Zpráva o činnosti Občanského spolku Pro Kunratice:
rok 2014-2015
Občanské sdružení Pro Kunratice vzniklo 8.4.2009.
Od té doby se aktivně zapojuje do dění v katastrálním území Kunratice.
Vyjadřuje se ke stavebním a územním rozhodnutím v Kunraticích, ale
vstupuje i do aktivit sdružení v sousedství či v celopražském měřítku.
Snaží se tím hájit zájmy občanů a společnosti a zamezovat rozhodnutím,
která by mohla znamenat uspokojení zájmů jednotlivců
zájmy občanů. Sdružení se snaží jednat rovněž vždy

v rozporu se
s ohledem na

životní prostředí, jeho ochranu a také zachování kulturních památek.
Občanské sdružení Pro Kunratice si cení spolupráce s Městskou částí
Praha-Kunratice, vzájemné podpory s úřadem a chce tímto poděkovat za
dar, který umožní i další fungování občanského sdružení.
Mezi nejhlavnější témata i nadále patří:
Polyfunkční dům při ulici Vídeňská
OS se účastnilo jednání na odboru výstavby hl. m. Prahy. Stavební
rozhodnutí nebylo doposud vydané a řízení je pozastavené. Sdružení
situaci i nadále monitoruje.

Stavba Zelený svět, resp. Atalanta

Občanské sdružení Pro Kunratice se připojilo k ativitě občanského
sdružení “Za lepší Kunratice” a usiluje o realizaci stavby tak, aby svojí
povahou negativně nezasáhla její okolí. Snažíme se, aby v zástavbě
rodinných domů nevznikl rozsáhlý bytový komplex, který by svojí hmotou
a výškou narušil ráz obce a snížil tím bonitu okolních domů.
Šeberák
Výraznou skutečností v této zásadní kauze je fakt, že Občanské sdružení
je narozdíl od MČ Pha-Kunratice

účastníkem řízení. Tohoto faktu

sdružení aktivně využívá. Ať už tak, že vystupuje proti zmiňovanému
záměru o stavbu plovoucích domů, tak se zapojuje do aktivit vedoucích k
ochraně životního prostředí. Stavební odbor Prahy 4 přerušil řízení a
společnost Ogopogo se prostřednictvím advokátní kanceláře proti tomuto
přerušení odvolalo.
Podrobný popis událostí a aktivit je možné vidět na nových webových
stránkách.
Odpad z čističky Vestec
Z katastru Vestec docházelo k prosaku z čističky odpadních vod, kvůli
její nedostatečné kapacitě. K prosaku docházelo do Vesteckého

a

Olšanského potoka a následně až do Šeberáku. Občanské sdružení
kontaktovalo příslušný vodosprávní odbor (Černošice) a zasadilo se tak

ke zrychlení nápravy. V současné době je již navýšena kapacita čističky
odpadních vod Vestec a k průsakům tak již nedochází.
Bažantnice
Občanské sdružení se i nadále věnuje zachování rázu Bažantníce

a

jejího okolí. OS jedná s odborem životního prostředí Magistrátu hl.m.
Prahy o možnostech dalšího zlepšení stavu Bažantnice, jako jsou
například přírodovědné tabule, naučná stezka, lavičky a podobně.
Za zmínku stojí i to, že občanské sdružení se obrátilo na paní starostku
ve věci zlepšení cesty pro pěší z horní části Kunratice do centra obce.
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