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Odbor bezpečnosti
Štefánikova ul.
13,15
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V Praze dne 19.4.2010

Věc: Žádost občanů

Vážení,
vzhledem k tomu, že občanské sdruženl Sananim zakoupilo nebytový prostor v objektu Na Skalce 15
a hodlá zde provozovat kontaktní centrum pro uživatele návykových látek, se na Vás obracíme
s žádosti o řešeni této pro nás kritické situace.
Poloha kontaktního centra o.s Sananim je podle nás nevhodně umístěna v rezidenční čtvrti, která je
především určena rodinám a to z toho důvodu, že se v okolí 200 metrů nachází základnf a mateřská
škola, park s dětským hřištěm a dětská knihovna. Umistěnl kontaktního centra o.s. Sananim, jehož
návštěvnost je podle o.s. Sananim 70- 80 klientů denně, nás znepokojuje a to zejména vzhledem k
ohrožení bezpečnosti naší vlastní, našich dětí, našeho majetku a našich přátel a zákaznikú, kteří za
námi do této čtvrti docházejí. Naše nemovitosti v blízkosti parku přichodern- centra. které sdružuje
uživatele návykových látek, ztratily na své atraktivitě a hodnotě, Nesouhlas s umfstěním kontaktnlho
centra není jen náš níže podepsaných, ale i více než sedmi set dotčených občanů, kteří se podepsali
pod petici, kterou pfikládáme v příloze.
Vzhledem k výše uvedenému tfmto žádáme Městkou část Prahu 5 o řešení nastalé situace.
Návrhy řešení:
1, Odkoupení nemovitosti od o.s. Sananim, které by zaručovalo, že se kontaktní centrum nikdy do této
nemovitosti v budoucností nepřesune, Nemovitost by mohla Městská část Praha 5 využívat pro svoje
sociální programy například jako centrum pro seniory, které v okolí chybí a blízkost parku je pro toto
využití nemovitosti ideáln í.
2. Nabídnutí os. Sananimu jiného vhodnějšfho nebytové prostoru blíže k centru drogové scény Na
Kn lžect a dále od institucí určených rodinám a dětem.
Jako jiné vhodnější prostory navrhujeme například využít sestavu mobilnfch buněk, která muže být
postavena blíže k autobusovému nádražf Na Knížecf mimo přímou obytnou zónu. Sestava mobilních
buněk může být vybavena na řádný provoz zdravotnického stfediska včetně sprch a záchodů a muže
tak být dokonale přizpůsobena
konkrétním požadavkům na kontaktní centrum pro uživatele
návykových látek, Výhoda mobilních buněk spočívá také v jejich možnosti pfesunutí za drogovou
scénou, která se neustále vyvíjí,
Závěrem bychom chtěli dodat, že si jako občané činnosti 0.5, Sananimu vážlrne a jsme pro řešenl
drogové problematiky, ale to s čím nesouhlasíme, je pro nás nepochopitelné umlsténí kontaktnfho
centra primo u vchodu k dětskému hřišti a parku v blízkosti institucí určeným dětem.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
PHDR. MILAN KUDRYS
RADNÍ

Vážený pan
Jaromír Obadal
U Nikolajky 820/4
15000 Praha 5

V Praze dne 5. 5.2010
Milí spoluobčané,
odpovídám Vám na petici "Nesouhlas s provozovamm kontaktního centra pro uživatele
návykových látek v ulici Na Skalce 15, Praha 5", kterou jsem obdržel dne 20. 4. 2010. Předem
své odpovědi bych Vás chtěl ujistit, že městská část Praha 5 dělá vše proto, aby zajistila
bezpečnost všech svých občanů.
Autobusový terminál Na Knížecí a park Skalka jsou dlouhodobě přetíženy drogově závislými a
dalšími nepřizpůsobivými
osobami. Tato situace je způsobena snadnou dopravní dostupností
místa, nezanedbatelnou úlohu také hraje ordinace lékaře, který se o závislé stará a předepisuje
jim substituční léčbu. Tuto náhražku je možné zakoupit v nedaleké lékárně. Je nutné
konstatovat, že často dochází k aplikaci této látky intravenózně, ačkoli je primárně určena
k ústnímu podání. Situaci jsme opakovaně řešili na bezpečnostním výboru, kam jsme přizvali i
dotyčného lékaře, zároveň jsme požádali lékárnu. aby substituční léky přestala vydávat nebo je
vydávala mimo dobu, kdy se v okolí pohybují žáci zdejší základní a mateřské školy. V oblasti
terminálu Na Knížecí působí již několik let terénní pracovníci občanského sdružení Progressive.
Počátkem tohoto roku jsme vstoupili v jednání s touto organizací, jehož výsledkem byla dohoda
o přesunutí výměny jehel mimo terminál. Zároveň městská policie v těchto místech posílila
hlídky i četnost lustrací osob.
Do těchto snah, které již začaly přinášet první výsledky, nyní bez našeho vědomí vstoupilo
občanské sdružení Sananim. Ačkoli si plně uvědomujeme význam služeb, které protidrogové
centrum nabízí, považujeme jeho umístění v lokalitě s největším výskytem drogově závislých
na Praze 5 a v blízkosti škol za krajně nešťastné. To byl také důvod, proč jsme vstoupili
v jednání s představiteli centra, které v současné době stále ještě probíhá.
Věřím, že se nám v nejbližší době podaří dojednat přijatelné řešení pro všechny zúčastněné.
Mohu Vás však ujistit, že do doby vyřešení přesunu centra budou v parku posíleny hlídky
městské i státní policie a to zejména v době, kdy se v prostoru pohybují žáci nedaleké školy.
S pozdravem

PhDr. Milan Kudrys
radní MČ Praha 5

