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„Tady není developerovo...

Hajím ZÁJMY OBČANŮ“ ŘÍKÁ EVA TYLOVÁ

Ing. Eva Tylová, kandidátka do Senátu

Ing. Eva Tylová vystudovala ČVUT, fakultu jaderné fyziky a fyzikálního inženýrství, ale celý svůj profesní život se zaměřuje na ochranu životního prostředí
a boj za lepší život občanů, ať už jejich oblast k životu ohrožují developeři předimenzovanou výstavbou, hluk či úbytek zelených ploch. V podzimních volbách
kandiduje do Senátu za Piráty, s podporou Zelených na Praze12 a Liberálně
ekologické strany (LES) ve volebním okrsku 17. Tento okrsek zahrnuje nejen
Prahu 12 včetně Cholupic a Točné, kde Eva Tylová působí jako zastupitelka, ale
také území městských částí Radotín, Lipence, Lochkov, Velká a Malá Chuchle,
Zbraslav, Kunratice, Šeberov, Újezd, Libuš, Petrovice, Slivenec a část území
městské části Praha 4 tvořenou katastrálními územími Hodkovičky a Lhotka.
Co vás vedlo ke vstupu do politiky a jak dlouho v ní působíte?
Jedno z moudrých rčení říká „Kdo
se nestará o politiku, o toho se
politika postará“. Vždy jsem byla
aktivní člověk, od členství v různých neziskových organizacích
jsem se dostala až ke členství ve
Straně zelených za kterou jsem
působila jako zastupitelka v rámci
uskupení „Změna pro Prahu 12“.
Práci ve „Změně“ jsem ukončila

v roce 2014. Nyní jsem registrovaná příznivkyně Pirátů. Nehledejte
v tom ale převlékání kabátů, vedu
klub Piráti, Zelení a LES - jsou to
strany podobného zaměření a já
jsem hledala cestu, jak ochranu
životního prostředí převést do
komunální sféry, jak podpořit
zdravý trend obrany přírody před
lidskou chamtivostí.
Řada občanů se na mě obrací
s podněty, se kterými jim již ne-

Tady není developerovo
Podstatnou část Prahy tvoří sídliště. Záměrem jejich tvůrce byla
vyváženost staveb, která společně
s hojnou zelení vytvoří na relativně malé ploše přijatelné bydlení pro velký počet obyvatel.
Vyšší obytné bloky domů jsou tak
vyvažovány nižšími objekty občanské vybavenosti. Vybavenost
sídlišť chátrá a na stole je otázka,
jak dál. Řadu objektů koupili noví

majitelé, ale na jejich opravu či
snad dokonce rozvoj nechtějí dát
prostředky. Ukazuje se, že je koupili za účelem spekulace. Chtějí
je zbourat a místo nich postavit
výškové objekty bez ohledu, zda
zastíní či jinak znehodnotí domy
v jejich okolí. Chtějí je vybudovat bez patřičné infrastruktury,
vyřešení dopravy atd. Tedy zase
na úkor místních obyvatel. Se-

mohu pomoci, protože vyžadují
změnu zákona. Proto kandiduji
do Senátu, kde mohu tyto změny
iniciovat. Přitom uplatním i zkušenosti ze státní sféry, působila
jsem jako náměstkyně ministra
životního prostředí a jako ředitelka České inspekce životního prostředí a dále jako místostarostka
Prahy 12. Nyní jsem na Praze 12
zastupitelkou. Politika je nástroj,
jak já ho chápu, jak sloužit lidem.
Myslím, že v politice se dobře orientuji a hlavně mám stále co říci
a chci to říkat... a to pěkně nahlas.
Vaší snahou a také budoucím posláním, jestli uspějete, je chránit
práva občanů na klidný život ve
městech. Jak si s tím poradíte?
Víte, města už teď připomínají
betonovou džungli. Developeři
postupují podle zásady „urvi, co
můžeš“. Významnou část Prahy
tvoří sídliště. Jsou charakteristická zelení a dostatkem prostoru.
Developerské firmy zahušťují sídliště naddimenzovanou zástavbou, která znehodnocuje životní
prostředí jejich obyvatel. Pro občany je velice náročné se tomu
bránit a zabírá jim to čas, který by
mohli věnovat svým záležitostem.
Uchráněny nejsou ani zástavby
rodinnými domy. Já na to říkám
„tady není developerovo!“ Chtěla
bych, pokud budu zvolena senátorkou, hlídat výstavbu, aby ji neovládli developeři, chtěla bych
větší kontrolu nad Metropolitním
plánem a především bych chtěla
chránit a rozšiřovat zelené plochy
ve městě. To lze pouze změnou
zákonů, které jsou, laicky řečeno,
tkáváme se i s takovými excesy
jako přístavba domu z jihu budovou širší, takže do bytů na okraji
stávajícího domu vůbec nepůjde slunce. Dalším případem je
stavba 11 patrového věžáku ve
vzdálenosti 11 m od bytového
domu, který má na tuto stranu
okna pokojů. Důvodem výstavby takto vysokých domů je zisk.
Nejsme proti revitalizaci sídlišť,
ale s lidským rozměrem nástavby
několika pater. Na další straně si
čtenář může prohlédnout mapu

