Lahovská – odpověď
Pokusím se Vám odpovědět na všechny otázky najednou, protože by se mé odpovědi
překrývaly.
Lahovská je zčásti již rezidenční čtvrtí, zatím bez možnosti legalizovat a podchytit stávající
stav i do budoucna. Zásadním známým problémem jak věcí pohnout, je vlastnictví vás ,,lidí z
Lahovské,, které stojí proti nutnému dozasíťování a tím i nutnému rozšíření minimálně
páteřních komunikací.
Domnívám se, že pořadí kroků je takové:
1, Urbanistická studie – je zadaná alespoň část, naráží především na šířky komunikací a
majetkové vztahy. Toto zmiňujeme i v našem programu.
2, Schválení studie – případně úprava územního plánu
3, Naparcelování – majetkové vypořádání vlastníci x vlastníci x město
4, Příprava a výstavba sítí a komunikací
5, Možnost výstavby v intencích schválené urb. studie
Je patrné i podle času, jak rychle se problém posunul od zadání urb. studie, že pokud se
nestane zázrak, bude problém trvat léta, obávám se že i desetiletí. Chci býti realistou.
Jsme připraveni býti mostem mezi vámi samotnými, magistrátem a dalšími zúčastněnými
stranami. Jsou důležitá setkání na toto téma.
Je pravdou, že má magistrát trochu máslo na hlavě, nikdy bez reálné možnosti zasíťování, a
reálných majetkkových vztahů , neměl dopustit, aby se vůbec Lahovská mezi rozvojové části
města dostala. Je otázka kdo kdysi pro to lobboval.
Možností jak řešit celé území, je zadání nové urb. studie přímo obcí. Ale k tomu je opravdu
potřeba počítat s tím, že se budou pozemky kvůli komunikacím krátit. Zajistit model
spravedlivého narovnání je výzvou, která nemá snad nikde obdoby. I urbanisté, kteří by
zpracovávali studii by jinak do toho těžko šli, protože jejich odměna je vždy vázaná na kladný
výsledek celé akce včetně projednání s dotčenými orgány. Tlak na co nejužší komunikace je
běžný u všech developerů, prosadit výjimky je v této lokalitě od věci.
Transitní komunikace severním směrem od osady by byla zajímavá, opět se jedná o
majetkové vztahy,
Další jiná řešení je třeba probrat ve studii.
Přímo na můj popud byl zastupitelstvem pověřen p.starosta, aby rychle požádal magistrát o
zasíťování a realizaci povrchu ul. Na Hvězdárně až k osadě Lahovská. Prý by tomu tak mělo
být na jaře. Vedle by měla být panelová cesta.
Je potřeba počítat s tím, že stavění na Hvězdárně ještě nekulminovalo.
Vzhledem k tomu, že starosta obce je s místostarostou jediný uvolněný, musí mít dostatek
času a energie a schopností například tento nelehký problém zvládnout. Proto je nutná změna
ve vedení radnice.
Takže jsem moc nepotěšil ……
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