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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Věc: Materiál pro jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy:
Petice za zachování Libeňského mostu a jeho opravu

Vážení členové Rady hlavního města Prahy,
na základě zmocnění občany Hlavního města Prahy, vyjádřeného peticí Za zachování
Libeňského mostu a jeho opravu, kterou podepsal požadovaný počet občanů a kterou
v příloze přikládáme, žádáme dle zákona 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, § 7, odst. c) o zařazení
tohoto bodu na nejbližší jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Text petice
My, níže podepsaní občané hl. m. Prahy, žádáme zastupitele hl. m. Prahy, aby
znovu projednali a přehodnotili sporný záměr demolice Libeňského mostu a následné
výstavby mostu nového. Záměr v jeho plánovaném rozsahu považujeme za zbytečný a
v důsledcích za barbarský. Libeňský most je významnou architektonickou památkou
doznívajícího kubismu od významného českého architekta Pavla Janáka a jeho oprava by
byla pravděpodobně výrazně levnější, než výstavba mostu zcela nového.
Záměr demolice Libeňského mostu není odůvodnitelný nejen po stránce kulturní a
technické, ale ani provozní. Žádáme Zastupitelstvo hl. m. Prahy, aby uložilo Radě hl. m.
Prahy zajistit nezávislou technickou analýzu včetně kvalifikovaného posouzení finančních
nákladů na demolici a novostavbu mostu ve srovnání s jeho opravou.

Zdůvodnění
1) Potřeba rozšíření mostu, a to až o 2 pruhy pro automobily není podložena žádnou
dopravní koncepcí. Radikální zvýšení dopravní zátěže mez dvěma hustě obydlenými
rezidenčními čtvrtěmi ani není žádoucí.
2) Demolice mostu se nezakládá na nezávislém technickém průzkumu jeho současného
stavu. Oprava je podle našich zjištění proveditelná, a to s velmi dobrým výsledkem.

3) Nebylo zpracováno ani nezávislé posouzení finančních nákladů na obnovu mostu
v porovnání s náklady na jeho demolici a novostavbu v rozšířené podobě.
4) Projekt ničí jedinečnou a dosud autentickou architektonickou podobu mostu v
kubistickém stylu. Sebelepší nápodoba bude vždy jen kopií.
5) Záměr a jeho důsledky nebyl seriózně projednán s občany Prahy.
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