proti zdravému územnímu rozvoji, takže vlastně směřují proti
občanům. Příkladem je obrana
proti zvýšené zástavbě. Dříve
jsme jako občané mohli založit
spolek, který se řízení za nás,
občany, účastnil. Toto právo jim
novela stavebního zákona, která
platí od tohoto roku, vzala. Zásadní stanoviska k developerským
projektům převedla dále od lidí
na Magistrát hl. m. Prahy, který
je vydává bez znalosti místa určení. Prakticky je tedy občanům
znemožněno ovlivňovat novou
výstavbu ve svém okolí. To je
špatně. Chci v Senátu bránit zájmy občanů a tudíž se mimo jiné
zasadím o změny ve stavebním
zákoně, které nahrávají developerům a poškozují občany. Občané mají právo na zdravé životní
prostředí. Další problém vidím
v tom, že obyvatele často obtěžuje
nadměrný hluk z dopravy a stát
místo aby vybudoval protihluková opatření změkčil limity hluku.
To je také třeba změnit. To jsou
některé z mých priorit, ale jsou
i další.
Jaké?
Tak například boj proti korupci.
Je to často skloňované téma, ale
důležité. Ubírá nám veřejné prostředky, které chybí jinde. Také
bych chtěla pokračovat v boji
proti hazardu. Ničí lidské životy
a zanechává nešťastné celé rodiny. Dále chci v neposlední řadě
prosadit lepší péči o zeleň, její
rozšiřování a ochranu zelených
ploch. Při nastávající klimatické
změně, kdy i skeptici už bijí na

developerských projektů. Je to
mapa, kterou najdete na stránkách https://praha12.pirati.cz/
vystavba/ a autorem je Jan Adamec (Piráti).
Seznam developerských projektů v Praze 12: Vosátkova, polyfunkční dům - Kamýk - Trigema;
Těšíkova, polyfunkční domy - Kamýk - YIT, Fisolta; Obzor, polyfunkční domy - Kamýk - Fisolta;
Papírníkova, bytový dům - Kamýk - PT Real Estate; Pavlíkova,

držíme kurz

poplach, bude zeleň velmi důležitá – příkladně dokáže ochladit
a zvlhčit vzduch při stále častějších vlnách veder. Zaslouží si naši
mimořádnou pozornost.
Jak budete vést svou kampaň?
Víte, já ráda chodím mezi lidi.
Hodí se odpovědět na otázku,
kterou mi položila jedna milá
paní v tramvaji. Ptala se, proč
nemám tým spolupracovníků,
kteří by práci za mne odváděli,
proč nosím petice sama ve svém
volném čase, proč se účastním
akcí na podporu ochrany životního prostředí a sama navštěvuji
ohrožená místa. Odpověď je jednoduchá, mám sice pomocníky
z řad Pirátů i Zelených, ale je to
moje rozhodnutí a to proto, že
velmi ráda komunikuji s lidmi,
chci se s lidmi poznávat a stýkat
se a mluvit s nimi, ptát se na jejich
názor, sbírat stížnosti, odezvy. Tak
jako jsem se od lidí dozvěděla, že
se bojí zástavby louky Na Hupech,
stejně se například bavím o takových drobnějších bolístkách, jako
je stav zeleně v sídlištích, chybějící koše na odpadky, lavičky
a dalších. Odezva od lidí mi napovídá, že jsem se vydala správnou
cestou a tou je komunikace. Proto
nemám tým ochránců, kteří by
mluvili s lidmi za mne. A proto
také vznikají tyto noviny – abych
díky nim mohla hovořit i k lidem,
které nepoznám osobně.

Ing. Eva Tylová

kandidátka do Senátu
za Pirátskou stranu

polyfunkční dům - Kamýk - PT
Real Estate; Smotlachova, polyfunkční dům - Kamýk - JRD;
Zimova, bytový dům - Kamýk JRD; Louka Šabatka - Komořany Central Group; Louka na Hupech;
Zástavba vstupu do Modřanské
rokle - Modřany – „Modřanský
dvůr, s. r. o.“; Písková, polyfunkční dům - Modřany - Crescon; Rilská, polyfunkční domy - Modřany
- Fisolta; Výtopna u křižovatky
Gen. Šišky a Čs.exilu - Modřany
- PT Real Estate.
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Stavební zákon pro lidi ne proti lidem
aneb úskalí novely stavebního zákona
Mapa developerských projekt na Praze 12
praha12.pirati.cz/vystavba

Jedním z témat, kterým se chci v Senátu
věnovat je změna stavebního zákona
tak, aby byl pro lidi a ne pro developery. Poslední novela stavebního zákona,
která platí od 1. 1. 2018 totiž nahrává
developerům a ne občanům, těm naopak práva vzala. Zkrátily se lhůty do
kdy se mohou vyjádřit. Dříve se mohli
bránit společně, tím že založili spolek,
který se za ně vyjadřoval. To dnes pro
většinu developerských staveb, které
je nejvíce pálí, nejde. Některá stanoviska se ze stavebního úřadu Prahy
12 posunuly na Magistrát, je to např.
závazné stanovisko k souladu stavby
s územním plánem. Došlo tedy k posunu rozhodování z úřadu blízkému místu, o kterém se rozhoduje, na centrální
úroveň. A již tu máme první neblahý
případ. Společnost Trigema na místě
jednopodlažního obchodního centra ve Vosátkově ulici chce
postavit úžasnou dominantu dvou věží, jednu o 18. patrech
a druhou „pouhých“ 15, která tuto oblast „pozdvihne“. Tento
nápad opravdu „pozdvihl“, ale řadu občanů i zastupitelů ze
židlí. O potřebě revitalizace objektu nikdo nepochybuje,
ale takto? Developer si však s předstihem projekt nechal
posvětit na odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m.

