PETICE
Zastupitelstvu městské části Praha 12
Zastupitelstvu hl. města Prahy
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Věc: Protest proti nadměrnému zahušťování zástavby sídliště Kamýk v Praze 12,
konkrétně revitalizace a výstavba dvou výškových budov v ul. Imrychova, Těšíkova a Dobevská
My níže podepsaní majitelé bytů, nájemníci a členové bytových družstev nesouhlasíme se zamýšlenou
revitalizací v ulici Imrychova, Těšíkova a Dobevská, která je spojena s výstavbou bytových domů o
dvanácti patrech (nebo o obdobné výšce) a objektu pro parkové stání. Žádáme radní a zastupitele
Prahy 12 a HMP i ostatní příslušné orgány a úředníky, aby především zohledňovali oprávněné zájmy
občanů a znemožnili nadměrnou výstavbu v této městské části a výškové domy, které podstatně
znehodnotí životní prostředí, sníží úroveň bydlení stávajících obyvatel a zkomplikuje již takto složitou
dopravní situaci v ul. Imrychova, Těšíkova a Dobevská. Dále nesouhlasíme s výstavbou bytů, bez
předchozí opravy objektů MČ, které jsou ve špatném technickém stavu a dobudovaní občanské
vybavenosti, kapacit ve škole, školkách, počtu parkovacích míst, poštovní, zdravotní služby apod.
Zároveň žádáme, aby veškeré developerské projekty byly posuzovány komplexně a koordinovaně
s ohledem na místní podmínky v jednotlivých částech sídliště Kamýk. Není možné vycházet ze zájmů
jednotlivých developerů a investorů, bez ohledu na stávající zástavbu a infrastrukturu.
Na základě shora uvedených důvodů uvádíme následující požadavky:
 Požadujeme, aby rada a zastupitelstvo MČ Prahy 12 odvolala kladné stanovisko k výstavbě
bytového domu o dvanácti patrech a parkovacího stání v prostoru stávajícího výměníku tepla
(roh ulice Imrychova – Těšíkova). Podmínka snížení jednoho patra je nedostatečná. Takto
vysoké budovy sníží standard stávajících bytů bezprostředně sousedících domech a poškodí
zájmy obyvatel domů.
 Požadujeme, aby byla jednoznačně zamítnuta demolice objektu supermarketu NORMA,
restaurace a kryocentra. Požadujeme, aby bylo znemožněno v bezprostřední blízkosti
vybudování dalšího dvanáctipatrového domu (nebo domu obdobné výšky) a objektu
parkovacího stání.
 Požadujeme, aby stávající objekty restaurace, kryocentra a přilehlého supermarketu
revitalizovány z vybraných finančních prostředků za dlouhá léta užívání a v dosud
nevyužívaných prostorách zřídit např. pobočku České pošty, která chybí v této části sídliště
Kamýk. Pobočka České pošty na Sofijském náměstí neodpovídá potřebám MČ Praha 12 a
chybí další služby občanské vybavenosti.
 Požadujeme, aby na místo schvalovaných jednotlivých developerských projektů byla řešena
budoucnost – vzhled, infrastruktura a občanská vybavenost celého území koncepčně jako
celek. Například s předstihem vyřešit parkovací plochy, kapacitu školy, školky, zdravotních a
poštovních služeb ve vztahu stávajícímu a budoucímu počtu obyvatel. Požadujeme, aby
občané byli řádně a včas zapojováni do rozhodování o změnách, které mají vliv na životní
prostředí, intenzitu dopravy a standard bydlení.
Za petiční výbor:
Ing. Jaroslav Sixta, Imrychova 880/19, Praha 12 – kontaktní osoba za petiční výbor
JUDr. Václav Bednář, Ph.D., Imrychova 885/13, Praha 12 – kontaktní osoba za petiční výbor
Ing. Eva Tylová, K Hájovně 826/35, Praha 12, zastupitelka MČ Praha 12 – kontaktní osoba za petiční
výbor
V Praze dne 28.5.2018

Podpisový arch k petici
Komplexní text této petice je uveřejněn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto
podpisového archu. Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním uvádíme, že podpisový arch se týká
petice „Protest proti nadměrnému zahušťování zástavby sídliště Kamýk v Praze 12, konkrétně
revitalizace a výstavba dvou výškových budov v ul. Imrychova , Těšíkova a Dobevská “
Kontaktní osoba za petiční výbor:
Ing. Jaroslav Sixta, Imrychova 880/19, Praha 12,
JUDr. Václav Bednář, Ph.D., Imrychova 885/13, Praha 12,
Ing. Eva Tylová, K Hájovně 35, Praha 12 (e-mail: eva.tylova@ecn.cz), tel. 720 538 058

……
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

BYDLIŠTĚ

PODPIS

