Hlavní směry činnosti Občanského spolku Pro Kunratice na období 2016
Občanský spolek Pro Kunratice bude i nadále ve své činnosti naplňovat hlavní poslání:
-

ochrana přírody a krajiny podle Zákona o ochraně krajiny a přírody č.114/1992 Sb.
ochrana životního prostředí, zdravého životního stylu a tradic v území Kunratice
ochrana nemovitých památek a architektonicky zajímavých staveb
zachování a rozvoj historické, architektonické a kulturně-společenské hodnoty lokality

Mezi hlavní priority činnosti budou i nadále zařazeny:
1/ Obora Bažantnice:
- vrácení parcely č. 1660/1, parcely č. 2466/4 zpět z kategorie obytné do kategorie zeleň
lesní a připojení k oboře Bažantnice,
- úzká spolupráce s magistrátem hl. m. Prahy, Lesy Praha a.s. a MČ Praha-Kunratice
vzhledem k údržbě, kácení, vysazování stromů a čistotě v zámecké oboře Bažantnici
- sledovat i další zelené plochy v k.ú. Kunratice tak, aby nebyly v budoucnosti jejich
plochy zmenšovány, ale naopak, aby přispívaly k příjemnému žití v Kunraticích.
2/ Rybník Šeberák:
- nadále využívat všech zákonných cest, které sdružení umožňují české právní předpisy
a ve spolupráci s MČ Praha - Kunratice hledat možnosti jak zabránit úmyslnému
vypouštění rybníka Šeberák, aby i nadále sloužil občanům nejen Kunratic, ale celé
Prahy. Zároveň tímto chránit živočichy a rostliny, kteří v rybníku a v okolí rybníka žijí
a rostou. V této věci spolupracovat s ostatními občanskými sdruženími,
- podporovat MČ Praha-Kunratice v úsilí navrácení rybníka Šeberák do majetku hl. m.
Prahy, sledovat vývoj této kauzy a účastnit se místních šetření týkajících se rybníka
Šeberák
- obdobně sledovat záměry majitele i s rybníkem Olšanským
- sledovat a zúčastňovat se souvisejících stavebních a vodoprávních řízení, které se
týkají MČ Praha-Kunratice.
4/ další zaměření:
- věnovat maximální pozornost případným připomínkám a stížnostem členů spolku a
občanů Kunratic a pomáhat jim v řešení jejich problémů, souvisejících s ochranou
životního prostředí
- účelně spolupracovat s Městskou částí Kunratice a to zejména v oblasti ochrany
životního prostředí a v dalších oblastech zjm. výstaveb tzv. polyfunkčních objektů.
- v rámci další činnosti sdružení účelně spolupracovat s dalšími občanskými sdruženími,
- zajišťovat účast zástupců spolku v rámci platných předpisů při zahajování různých
územních řízení, jejich změn a aktivně se účastnit k změnám v územním plánování
- v souladu s novelou občanského zákoníku – zákona č.89/2012 Sb., zajistit převedení
občanského sdružení na spolek. Přípravu ukončit tak, aby tuto změnu mohla projednat
členská schůze v roce 2016.
O aktivitách sdružení budou členové, ale i ostatní občané Kunratic, informováni zejména
prostřednictvím webových stránek: www.prokunratice.cz, případně zveřejněním na
vývěsce na nám. T. G. Masaryka anebo v Kunratickém zpravodaji.
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