Prahy. Tam mají zřejmě zadání schválit developerům každou
stavbu bez ohledu na zájmy místních. Problém je, že proti
stanovisku se reálně nelze ve stanovené lhůtě odvolat. Chci
vrátit občanům právo se bránit proti předimenzovaným
stavbám v jejich okolí, posunout rozhodování z Magistrátu
na lokální úroveň, zjednodušit stavební řízení pro drobné
stavebníky. Toto bych ráda v Senátu prosadila.

Požadujeme omezit hluk z kamionové dopravy
Hluk z dopravy trápí obyvatele Točné, Cholupic, Komořan,
Zbraslavi, Chuchle, Lahovic a Újezda a dalších městských
částí. Zdrojem hluku jsou dopravní stavby v jejich okolí,
pražský silniční okruh, dálnice D1 nebo Strakonická ulice.
V některých oblastech se dokonce hluk sčítá z několika
dopravních staveb. Nejhorší je hluk v nočních hodinách,
když začnou jezdit kamiony a budí lidi ze spaní. Na pražském silničním okruhu dosud nejsou realizována protihluková opatření, která jsem v roce 2000 jako náměstkyně
ministra životního prostředí požadovala ve stanovisku
posuzování vlivů na životní prostředí. Výrazně by situaci pomohla protihluková stěna po celé délce mostu či
tichý asfalt. Stát místo toho, aby protihluková opatření
realizoval, tak hlukové limity změkčuje. Absurdní je, že
při měření hluku se nejistoty pouze odčítají a ne jako ve
všech technických a vědních oborech i přičítají. Takže
pokud naměříte 50 decibelů (dB), tak se odečtením dostanete na 48 dB a naměřený hluk je pod limitem. Přitom
může být 52 dB, tedy nad limitem. Jednoznačně tím stát
dal přednost finančním prostředkům před zdravím lidí.
Přitom vybudování protihlukové stěny je v nákladech

raha zveřejnila návrh nového územního, tzv. Metropolitního plánu. Od zítra
27. června 2018 je možné ho
měsíc připomínkovat. Pravidla rozvoje by po zapracování
připomínek měla od roku 2023
určovat budoucnost a veškerou výstavbu v hlavním městě
na další desetiletí. Na první
pohled se může zdát, že nový
územní plán obsahuje jednoznačně kladné změny. Bohužel
při podrobném zkoumání se
ukázaly i závažné nedostatky. Připomínek je hodně, vybíráme ty, které se občanů zvl.
dotýkají.

1

) Nesouhlasíme se změnou
výškové hladiny z 13. na
21. podlaží. Požadujeme, aby
byla u všech budov s výškou 13
podlaží tato výška ponechána
i v Metropolitním plánu. Dále
požadujeme, aby zůstala zachována výšková hladina 2 podlaží
u všech budov, které mají 1–2
podlaží.

2

) U veškerých parků žádáme
změnu ze zastavitelných
na nezastavitelné s možností
umístit do nich lampy veřejného osvětlení, odpadkové koše
atd. MP má možnosti, jak označit park jako nezastavitelný
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ZACHRAŇME HUPY
Ozdobou naší městské části je Modřanská
rokle. Je cenná nejen jako přírodní památka,
ale také jako krásné oddechové místo pro
občany. Při vstupu do Modřanské rokle je
rozsáhlá louka, kde se říká „Na Hupech“.


  
   
    

        
           
             
                         
           
             
          
  
           
            
            

          
Louka je rájem pro děti a pejskaře a tvoří přirozenou hranici mezi ruš- 
                                
  
nou křižovatkou v blízkosti Sofijského náměstí a občanskou zástavbou       
          
na kopci. Po vykácení části zeleně v dolní části Modřanské rokle vznikne                              
    
u rušné křižovatky vodní plocha a louka „Na Hupech“ je příjemnou 
         
         
navazující klidovou plochou pro oddych a rekreaci. Louka je bohužel           
 
částečně v soukromých rukách. Pozemky ve vrchní části už byly zasta-         
věny – údajně objekty občanské vybavenosti. Střední část pozemků je
vedena jako louka, vlastníci jsou dva dědici, původní majitel také léta
bojoval o změnu územního plánu a počítal se stavbami. Spodní část patří
subjektu „Modřanský dvůr“. Je to společnost zabývající se „pronájmem
bytů a nebytových prostor“. Bohužel právě tato společnost právě nyní
podala podnět ke změně územního plánu ze „zemědělského půdního    
      
fondu“, jež je zapsán v katastru nemovitostí na „občanskou vybavenost“.      ¡ 
     
¡ ¡
To už je několikátý pokus, jak zastavět louku na Hupech. Například 
        
   
       
v roce 2014 rada městské části, když jsem byla místostarostka, výstavbu
na této louce jednoznačně odmítla. Když vlastníkovi nevyšly pokusy
změnit status louky na obytnou, podal nový podnět na změnu územního plánu na veřejnou vybavenost, se záměrem
vybudovat soukromou mateřskou, střední i základní školu. A to na svažitém pozemku o výměře pouhých 1,76 hektaru!
Rada podnět odložila a hrozilo, že ho po volbách schválí, proto náš klub Piráti, Zelení a LES inicioval petici za záchranu
louky. Ohlas u lidí byl ohromný, nejen že chodili podepisovat petici k našemu petičnímu stánku, ale petici si tiskli a sami
sbírali podpisy. Když jsme získali 1500 podpisů, tak jsem návrh na nesouhlas se změnou územního plánu předložila na
jednání zastupitelstva. Po dlouhých diskuzích se nám podařilo pro nesouhlas získat většinu zastupitelů. Radovali jsme se
však předčasně. Několik zastupitelů řeklo, že pokud investor projekt přepracuje, tak ho podpoří. Proto sbíráme podpisy
dále, již jich máme více než 2 tisíce. Děkuji všem, kteří nám svým podpisem pomáhají louku zachránit.

