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Vážená paní ministryně,
děkuji Vám za reakci na můj dopis. Ptal jsem se na Vaši vizi další budoucnosti rozestavěné budovy
Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen "ÚSTR"). Z obsahu Vašeho dopisu považuji za zřejmé,
že ani po třech letech, kdy je stavba přerušena a celý objekt je zde zabalen jako zapomenutý balík,
žádnou vizi nemáte.
S ohledem na skutečnost, že ÚSTR je organizační složkou státu zaměřenou na badatelskou činnost,
jejíž obvyklý objem ročních investic se pohybuje kolem pěti mil. Kč, je myslím zřejmé, že bez finanční
účasti státu k rekonstrukci nikdy nemůže dojít.
Jménem Prahy 3 si dovoluji deklarovat, že máme zájem, aby ÚSTR i nadále sídlil na území městské
části. S ústavem jsme v čilém kontaktu. Nicméně další stagnaci a nejistotu, jak bude s objektem
i pozemkem naloženo, vnímáme jednoznačně negativně. Jedná se o klíčové území v živé lokalitě
a očekává se zde velký rozvoj.
Pro případ, že bude ministerstvo nadále trvat na tom, že finanční prostředky na dokončení rekonstrukce
nevynaloží, a stát současně zajistí sídlo ústavu jiným vhodným způsobem, chtěl bych Vám i Vašim
nástupcům nabídnout možnost jednat o bezúplatném převodu celého objektu na městskou část.
V návaznosti na to bychom připravili demolici rozestavěného objektu, revitalizaci pozemku a zavázali
se k tomu, že bude využit pro sportovní účely. V bezprostředním sousedství se nachází náš stadion
Viktoria Žižkov a připojení tohoto území by výrazně pomohlo udržení sportu a rozvoji této lokality.
Pokud budete mít zájem, jsem v této věci připraven se s Vámi kdykoliv setkat.
Přeji pěkné dny.
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