
Øeknìte, jaké 
chcete Vítìzné
námìstí…

Co se na 
Vítìzném 
námìstí chystá, 
aneb tajnosti 
musí skonèit
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Pøímo na Vítìzném námìstí èi v jeho blízkosti 
se pøipravuje šest projektù. Každý z investorù 
myslí pøedevším na svùj projekt, celkový 
urbanistický plán chybí. Za hrubou chybu 
považujeme, že aèkoli se bude stavìt zejména 
na pozemcích mìstské èásti a veøejných 
vysokých škol, veøejnost nemá o plánech 
developerù dost informací a radnice se veøejné 
diskusi vyhýbá. Obèané by pøitom mìli mít 
právo spolurozhodovat, co v centru Prahy 6 
vznikne a jak to bude sloužit veøejnosti.

Dosud známé zámìry:

Kanceláøe PPF na pozemcích Prahy 6

Dejvice Center – nákupní galerie místo 
vysokých škol

Evropská 11 – kanceláøe místo parku

Dostavba Diplomatu – nová køídla hotelu 
a podzemní garáže

Telehouse – administrativní kolos

ÈVUT – sporná dostavba menzy

Co dìlat a kde 
se dozvíte více?
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Vyplòte anketní lístek
Budoucnost Vítìzného námìstí

Podepište petici, která požaduje zachování 
veøejné vybavenosti v budovì, která bude stát 
na pozemku Prahy 6

Vyzvìte starostku (mkousalikova@praha6.cz), 
aby pøedstavila zámìry radnice na Vítìzném 
námìstí a v jeho okolí

Pøijïte na veøejnou debatu, která se bude 
konat na podzim 2012

Sledujte aktuální informace týkající se 
Vítìzného námìstí na www.praha6.zeleni.cz

Na Vítìzném námìstí a v jeho nejbližším okolí 
se chystá mohutná výstavba. Stavìt se mají 
hlavnì kanceláøe a nákupní centra, což 
znamená úbytek zelenì a nové tisíce aut dennì.

Radnice o výstavbì zatím mlèí, proto Vám 
struèný pøehled nabízíme my. Jsme pøesvìdèeni,
že o podobì Vítìzného námìstí mají 
spolurozhodovat také obèané Prahy 6. Proto 
nás zajímají Vaše názory a pøání.

Èlenové a zastupitelé 
Strany zelených v Praze 6

Chcete dostávat informace od Strany zelených 
na Praze 6 – napište si o elektronický zpravodaj 
na praha6@zeleni.cz.

Aktivity Strany zelených na Praze 6 jsou financovány z darù 
soukromých osob a menších firem. Mùžete nás podpoøit i Vy.
Dar lze odeèíst z daòového základu, každý dárce dostane informaci 
o zpùsobu využití prostøedkù. Informace, jak darovat, najdete na 
www.zeleni.cz/podporte-nas/financne. 



Kanceláøe PPF na pozemcích 
Prahy 6
Lukrativní parcela mezi ulicemi Jugoslávských 
partyzánù a Verdunskou patøí Praze 6, 
o podobì a využití budovy, která se má zaèít 
stavìt v nejbližší dobì, však rozhoduje 
soukromá spoleènost PPF. Ta chce postavit 
kanceláøe, jen pøízemí má být urèeno pro 
obchody. Pùvodnì plánovaná veøejná vyba-
venost má na žádost radnice zmizet úplnì.

Dostavba Diplomatu – nová køídla 
hotelu a podzemní garáže
Rozrùst se má i hotel Diplomat. Pøed budovou 
i za ní mají vzniknout dvì nové stavby. Pod 
celým areálem se pak plánuje 439 stání pro 
osobní auta a 8 míst pro autobusy.

Telehouse – administrativní kolos
Na místì telefonních ústøeden za Diplomatem 
a sídlem PPF (E-Gate) mají vyrùst tøi nové 
monobloky. Jejich funkce? Pro zmìnu opìt 

2kanceláøe (20 tisíc m ). V Telehouse mají sídlit 
firmy poskytující komunikaèní služby, doplòkem 
budou neveøejné podzemní garáže pro 200 aut.

Zdroj mapy: maps.google.com

Evropská 11 – kanceláøe místo parku
Mezi Evropskou a Kafkovou, na místì parku 
vedle Diplomatu, se na pozemku Prahy 6 chystá 
další administrativnì-obchodní centrum. V osmi 

2 nadzemních podlažích má být pøes 17 tisíc m
kanceláøí a ve tøech podzemních podlažích 243 
parkovacích stání. Hlavní pøínos pro Vítìzné 
námìstí: více betonu, skla a smogu z dopravy.

Dejvice Center – nákupní galerie 
místo vysokých škol
Na místì konání farmáøských trhù se 
pøipravuje obrovský komerèní areál. Jen malá 
èást má sloužit vysokým školám, kterým 
pozemky patøí. Projekt pøipravuje Sekyra 
Group a poèítá s kanceláøemi, obchody, 
restauracemi a rektoráty ÈVUT a VŠCHT. 
Pøitom ve 20. letech stát pozemky vykoupil, 
aby zde mohly vyrùst vysokoškolské budovy.

ÈVUT – sporná dostavba menzy
Tìsnì vedle námìstí, na køižovatce ulic 
Jugoslávských partyzánù a Šolínovy, plánuje
megalomanskou stavbu ÈVUT. Pùvodnì 
navrhla tøináctipatrovou budovu, která o osm
podlaží pøevyšovala protìjší domy. Odbor 
výstavby Prahy 6 stavbu povolil, avšak 
mìstský soud rozhodnutí zrušil. Nyní plánuje 
ÈVUT více než desetipatrovou vìž, stále o pìt 
pater vyšší než okolní domy v ulici.
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