Je Vám horko? Metropolitní plán to ještě zhorší.

Odtud proniká hluk do Lochkova.
Plastové zábradlí místo protihlukové stěny.

na dálnici zanedbatelná položka. Proto jsem inicovala
petici za snížení hluku z dopravy a v Senátu bych chtěla
iniciovat změnu zákona, aby takovéto změkčení limitů
poškozující lidské zdraví nebylo možné.

Metropolitní plán ano, ale jinak

P
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a přitom si zachovat možnost
postavit nebo umístit do
něj ty objekty a věci, které
tam patří. I když mají parky
zvláštní ochranu nestavebních
bloků, nepovažujeme to za dostatečné opatřením k jejich
ochraně.

3

) Nesouhlasíme s úbytkem
městské zeleně o 10%, což je
v rozporu se Strategií Adaptace na klimatickou změnu a Implementačním plánem k této
strategii, kterou schválila
Rada hl. m. Prahy. Požadujeme zachování zeleně v plném
rozsahu.

4

) Požadujeme vyznačení objektů občanské vybavenosti
jejich plochou a nikoli pouze
bodem, což představuje nedostatečnou ochranu těchto veřejnosti sloužících zařízení.

P

řipomínkovat plán mohla veřejnost od 27. 6. 2018 po dobu
jednoho měsíce. V té době jsem
společně s kolegy z klubu Pirátů
a Zelených objížděla Prahu 12 a
další městské části s putovním
stánkem a lidi upozorňovala na
problémy, které Metropolitní
plán přináší v jejich okolí. Pomáhali jsme jim sepsat připomínky
a předat je na Magistrát.

TADY NENÍ DEVELOPEROVO

Je Vám horko? Mně také. Stejně tak milionu Pražanů je tepleji
a tepleji. Za posledních 50 let stoupla průměrná teplota o více
než 1 °C. To zase nevypadá tak hrozivě, ale jde hlavně o ta „vedra
k padnutí“ v létě. K tomu se přidává akumulace tepla ve zdech ať
již betonových či cihlových a dlažbě. Žijeme v Praze, máme toto
město rádi, ale v létě zde nemůžeme vedrem vydržet.
Přitom recept je poměrně jednoduchý. Teplo v ulicích snižují
stromy, keře, ale i tráva. Zelených ploch je v Praze zatím proti
jiným městům hodně, ale to se může změnit. Ne všechny prošly
sítem autorů Metropolitního plánu, kteří uznávají za zeleň pouze parky a ne ostatní zelené plochy jako např. louky, travnaté
plochy atd. Takových je méně v centru a více na sídlištích. Třeba
louka, kam si jdete s dětmi hrát, lehnout si do trávy, relaxovat,
proběhnout se s pejskem či jen tak kolem ní jdete a máte radost
z pohledu do zeleně. Prostě v plánu nemají šanci a mají být zastavěny. Autor Metropolitního plánu architekt Koucký přiznal,
že 10 % zelených ploch se podle plánu zastaví. To je v rozporu
i s Koncepcí Adaptace na klimatickou změnu, kterou v loňském
roce schválila Rada hl. m. Prahy a která naopak rozšíření zeleně
požaduje. Autoři Metroplánu vyrazili s další scestnou argumentací, údržba zeleně je prý drahá, vychází jim v desítkách tisíc Kč/ha
za rok. Zapomněli však počítat s přínosy (ochlazování, kyslíkový
efekt, ochrana proti hluku a záchyt prachu), ty podle prof. Vyskota
z Mendelovy univerzity jsou jednotky až desítky milionů Kč/
ha za rok. Mít zeleň ve městě tedy není žádné plýtvání penězi.
Alarmující studie příští klimatické změny počítají s narůstajícím
trendem oteplování a výskytů sucha. Kritické situace budou
vznikat díky tzv. vlnám veder. Města vytvářejí tepelný ostrov,
například centrum Prahy je prokazatelně o 2.5 stupně teplejší
než okolní sídla. Nemocným, dětem a starým lidem se už dnes
velmi špatně žije, pokud teploty dosahují tropických hodnot,
pokud budou teploty ještě stoupat a vlny veder budou delší,
bude docházet k úmrtím. Je tedy životně důležité zachovat zeleň, která pokud je o ni dobře pečováno, dokáže snížit teplotu
a zvýšit vlhkost vzduchu, což je pro pocitovou pohodu obyvatel

nesmírně důležité. Každý trávník, každý jeden strom může
v budoucnu znamenat mnoho.
V Senátu budu prosazovat ochranu zeleně a příznivého životního prostředí.

