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Chat s osobností

Ondřej Liška
14.09.2009 13:00
Po Bursíkově rezignaci
byl Ondřej Liška pověřen
vedením Strany zelených.
Poslední průzkumy
volebních preferencí však
nedávají zeleným velké
šance na vstup do
sněmovny. Co bude
exministr školství dělat,
pokud ve volbách
neuspěje? Jak to bude
se státními maturitami a
co si myslí o kandidátovi
zelených Matěji
Stropnickém, kterého
spolu s dalšími squattery
v sobotu zatkla policie?
Ondřej Liška bude
odpovídat on-line v
pondělí od 13 hodin.
více

17.05. 13:41

Nekontrolovatelnému růstu satelitních
celků mohou obce zabránit pomocí
územních plánů. Při posuzování stavebních
záměrů by si měly dát pozor mimo jiné na
to, jaké zvýšení počtu obyvatel nová
zástavba přinese, zda navazuje na
urbanistickou strukturu obce nebo nakolik
změní její siluetu, řekl na dnešním semináři v Mníšku pod Brdy Ivan
Vorel z Fakulty architektury ČVUT.
Přihlížet by se podle něj mělo i k tomu, zda plánovaný celek obytných budov příliš
nezmění krajinný ráz nebo jaké jsou možnosti dopravní obsluhy v regionu. Další
důležitou podmínkou je to, zda je na očekávaný nárůst počtu obyvatel připravena
vybavenost obce, například školy nebo prostory pro volný čas. "Nově zakládané celky
nízkopodlažní obytné zástavby v příměstské zóně měst jsou často výsledkem procesu
neřízené suburbanizace," řekl Vorel. Investor podle něj sežene levné pozemky,
požádá obec o změnu územního plánu a tam, kde se s tím původně nepočítalo,
postaví klidně 250 rodinných domů.
Podobná situace nastala například v Klínci u Prahy, řekl tamní zastupitel, herec a
moderátor Vladimír Čech. Minulé obecní zastupitelstvo podle něj schválilo masivní
rozšíření obce. Počet jejích obyvatel se má z nynějších asi 450 rozšířit na 750 až 800
lidí. "Znamená to výrazný zásah do života obce. Už se s tím ale nedá nic dělat, je
schváleno rozšíření územního plánu i územní rozhodnutí," poznamenal Čech. Jedinou
možností podle něj je pokusit se minimalizovat škody, které to přinese. V Klínci se už
podle Čecha projevil nedostatek vody, v nové zástavbě chybí občanská vybavenost.
Minulé zastupitelstvo zrušilo školu, v její budově chce nynější vedení obce otevřít
alespoň školku.

Anketa
Souhlasíte s
formou policejního
zákroku, kterým
těžkooděnci
rozehnali squattery
z pražského
Albertova?
ANO, s anarchisty a
osobami, které se na
Albertově
shromáždili, se jinak
jednat nedá.
NE, byl to brutální
zákrok, který si tato
poklidná akce
nezasloužila.
NEVÍM, těžko to
rozsoudit. Zásah byl
nekompromisní, ale
mohl se dotknout i
nezúčastněných
osob.

Dita Hánová bydlí v satelitním městečku ve Vraném nad Vltavou. Klady tohoto
způsobu bydlení podle ní převažují nad nedostatky. Vadí jí jen špatná dopravní
dostupnost nebo nedostačující obchody. Na druhou stranu to vyvažuje příjemné
životní prostředí, vstřícné vedení obce nebo dobře fungující škola.
Vedoucí odboru životního prostředí středočeského krajského úřadu Jaroslav
Obermajer řekl, že změny územních plánů vyplývající z nového stavebního zákona
jsou příležitostí k diskusi o využití prostoru v kraji. Zkušenosti z 90. let totiž ukazují, že
tehdejší samosprávy podcenily územní plánování. Zejména v nejbližším okolí Prahy
začaly masivně vznikat satelitní celky a zdejší obce už pociťují nedostatek míst ve
školách, mají nevyhovující infrastrukturu, nemají peníze na nové silnice.
Seminář Problematika satelitních městeček a čtvrtí pořádalo Centrum ekologické
výchovy Zvoneček při Českém svazu ochránců přírody ve Vraném nad Vltavou. Akce
se zúčastnilo přes 50 starostů, obecních zastupitelů, členů stavebních komisí a komisí
životního prostředí ze Středočeského kraje i několik odborníků z řad veřejnosti.

Foto: Petra Mášová
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Rohožka: originální přivítání i pro
nezvané návštěvy
14.09. 08:09
Cenu Rudolfa Eitelbergera získala
obnova centra Olomouce
13.09. 08:06
Domov plný světla
12.09. 08:07
Rekordní skříň měří úctyhodných 606
centimetrů
11.09. 16:44
Stavba roku 2009: kanceláře,
knihovny i dopravní stavby
11.09. 12:08
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"Očekávám, že v
rámci tohoto týdne
klidně dojde k nějaké
odvetě. My jsme ale
připraveni zareagovat
na jakoukoliv
událost."

ZPRÁVY
Nejnovější

14:56
V Kongu zahynulo při lodním neštěstí nejméně
14 lidí.
14:45
Ilegálové se mohou dobrovolně vrátit domů.
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starší

Satelity u Plzně lákají na lepší obslužnost 09.10.2008 08:05
Lidé opouští satelity u Plzně. Láká je město a příroda 04.10.2008 08:08
Nova začíná vysílat přes satelit v HD kvalitě 30.09.2008 14:34
Padla hlavní překážka výroby miniaturních satelitů 22.08.2008 18:03

09.09. 08:45
Fotoblog

Za Magorem v
Humpolci. Drž
hubu, Jiřino!
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Lukáš Kovanda
Jsme jenom lidi
Jaký bude nový finanční
řád.
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› Václav Husák

›

Vesmír a lidská blbost
jsou nekonečné

› Věra Tydlitátová
Lisabon 3 – Azulejos
neboli modračky
další
Založte si svůj BLOG

Nejdiskutovanější

15:31
UniCredit Bank dostala od ČNB pokutu 750
tisíc.

Ředitel pražské policie
Martin Červíček
předpovídá, že po zasáhu
proti squatterům na
Albertově přichystají
anarchisté policistům v
několika dnech další
důvod k akci.

BLOGY TÝDNE

Rohožka: originální
přivítání i pro nezvané
návštěvy
Rohožka stejně jako kartáček na zuby,
smeták či třeba ucpávka do dřezu, je jedna
ze samozřejmých věcí, kterou potřebujeme
a nad jejíž koupí se příliš nevzrušujeme. Je
to ale hrozná škoda, protože právě rohožka
je jedna z prvních...

11.09. 16:17
Původní zpráva
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30 OSTRÝCH:
SNÍMEK DNE ›
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Při srážce dvou aut u Chomutova jeden člověk
zemřel.

