Městská část Praha 9
kancelář starosty
Sokolovská 14/324
180 49 PRAHA 9
V Praze dne 6.3.2019

Petice „Za koncepční ochranu zeleně na území MČ Prahy 9“
Vážený pane starosto Jarolíme, vážený místostarosto Portlíku,
městská část Praha 9 vydala souhlasné stanovisko MČ P9 k žádosti o změnu územního plánu
pozemku č. parc. 515/41, katastrální území Střížkov, Praha 9, při ulici Lovosická z funkční
plochy VV (Veřejné vybavení) a z části funkční plochy ZP (Parky, historické zahrady) na OB E čistě obytné území s kódem míry využití území „E", zkráceným postupem.
Jinými slovy: Pane starosto, zeleň měníte na stavební pozemek!
My, níže podepsaní, Vás pane starosto vyzýváme:
1. abyste vydal nesouhlasné stanovisko k žádosti o tuto změnu územního plánu,
2. abyste s developerskou společností vyjednal takové podmínky, aby byla zeleň na tomto
pozemku zachována a
3. aby byla tato plocha pojmenována Park Střížkov,
což potvrzujeme níže svým podpisem.
Petiční výbor ve složení:
Ing. Josef Platil, nar. 2.4.1984, Makedonská 600/5, Praha 9, 190 00
Veronika Kudrnová, nar. 18.4.1989, Pod Pekárnami 243/6, Praha 9, 190 00
Roman Provazník, nar. 14.8.1977, Makedonská 601/7, Praha 9, 190 00
Milan Balahura, nar. 24.4.1987, Chotěšovská 700/7, Praha 18, 190 00
Ing. Martin Vondra, nar. 6.4.1979, Makedonská 600/5, Praha 9, 190 00
Václav Šámal, nar. 19.11.1975, Makedonská 600/5, Praha 9, 190 00
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Petiční výbor zastupuje: Josef Platil, nar. 2.4.1984, Makedonská 600/5, Praha 9
josef.platil@gmail.com mob. 776 474 405, Spolek přátel sídliště Prosek a Střížkov

Přijde Střížkov o svou zeleň?
Vážení sousedé,
obracím se na Vás, jako zástupce petičního výboru s prosbou o propagaci a podpis této petice
mezi Vaše sousedy, Vaší rodinu a Vaše přátele.
Dne 5. března vydala městská část Praha 9 souhlasné stanovisko MČ P9 k žádosti o změnu
územního plánu pozemku č. parc. 515/41, katastrální území Střížkov, Praha 9, při ulici
Lovosická z funkční plochy VV (Veřejné vybavení) a z části funkční plochy ZP (Parky,
historické zahrady) na OB - E čistě obytné území s kódem míry využití území „E", zkráceným
postupem.
Jako občan Prahy 9 vnímám velice negativně zahušťování urbanisticky stabilizovaného území
Proseka a Střížkova. Zvlášť za situace, kdy je na území MČ Praha 9 největší brownfield
v Praze, který navíc obsluhuje nejméně vytížená stanice pražského metra - Kolbenova.
Další bytové domy dále napnou již tak přetížené prvky občanské vybavenosti, jakými jsou
školky, školy či Poliklinika Prosek a zhoršení parkovací situace na sídlišti.
Řešením je tedy tuto zelenou plochu pojmenovat "Park Střížkov" a tu pak kultivovat, udržovat
a užívat v souladu s potřebami obyvatel tohoto sídliště.
S pozdravem,
Josef Platil
776 474 405
www.park-strizkov.cz

Pomozte nám sbírat podpisy pod petici!
Podpisový arch k petici „Za koncepční ochranu zeleně na území MČ Prahy 9“
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Petiční výbor zastupuje : Josef Platil, nar. 2.4.1984, Makedonská 600/5, Praha 9
Arch č. ___
Kompletní text petice je na první straně tohoto archu.
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