Koruny stromů vytváří nezbytný stín a vypařováním z listů
zvyšují vlhkost vzduchu a tím snižují teplotu. Fungují tedy
jako klimatizační jednotka. Dobře vzrostlý listnatý silný strom
za jeden den odpaří až 100 litrů vody. Bylo naměřeno, že pod
stromem je až o 10 °C méně, než v okolním prostředí.
Zeleň je významná i pro naše zdraví, pirátský kandidát na primátora a lékař Zdeněk Hřib zmiňuje řadu přínosů pro zdraví
a spokojenost lidí: „Ulice se stromy představují obecně příjemnější prostředí k životu, povzbuzují fyzickou aktivitu a mají
také dopad na silnější komunitní vazby, což u lidí podporuje
zdraví a pocit spokojenosti. Části města s vyšší hustotou stromů
jednoznačně vykazují nižší spotřebu antidepresiv. Navíc stromy
fungují jako biologické filtry snižující až o 25 % množství polétavého prachu, který zachycují svými listy a mají tak pozitivní
vliv na dlouhověkost obyvatel měst.“
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Stavební zákon pro lidi ne proti lidem
aneb úskalí novely stavebního zákona
Mapa developerských projekt na Praze 12
praha12.pirati.cz/vystavba

Jedním z témat, kterým se chci v Senátu
věnovat je změna stavebního zákona
tak, aby byl pro lidi a ne pro developery. Poslední novela stavebního zákona,
která platí od 1. 1. 2018 totiž nahrává
developerům a ne občanům, těm naopak práva vzala. Zkrátily se lhůty do
kdy se mohou vyjádřit. Dříve se mohli
bránit společně, tím že založili spolek,
který se za ně vyjadřoval. To dnes pro
většinu developerských staveb, které
je nejvíce pálí, nejde. Některá stanoviska se ze stavebního úřadu Prahy
12 posunuly na Magistrát, je to např.
závazné stanovisko k souladu stavby
s územním plánem. Došlo tedy k posunu rozhodování z úřadu blízkému místu, o kterém se rozhoduje, na centrální
úroveň. A již tu máme první neblahý
případ. Společnost Trigema na místě
jednopodlažního obchodního centra ve Vosátkově ulici chce
postavit úžasnou dominantu dvou věží, jednu o 18. patrech
a druhou „pouhých“ 15, která tuto oblast „pozdvihne“. Tento
nápad opravdu „pozdvihl“, ale řadu občanů i zastupitelů ze
židlí. O potřebě revitalizace objektu nikdo nepochybuje,
ale takto? Developer si však s předstihem projekt nechal
posvětit na odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m.

Prahy. Tam mají zřejmě zadání schválit developerům každou
stavbu bez ohledu na zájmy místních. Problém je, že proti
stanovisku se reálně nelze ve stanovené lhůtě odvolat. Chci
vrátit občanům právo se bránit proti předimenzovaným
stavbám v jejich okolí, posunout rozhodování z Magistrátu
na lokální úroveň, zjednodušit stavební řízení pro drobné
stavebníky. Toto bych ráda v Senátu prosadila.

Požadujeme omezit hluk z kamionové dopravy
Hluk z dopravy trápí obyvatele Točné, Cholupic, Komořan,
Zbraslavi, Chuchle, Lahovic a Újezda a dalších městských
částí. Zdrojem hluku jsou dopravní stavby v jejich okolí,
pražský silniční okruh, dálnice D1 nebo Strakonická ulice.
V některých oblastech se dokonce hluk sčítá z několika
dopravních staveb. Nejhorší je hluk v nočních hodinách,
když začnou jezdit kamiony a budí lidi ze spaní. Na pražském silničním okruhu dosud nejsou realizována protihluková opatření, která jsem v roce 2000 jako náměstkyně
ministra životního prostředí požadovala ve stanovisku
posuzování vlivů na životní prostředí. Výrazně by situaci pomohla protihluková stěna po celé délce mostu či
tichý asfalt. Stát místo toho, aby protihluková opatření
realizoval, tak hlukové limity změkčuje. Absurdní je, že
při měření hluku se nejistoty pouze odčítají a ne jako ve
všech technických a vědních oborech i přičítají. Takže
pokud naměříte 50 decibelů (dB), tak se odečtením dostanete na 48 dB a naměřený hluk je pod limitem. Přitom
může být 52 dB, tedy nad limitem. Jednoznačně tím stát
dal přednost finančním prostředkům před zdravím lidí.
Přitom vybudování protihlukové stěny je v nákladech

raha zveřejnila návrh nového územního, tzv. Metropolitního plánu. Od zítra
27. června 2018 je možné ho
měsíc připomínkovat. Pravidla rozvoje by po zapracování
připomínek měla od roku 2023
určovat budoucnost a veškerou výstavbu v hlavním městě
na další desetiletí. Na první
pohled se může zdát, že nový
územní plán obsahuje jednoznačně kladné změny. Bohužel
při podrobném zkoumání se
ukázaly i závažné nedostatky. Připomínek je hodně, vybíráme ty, které se občanů zvl.
dotýkají.

1

) Nesouhlasíme se změnou
výškové hladiny z 13. na
21. podlaží. Požadujeme, aby
byla u všech budov s výškou 13
podlaží tato výška ponechána
i v Metropolitním plánu. Dále
požadujeme, aby zůstala zachována výšková hladina 2 podlaží
u všech budov, které mají 1–2
podlaží.

