PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

za urychlené schválení výstavby základní školy v Praze 10 - Kolovratech, Meduňková ul.
____________________________________________________________________________________________

MČ Praha - Kolovraty už nejméně 15 let usiluje o výstavbu nové budovy základní školy s II. stupněm a v současné
době je realizace tohoto dlouhodobého záměru tak daleko, že už probíhá územní řízení.
Tento obecně prospěšný investiční projekt Magistrátu hl. m. Prahy je pro obyvatele MČ Praha - Kolovraty velice
důležitý. Kapacita jediné místní základní školy pro žáky 1. - 5. tříd, kterou v současné době navštěvuje více než 300
dětí, je už dlouhodobě nedostačující a na II. stupeň musí všechny místní děti dojíždět do ZŠ ve spádové oblasti.
Několik místních obyvatel bydlících v okolí pozemku určeného pro výstavbu nové školy protestuje proti tomuto
záměru a dokonce požaduje úplné zastavení územního řízení.
My tedy tímto žádáme o urychlené a objektivní posouzení opodstatněnosti výtek a obav těchto obyvatel z
předmětného obecně prospěšného stavebního záměru a urychlení celého schvalovacího procesu ve prospěch
výstavby základní školy.
Jakožto rodiče jsme s potěšením uvítali zprávy o tom, že se má plánovaná výstavba konečně realizovat, a vzhledem
k naléhavé potřebě začít co nejdříve využívat novou budovu školy, vyjadřujeme výstavbě budovy nové základní
školy s II. stupněm v MČ Praha - Kolovraty svou plnou podporu.

Níže uvádíme opodstatněné důvody k požadavku na urychlení schválení a realizaci výstavby:
1) Stavební rozvoj MČ Praha - Kolovraty
Platný Územní plán HMP zahrnuje plochy pro rozsáhlou výstavbu v okrajových částech Prahy, Kolovraty
nevyjímaje. Vzhledem k dalšímu nevyhnutelnému rozšíření obce, které s výstavbou logicky souvisí, je nová
budova ZŠ více než nutná již dnes. Obec se 3,6 tis. obyvatel dodnes disponuje jen jednou základní školou, navíc
pouze I. stupně.
S výstavbou v posledních letech a stálým nárůstem obyvatel obce, především mladých rodin, byla za posledních 10
let rozšířena ZŠ o další dvě menší budovy a musela být navýšena i kapacita dětí přijímaných do MŠ. Školy a školky
však mají své kapacity omezené a již nyní se učí i v ne plně vyhovujících podmínkách.
2) Současný masivní stavební rozvoj ve spádové oblasti
Mnohem rozsáhlejší stavební projekty jsou nyní realizovány v Uhříněvsi, což je doposud spádová oblast pro
kolovratské a lipanské děti nastupující na II. st. ZŠ. Zde jsou již dnes vyčerpány kapacity dvou ZŠ pro místní děti,
kterých ze zmíněných důvodů také pouze přibývá, a děti z okolních obcí jsou tudíž schopni přijímat už jen v
omezeném počtu. Zanedlouho nebude Uhříněves schopna přijmout tyto děti vůbec. Děti tedy do budoucna nemají
žádné jistoty s přijetím na II. stupeň ZŠ v dostupné lokalitě.
3) Výstavby v Kolovratch schválené v předchozích obdobích
Při pohledu o několik málo let nazpět byla stavebním úřadem MČP 22 bez větších problémů schvalována výstavba,
která vedla pouze k navýšení počtu obyvatel Kolovrat.
Poslední rozsáhlejší výstavba dvou čtyřpatrových bytových domů, které razantně převyšují výškovou hladinu i
objem budov v okolí, včetně výjimky pro parkovací stání, byla rovněž úspěšně schválena SÚ MČP 22, přestože
vedla pouze k navýšení počtu obyvatel, bez jakéhokoli přínosu do veřejné vybavenosti.
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4) Průtahy v řízení k zahájení výstavby
Konkrétní projekt je připravován od r. 2016, v r. 2017 byla MČ seznámena se studií a koncem r. 2017 byl projekt
předložen a bylo zahájeno územním řízení. Všichni jsme byli seznámeni s plánovaným zahájením stavby na jaře
r. 2018. Uplynul další promarněný rok, úřady bohužel výstavbu stále ještě plně neodsouhlasily a jednání se jen
zbytečně protahují.
Změna pozemku pro výstavbu školy by obnášela zrušení celého projektu, vypsat nová výběrová řízení, znovu
absolvovat procesy připomínkování a schvalování, a to by znamenalo odklad výstavby o další a další dlouhé roky.
V tu chvíli už by byla situace kritická.
5) Do jakých škol se budou muset místní děti dopravovat
Rodiče současných i budoucích školáků v naší MČ jsou dnes v nejistotě, kam vlastně budou jejich děti chodit do
školy, zda se budou muset děti dopravovat do Petrovic, do Měcholup nebo snad do Hostivaře. Školy v okolí už
další děti totiž nepřijímají.
Někteří z obyvatel se zřejmě obávají i zvýšené dopravní zátěže v okolí budoucí školy. Nová škola je však určena
primárně pro žáky z naší MČ, bude tedy pro většinu z nich v docházkové pěší vzdálenosti. Pozemek pro budovu
školy byl navíc zvolen díky své strategické poloze, tj. v blízkosti zastávek MHD nebo vlakové zastávky.
Neoddiskutovatelným přínosem bude především to, že drtivá většina našich dětí nebude muset denně dojíždět na II.
stupeň do bližších či vzdálenějších jiných škol. Nebudou zbytečně roztříštěny třídní kolektivy a vazby na místo
bydliště dětí, a v neposlední řadě je potřeba brát v potaz větší bezpečnost v brzkých ranních nebo odpoledních
hodinách (kdy je tma), na rozdíl od cestováni MHD mimo obec.
Vystavět plnohodnotnou kolovratskou školu co nejdříve je skutečně nutné

Z výše uvedených důvodů
podepisujeme tuto petici, jíž žádáme MHMP a MČP 22 o provedení všech potřebných úkonů vedoucích k
urychlenému schválení výstavby základní školy v Praze 10 - Kolovratech, Meduňková ul.

Za petiční výbor:
Martina Matoušková, Praha 10 – Kolovraty
Kristýna Nedbalová, Praha 10 – Kolovraty
Ing. Jan Haspra, Praha 10 – Kolovraty
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (dle §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)
Martina Matoušková, Praha 10 - Kolovraty
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