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Na facebookovém profilu Naše Kosmonosy jsem umístil následující příspěvek:

Již dlouho se po Kosmonosích šušká, že nejmenovaná logistická firma, která již má v
Kosmonosích několik skladovacích hal, má zálusk na další expanzi zhruba do míst, která jsou
na přiložené mapě označena číslem 1. Možná více jižně, k Zalužanům, to ale není tak důležité.
Chystá se předělávka celého mimoúrovňového křížení u 13.brány plus se pracuje na novém
územním plánu (nebo jeho změně). Ideální příležitost změnit ornou půdu (byť s vysokou
bonitou) na zastavitelnou plochu. V Česku jde všechno, vidíme všichni.

Jenže logistická firma má prý velkého soupeře – známého výrobce automobilů. Lobbing
funguje, podpora v nejvyšších místech vedení města by se asi také našla, nějaké ty miliony na
výstavbu rozpadlého koupaliště nebo příspěvek na sportovní halu by mnoha lidem mohl zavřít
ústa. Jenže jak uspokojit všechny? Jak z toho udělat win-win-win? Není to tak těžké. Když už se
bude předělávat územní plán, zkusme logistikům nabídnout rozšíření prostoru pro haly směrem
ke Stakorské ulici. A příjezdy do areálu? To se nějak vymyslí, spokojeni budou všichni, a když
ne, tak si zvyknou.

Občané nyní budou muset býti ve střehu a včas se ozvat. Tohle už totiž přestává být sranda.
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Na příspěvek reagoval mimo jiných také radní Pavel Janeček:

Musím konstatovat, že pokud se tohle šušká po Kosmonosích, pak se to šušká špatně.
Skutečná situace ploch pro výrobu je následující:

a) plocha pod Stakorskou (dle Davidova plánku č. 2) je v současném ÚP v plochách územní
rezervy, v novém ÚP je skutečně navržena na využití tzv. lehké výroby... podstatné je, že
plocha je značně redukována zeleným koridorem u Stakorské silnice a také požadavkem na
areálovou zeleň. V reálu je tak celkový požadavek na zeleň v této ploše prozatím stanoven na
60%, kdy NELZE plochu zeleně nahradit zelenou střechou ani zelenou fasádou. Nepochybně
se bude o čísle ještě hovořit, ale i tak, ve srovnání např. s areálem ŠKODA-AUTO bude podíl
zeleně mnohonásobně vyšší

b) plocha nad martinovickou spojkou (dle plánku č. 1) nebude v ÚP změněna, ač dotazy až
tlaky na tuto plochu vznikly, tak město odmítlo uvedenou lokalitu měnit na výrobu a zůstává
lokalitou "zeleně"

c) naopak je v návrhu vypuštěna výroba v plochách mezi D+D a Masokombinátem, tam dochází
ke změně na zeleň

d) a také se vypouští stávající velká plocha pod martinovickou spojkou (za zalužanským
statkem), která byla určená k zástavbě výrobou a nyní se mění na "zeleň"

e) suma sumárum se na metry čtverečné ploch pro výrobu oproti aktuálnímu stavu téměř
nemění (+- hektar)

K diskuzi přispívatelů: osobně nejsem zastáncem toho, aby se v Kosmonosích a vlastně i Mladé
Boleslavi dále rozvíjela výroba. Rozhodně ne do té doby, než bude zajištěno adekvátní bydlení
pro stávající zaměstnance + všechny nové, kteří budou do nových výrobních kapacit třeba.
Stejně tak je nutné dobudovat infrastrukturu dopravní, školky, školy, zdravotnická zařízení a to
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nejen hardware (domy, silnice, cyklostezky), ale i software (lidi) a ruku v ruce s tím se musí
dořešit bezpečnost (krádeže a drogy, ubytovny zejména černé). Aktuálně aglomerace
MB+Kosmonosy+Bradlec pokulhává ve všem o nějakých 5-7tis. osob, pro ně nemáme domy,
byty, doktory, zubaře, silnice, parkovací místa, parky... a oni tu přesto jsou a vše potřebují. Další
výroba, další pracovní místa (v jedné diskuzi zaznělo, že přínosem pro Kosmonosy bude 4000
nových pracovních míst... a to měly být jen Kosmonosy...) naše dvě města jen zatíží a
nepřinesou v žádném případě zlepšení kvality života obyvatel naše souměstí.

Více informací a další diskuzní příspěvky naleznete na facebooku Naše Kosmonosy.

david.odnoha@ seznam.cz
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