2

) U veškerých parků žádáme
změnu ze zastavitelných
na nezastavitelné s možností
umístit do nich lampy veřejného osvětlení, odpadkové koše
atd. MP má možnosti, jak označit park jako nezastavitelný

léto 2018

ZACHRAŇME HUPY
Ozdobou naší městské části je Modřanská
rokle. Je cenná nejen jako přírodní památka,
ale také jako krásné oddechové místo pro
občany. Při vstupu do Modřanské rokle je
rozsáhlá louka, kde se říká „Na Hupech“.


  
   
    

        
           
             
                         
           
             
          
  
           
            
            

          
Louka je rájem pro děti a pejskaře a tvoří přirozenou hranici mezi ruš- 
                                
  
nou křižovatkou v blízkosti Sofijského náměstí a občanskou zástavbou       
          
na kopci. Po vykácení části zeleně v dolní části Modřanské rokle vznikne                              
    
u rušné křižovatky vodní plocha a louka „Na Hupech“ je příjemnou 
         
         
navazující klidovou plochou pro oddych a rekreaci. Louka je bohužel           
 
částečně v soukromých rukách. Pozemky ve vrchní části už byly zasta-         
věny – údajně objekty občanské vybavenosti. Střední část pozemků je
vedena jako louka, vlastníci jsou dva dědici, původní majitel také léta
bojoval o změnu územního plánu a počítal se stavbami. Spodní část patří
subjektu „Modřanský dvůr“. Je to společnost zabývající se „pronájmem
bytů a nebytových prostor“. Bohužel právě tato společnost právě nyní
podala podnět ke změně územního plánu ze „zemědělského půdního    
      
fondu“, jež je zapsán v katastru nemovitostí na „občanskou vybavenost“.      ¡ 
     
¡ ¡
To už je několikátý pokus, jak zastavět louku na Hupech. Například 
        
   
       
v roce 2014 rada městské části, když jsem byla místostarostka, výstavbu
na této louce jednoznačně odmítla. Když vlastníkovi nevyšly pokusy
změnit status louky na obytnou, podal nový podnět na změnu územního plánu na veřejnou vybavenost, se záměrem
vybudovat soukromou mateřskou, střední i základní školu. A to na svažitém pozemku o výměře pouhých 1,76 hektaru!
Rada podnět odložila a hrozilo, že ho po volbách schválí, proto náš klub Piráti, Zelení a LES inicioval petici za záchranu
louky. Ohlas u lidí byl ohromný, nejen že chodili podepisovat petici k našemu petičnímu stánku, ale petici si tiskli a sami
sbírali podpisy. Když jsme získali 1500 podpisů, tak jsem návrh na nesouhlas se změnou územního plánu předložila na
jednání zastupitelstva. Po dlouhých diskuzích se nám podařilo pro nesouhlas získat většinu zastupitelů. Radovali jsme se
však předčasně. Několik zastupitelů řeklo, že pokud investor projekt přepracuje, tak ho podpoří. Proto sbíráme podpisy
dále, již jich máme více než 2 tisíce. Děkuji všem, kteří nám svým podpisem pomáhají louku zachránit.

Je Vám horko? Metropolitní plán to ještě zhorší.

Odtud proniká hluk do Lochkova.
Plastové zábradlí místo protihlukové stěny.

na dálnici zanedbatelná položka. Proto jsem inicovala
petici za snížení hluku z dopravy a v Senátu bych chtěla
iniciovat změnu zákona, aby takovéto změkčení limitů
poškozující lidské zdraví nebylo možné.

Metropolitní plán ano, ale jinak

P
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a přitom si zachovat možnost
postavit nebo umístit do
něj ty objekty a věci, které
tam patří. I když mají parky
zvláštní ochranu nestavebních
bloků, nepovažujeme to za dostatečné opatřením k jejich
ochraně.

3

) Nesouhlasíme s úbytkem
městské zeleně o 10%, což je
v rozporu se Strategií Adaptace na klimatickou změnu a Implementačním plánem k této
strategii, kterou schválila
Rada hl. m. Prahy. Požadujeme zachování zeleně v plném
rozsahu.

4

) Požadujeme vyznačení objektů občanské vybavenosti
jejich plochou a nikoli pouze
bodem, což představuje nedostatečnou ochranu těchto veřejnosti sloužících zařízení.

P

řipomínkovat plán mohla veřejnost od 27. 6. 2018 po dobu
jednoho měsíce. V té době jsem
společně s kolegy z klubu Pirátů
a Zelených objížděla Prahu 12 a
další městské části s putovním
stánkem a lidi upozorňovala na
problémy, které Metropolitní
plán přináší v jejich okolí. Pomáhali jsme jim sepsat připomínky
a předat je na Magistrát.

