektu nazvanému Viladomy 
Na  Farkáně bránit. Jejich snaha ale připomíná 
boj s větrnými mlýny. K záměru výstavby se při-

tom negativně vyjádřil i útvar rozvoje hlavního 
města Prahy. Stavební úřad ale jeho připomín-
ky ignoroval. Územní řízení vedla samotná ve-
doucí stavebního úřadu Prahy 5 Eva Čechová. 
Stavební povolení pak vydala vedoucí oddělení 
stavební Taťána Zacharieva. 

O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO
POVOLENÍ MÍSTNÍ NEVĚDĚLI
Právě o  nejnovějším kroku stavebního úřadu – 
vydání stavebního povolení k  projektu Vilado-
my Na Farkáně – se obyvatelé ulice dozvěděli až 
v okamžiku, kdy najatá fi rma začala kácet dřevi-
ny na zahradách, kde by se mělo stavět. O vedení 
stavebního řízení ani o vydání povolení neměli 

Místostarosta Prahy 5 Jiří Vejmelka z  VV 
poslední únorový den pokřtil ve smíchov-

ské Stanici přírodovědců v Drtinově ulici mládě 
lamy. Pětiměsíční sameček, který se ve stanici te-
prve zabydluje, dostal jméno Raya. 
Při křtu Rayi, který se jmenuje po jihoamerické 
záchranné stanici pro lamy La Raya, neteklo šam-
paňské – sameček se spokojil s  čerstvou zeleni-
nou. Lamátko ve stanici ofi ciálně přivítal zástup-
ce starosty Vejmelka, který se dlouhodobě věnuje 
pomoci tomuto zařízení. Koordinoval například 

projekt Community days, ve kterém dobrovolníci 
z řad zaměstnanců smíchovského Staropramenu 
odpracovali ve  stanici řadu hodin a pomohli se 
zvelebením areálu. „Obří zásluha ale patří hlav-
ně zaměstnancům stanice přírodovědců; vím, že 
do  péče o  místní zvířata investují spoustu času 
a  energie,“ vzkázal během křtu Vejmelka. Rayu 
a další zvířecí obyvatele stanice můžete navštívit 
od pondělí do pátku v době od devíti do devate-
nácti hodin.

(red)

Před domy jim pokáceli stromy 
TAK SE DOZVĚDĚLI, ŽE SE BUDE ZA JEJICH OKNY STAVĚT
Obyvatelům ulice Mikšovského by už brzy na zahradách 

u jejich domů mohly vyrůst tři viladomy. Stavební úřad i přes 

protesty místních vydal povolení k výstavbě. 

Stavební povolení vůbec ne-
mělo být vydáno, neboť stavba 
nesplňuje podmínky takzva-
né vyhlášky o  dopravě v  klidu. 
Městská část totiž dosud nedala 
souhlas ke  stavbě parkovacích 
míst na  svých pozemcích, která 

jsou podmínkou pro vydání stavebního povo-
lení. Central Group se však pokusil tuto pod-
mínku obejít a požádal stavební úřad o výjim-
ku z uvedené vyhlášky. Tu obdržel hned druhý 
den po podání své žádosti a úřad si ani nedělal 
starosti s řádným odůvodněním svého povolení 
a pouze opsal důvody žádosti stavebníka. 

Tomáš Homola, zastupitel za VV 
a předseda komise územního rozvoje

tomas.homola@praha5.cz

CO NA TO

VĚCI VEŘEJNÉ

STANICE PŘÍRODOVĚDCŮ
PŘIVÍTALA NOVÉ MLÁDĚ LAMY

ani ponětí. „Je zřejmé, že stavební úřad nemá 
žádné zábrany a  pokračuje v  dřívějších nezá-
konnostech,“ říká jeden z místních obyvatel Jan 
Formánek. „Budeme se proti tomu zákonnými 
prostředky bránit, je ovšem známo, že zákonné 
prostředky jsou na drzé a nestydaté porušování 
zákona velmi často krátké. Je to jako bránit se 
hrubému agresorovi, který nemá žádné zábrany, 
racionální argumentací,“ dodává Formánek. 
Lidé z  bytových domů v  ulici Mikšovského 
20. února podali proti stavebnímu povolení od-
volání z pozice opomenutého účastníka. Kauze 
se budeme v časopisu věnovat i nadále.
Ivana Svobodová, i.svobodova@casopisprazan.cz


