Dobrý den, pane Barcale.
1)Díky za trpělivost, pořád se tak poněkud potácím s chřipkou.
2)Díky za příležitost k osobnímu setkání v diskutované věci.
3)Níže připojuji odpovědi na vaše otázky v rozsahu mé aktuální znalosti
problému.
4)Pro případná věcná jednání s dotčenými odbornými útvary vyšších správních
orgánů dále předpokládáme, že Vaše zadání je (bude) učiněno na základě shody
všech dotčených stran v lokalitě o přínosech a ztrátách vašeho záměru.
Odpovědi :
ad ot. 1. : V případě, že platí bod 4) - viz výše a budou-li řešitelné argumenty
dle bodu 3c (viz níže), tak ano.
ad ot. 2. : V souvislosti s developerskými aktivitami je řešení problematiky
stavu komunikací, extrémní prašnosti a hluku, tranzitní dopravy, bezpečnosti
atd. v oblasti Hvězdárny stejně naléhavá (starousedlíci uvažují o stěhování,
někteří tak již učinili), jako je tomu ve vašem případě. Závěr : celé této
lokalitě dluží správa MČ svou podporu. Tato problematika se osobně dotýká dvou
členů naší kandidátky.
ad ot. 3a. :Naše ambice rozvoje MČ nutně vyvolávají zásahy do stávajícího ÚP.
Procesně máme představu takovou věc řešit v rámci jednoho "chuchelského
balíčku". (Jeden balíček / více kroků).
ad ot. 3b. : Určitě ano. Podle mého názoru dosud nejsou splněny dvě zásadní
podmínky pro realizaci "rampy přes dráhu". A to a) Jednoznačná převaha přínosů
díla pro Chuchli nad ztrátami; b) Garance, že nedojde k porušení statiky
blízkých objektů ani stability podloží stavby v době realizace a jejího
následného užívání. (S těmito problémy se totiž potýkají obyvatelé Hvězdárny).
Na problematice "rampy přes dráhu" jsou osobně zainteresováni další dva členové
naší kandidátky.
ad ot.3c. : Neumím odpovědět - nemám k dispozici argumenty, které vedly k
zamítnutí pokračování studie v rozsahu dle připomínek.
ad ot.4. : Obec iniciuje zpracování podkladů pro zahájení povolovacích řízení a
zajištění financování takového záměru. (Řešení jde mimo rozpočtový rámec obce).
Následující kroky jsou podmíněny výsledkem této první etapy.
ad. ot.5. : Naším záměrem je kompletně zklidnit dobravu a minimalizovat
tranzitní dopravu na území celé MČ. To je hrozba pro celou MČ. Na problematiku
kompletního zklidnění dopravy na územé MČ se specializuje další člen naší
kandidátky.
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