TADY NENÍ DEVELOPEROVO

Je Vám horko? Mně také. Stejně tak milionu Pražanů je tepleji
a tepleji. Za posledních 50 let stoupla průměrná teplota o více
než 1 °C. To zase nevypadá tak hrozivě, ale jde hlavně o ta „vedra
k padnutí“ v létě. K tomu se přidává akumulace tepla ve zdech ať
již betonových či cihlových a dlažbě. Žijeme v Praze, máme toto
město rádi, ale v létě zde nemůžeme vedrem vydržet.
Přitom recept je poměrně jednoduchý. Teplo v ulicích snižují
stromy, keře, ale i tráva. Zelených ploch je v Praze zatím proti
jiným městům hodně, ale to se může změnit. Ne všechny prošly
sítem autorů Metropolitního plánu, kteří uznávají za zeleň pouze parky a ne ostatní zelené plochy jako např. louky, travnaté
plochy atd. Takových je méně v centru a více na sídlištích. Třeba
louka, kam si jdete s dětmi hrát, lehnout si do trávy, relaxovat,
proběhnout se s pejskem či jen tak kolem ní jdete a máte radost
z pohledu do zeleně. Prostě v plánu nemají šanci a mají být zastavěny. Autor Metropolitního plánu architekt Koucký přiznal,
že 10 % zelených ploch se podle plánu zastaví. To je v rozporu
i s Koncepcí Adaptace na klimatickou změnu, kterou v loňském
roce schválila Rada hl. m. Prahy a která naopak rozšíření zeleně
požaduje. Autoři Metroplánu vyrazili s další scestnou argumentací, údržba zeleně je prý drahá, vychází jim v desítkách tisíc Kč/ha
za rok. Zapomněli však počítat s přínosy (ochlazování, kyslíkový
efekt, ochrana proti hluku a záchyt prachu), ty podle prof. Vyskota
z Mendelovy univerzity jsou jednotky až desítky milionů Kč/
ha za rok. Mít zeleň ve městě tedy není žádné plýtvání penězi.
Alarmující studie příští klimatické změny počítají s narůstajícím
trendem oteplování a výskytů sucha. Kritické situace budou
vznikat díky tzv. vlnám veder. Města vytvářejí tepelný ostrov,
například centrum Prahy je prokazatelně o 2.5 stupně teplejší
než okolní sídla. Nemocným, dětem a starým lidem se už dnes
velmi špatně žije, pokud teploty dosahují tropických hodnot,
pokud budou teploty ještě stoupat a vlny veder budou delší,
bude docházet k úmrtím. Je tedy životně důležité zachovat zeleň, která pokud je o ni dobře pečováno, dokáže snížit teplotu
a zvýšit vlhkost vzduchu, což je pro pocitovou pohodu obyvatel

nesmírně důležité. Každý trávník, každý jeden strom může
v budoucnu znamenat mnoho.
V Senátu budu prosazovat ochranu zeleně a příznivého životního prostředí.

Koruny stromů vytváří nezbytný stín a vypařováním z listů
zvyšují vlhkost vzduchu a tím snižují teplotu. Fungují tedy
jako klimatizační jednotka. Dobře vzrostlý listnatý silný strom
za jeden den odpaří až 100 litrů vody. Bylo naměřeno, že pod
stromem je až o 10 °C méně, než v okolním prostředí.
Zeleň je významná i pro naše zdraví, pirátský kandidát na primátora a lékař Zdeněk Hřib zmiňuje řadu přínosů pro zdraví
a spokojenost lidí: „Ulice se stromy představují obecně příjemnější prostředí k životu, povzbuzují fyzickou aktivitu a mají
také dopad na silnější komunitní vazby, což u lidí podporuje
zdraví a pocit spokojenosti. Části města s vyšší hustotou stromů
jednoznačně vykazují nižší spotřebu antidepresiv. Navíc stromy
fungují jako biologické filtry snižující až o 25 % množství polétavého prachu, který zachycují svými listy a mají tak pozitivní
vliv na dlouhověkost obyvatel měst.“
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JSEM S VÁMI A MEZI VÁMI
Řekli a napsali o mně
paní Šárka Lipovská
za Spolek pro Modřany
Zlatý důl a ne odpovědnost vůči tisícům
okolních lidí- tak vidí developer jednopodlažní centrum Sázava v Modřanech.
Centrum setkávání, sousedského života
a přirozené náměstí celé oblasti má být pohřbeno pod trojicí masivních výškových
budov převážně obytné funkce. Od prvního
šoku k smysluplné obraně však vede dlouhá
cesta. Hlavně pro lidi, kteří o velmi složité problematice kolem schvalování staveb
nic nevědí. Základní podmínkou správného postupu řešení je totiž informovanost
a orientace. Paní Ing. Eva Tylová je nejspíš
nejerudovanější a nejzkušenější ze zastupitelů, kteří nám ve věci nabídli pomocnou
ruku. Její perfektní orientace v problematice se odrážela na setkáních s politickými
zástupci, kam nás provázela, i při jednání
se státními úředníky, kde nás zaštiťovala.
To vše od samého začátku, v době, kdy byly
volby ještě daleko, buď ve vlastním volném
čase a když bylo zapotřebí, tak i s přizpůsobením vlastních pracovních povinností.
Obzvláště cenný je dokument, negativní
vyjádření ke stavbě, který jsme pod jejím
vedením získali od Institutu Plánování
a Rozvoje hl. m. Prahy. Celá věc potrvá ještě
roky a nic není rozhodnuté, ale uděláme
vše pro to, aby veřejný zájem zvítězil nad
touhou zbohatnout.
Vážená paní Tylová, pomoc, kterou nám
celou dobu poskytujete dalekosáhle přesahuje „zvedání ruky“ na zastupitelstvu
a za to se sluší poděkovat.
Spolek pro Modřany a petiční výbor Petice
proti výstavbě Polyfunkčního centra Rilská
(více, než 1000 podpisů) tímto děkuje Ing.
Evě Tylové
Dana Knížková,
dlouholetá spolupracovnice modřanského
útulku pí. Kladivové
Pani Tylová s naším útulkem spolupracuje

