
Vážená paní Ing. Rošická, 

s pověřením místostarosty Jiřího Vítka Vám posílám jeho odpověď. 

„Já bych vám rád odpověděl. Připadá mi, že jsme se spolu nikdy nemluvili, přestože to řešíme už nějaký 

měsíc. Předpokládám, že jste se s tím seznámili všichni, protože v měsíčníku Osmička byla celá strana 

k této kauze, a to jak otevřený dopis a text petice, jestli se nemýlím, tak vyjádření komise pro územní 

rozvoj, ve kterém komise územní rozvoj, a protože nejsem připraven nemám ten materiál, neviděl jsem 

dopředu, ale vím jistě, že nesouhlasí s tím, aby nájezd z té boční ulice, jak je dneska nástěnka, aby tam 

probíhal nájezd, a aby se přehodnotila hmota celé výstavby, ale teďka opravdu jako si to pamatuju, ono 

toho bylo víc. Bohužel magistrát jako nadřízený orgán nějakým způsobem tento projekt pouští dál. Já 

jsem se seznámil i s tím původním projektem historicky, s tou hnusnou kostkou, která tam měla být 

a dneska vlastně je z toho něco, co jsme právě měli doladit a jestli se nemýlím a je to odpověď na jeden 

z vašich dotazů, co budem dělat. Vy jste byli pozváni na jednání s investorem, které bylo zrušeno paní 

Arch. Zikmundovou právě tuším, někdy na začátku vyhlášení mimořádného stavu, nevím desátého. Takže 

já za územní rozvoj, nemůžu mluvit za Stavební úřad, což je státní správa, my jsme samospráva, takže 

dotazy na to, jestli splní počet parkovacích míst se odvíjí samozřejmě o nějakých pražských stavebních 

předpisů a zákonů, ale my jako samospráva jednoznačně říkáme a věřím, že dojde k tomu setkání s tím 

investorem, že ta hmota, jak vy říkáte je předimenzovaná, dokážeme si představit, že by měla být nižší. 

Co se týká výška budovy u té školy je trošku problém, že ona je z kopce, takže nevím jak, jak srovnat 

ta budova by prakticky měla být nižší než budova školy bývalé, jako i fakticky, protože škola je z kopce. 

Co se týká vlastně toho dotazu na tu statiku, to jsem zaznamenal teďka. Jestli z toho máte oprávněný 

strach, já taky, protože samozřejmě, ač statek Vraných je, dá se říci, replikou po výbuchu a věřím nebo 

ta část kromě po výbuchu, tak věřím, že ty stavební práce poté explozi byly dělány nějakým způsobem 

pořádně. Ale určitě, jestliže máte strach při zakládání pilotů na garážové stání jsou to, tak tohle určitě 

by měl Stavební úřad prověřit nebo odpovědné orgány. Takže za mě můžu říct, že věřím, že co nejrychleji 

se setkáme ve formátu vy, my a investor, který se nám jaksi odmlčel, řekněme, od ledna, že tyhle věci 

budeme řešit. Takže my jsme připraveni prostě podpořit prakticky věci, které říkáte. Možná na rozdíl od 

vás já jsem rád, že někdo dělá prostě sedlové střechy a že někdo se snaží udělat i ty okna a dveře v tom 

rázu. 

Nebudeme si nalhávat, že když se na tom náměstí otočíme na druhou stranu k bývalé nebo současné 

trafice, tak tam, takhle je to krásný, ale samozřejmě při otočení jiným směrem už vidíme baráky tuším 

z padesátých, šedesátých let a připlácaný z 80, takže my jsme na vaší straně to, je jasný. V tomhle 

nevidím problém a věřím, že se setkáme s investorem a dotlačíme ho k tomu, co chceme společně.“  

Děkuji a přeji Vám hezký den.  

S pozdravem  
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