řadu let. Spolupráce začala o povodních,
kdy opravdu účinně útulku pomohla. Mohu
říci, že bez její pomoci bychom úplně zdevastovaný útulek dávali dohromady velmi
dlouho. Od té doby pravidelně, několikrát
do roka do útulku dochází. Poradila nám jak
dosáhnout na dotaci, což je výrazná pomoc.
Peníze z dotace sice ani zdaleka nepokryjí
naše náklady, ale hradíme z ní část nákladů
na veterinární péči, která je velmi nákladná.
Pokud něco potřebujeme, můžeme se na ní
vždy obrátit a ona pomůže, třeba jen radou.
Má ráda zvířata a o útulkovou problematiku se opravdu zajímá.
Ing. Jana Soukupová, PhD.,
lektorka na ČZU, Zelení
Když se řekne Eva Tylová, vybavuje se mi
situace z jedné akce MČ. Přinesla a rozdala
dětem, které účinkovaly s koníky, tatranky
a balenou minerálku. Jeden z kluků povídá
„já jsem bezlepkovej, tatranku nemůžu...“
a paní Eva nelenila, doběhla do auta
a přinesla klukovi čokoládu se slovy
„...tu můžeš?“ Prostě zájem a péče o každého
jednoho i nejmenšího človíčka. Nejčastější
věta, kterou od ní uslyšíte, když vyslovíte své starosti je „...můžu nějak pomoct?“
A takový by měl každý člověk a především
politik být.
MUDr. Tom Philipp, PhD, MBA,
lékař, zastupitel za KDU
Znám Evu Tylovou dlouhá léta jako odvážnou a velmi pracovitou zastupitelku.
Nebojím se na ni spolehnout i v Senátu.
Květa Ruterlová,
předsedkyně BD
Eva Tylová nám vždy přispěla radou i aktivní
pomocí v boji proti černým hernám, když jsme
několik let bojovali s černou hernou na sídlišti
Kamýk, ale také proti necitlivému zahušťování sídlišť developery, a to nejen u nás, ale i
v dalších lokalitách městské části. Proto věřím,
že tomu bude tak nadále a s důvěrou se na ni
budeme moci i v budoucnu obracet.

Ing. Pavel Rada,
konstruktér, Zelení
„Já bych parafrázoval přísloví: „Kdo chce,
hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody“.
Na Evu Tylovou platí v plném rozsahu, že
vždy hledá způsoby aby vše šlo, jak má.“
Lukáš Findeis,
běžecký trenér, zastupitel na P-12 (Piráti)
Já mám s Evou Tylovou dlouhodobé pozitivní zkušenosti. Toto volební období jsme spolu opoziční zastupitelé na Praze 12 a začali
jsme spolupracovat už někdy před začátkem
minulého volebního období. Dlouhodobě se
zapojuje do práce pro Piráty nejen v Praze
(např. přednášela na Pirateconu k životnímu prostředí v Ostravě), spolupracuje
s našimi zastupiteli na magistrátu.

Maličko osobního
Jako člověk na kterého je „vidět“ se setkávám i s mnoha protivenstvími a negativními ohlasy, vždy se ale snažím na seriózní
úrovni s lidmi domluvit a vyslechnout jejich
názor. Je to důležité, protože i špatný krok
dokáže člověka poučit. Nesmírně si vážím
názorů lidí kolem mne, které jste si právě
přečetli.
Nejsem jen politička, jsem žena, která má
svou rodinu – dva syny a vnoučata, přítele.
Miluji zvířata a doma se staráme o kočku
a kocoura. Na výlety jezdím na kole, navštěvuji rockové koncerty, kde si i zatančím.
Jako každá žena se ráda hezky obléknu,
nejlepší kousky jsem ulovila v charitních
prodejnách a v „sekáčích“. Nejvíc si odpočinu v přírodě a u vody ale dokonale mě
nabíjí energií setkání se skvělými lidmi.

Co se urodilo u Pirátů na Twitteru?

Pro další informace web:
www.evatylova.cz, facebook, můj blog:
https://evatylova.blog.idnes.cz/
Kontakt:
eva.tylova@ecn.cz, telefon: 720 538 058

Vážení spoluobčané, pokud jste dočetli až sem, máte před
sebou mne jako člověka, občanku a v neposlední řadě političku. Už víte, jak jsem pracovala, o jaké kauzy se zajímám
v současnosti, co chci dělat v budoucnu. Pokud máte připomínky, starosti a náměty, které se týkají spolužití v našem
senátním obvodu, neváhejte mne kontaktovat, odpovím
všem. A pokud si moje jméno vzpomenete, až půjdete na
podzim k volbám, budu hovořit v Senátu i za vás.

SLOUPEČKOVKA
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Sledujte nás na všech našich kanálech!

@ceska.piratska.strana
@Piratska.strana
Legenda:
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@pirati.cz

výsledek tajenky je : čistý štít - čistá Praha
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1 domácí zvíře
2 lupen
3 škraboška
4 útok
5 rytím vložiti
6 důsledek nachlazení
7 územní správní celek
8 prsť
9 korálový útes
10 upravené vlasy (množ. č.)
11 posvátný africký pták
12 vyjadřovati písmem
13 rozdávati
14 rušit stehy
15 české mužské jméno (22. 2.)
16 loupit
17 slavnostní síň
18 nádoba na uhlí
19 trnovník
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