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MUDr. Radek Klíma
Starosta MČ P5
Úřad Městské části Praha 5
Nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5 - Smíchov

Praze dne 10. 10.2016

Věc: Petice "Ne výstavbě bytového areálu Skalka!" dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu
petičním

Vážený pane starosto,

Zasílám Vám tímto petici protestující proti záměru výstavby bytového areálu Skalka, Praha
5, na pozemcích č. parc. 4729, 4730,4731 a 4740, vše k.ú. Smíchov, obec Praha, a proti
rozhodnutí o změně územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení tamtéž (vůči kterým
v současnosti probíhá odvolací řízení). Přesný text petice a podpisy petentů, zejména občanů
žijících v širším okolí uvažované výstavby, připojuji v příloze.

Žádám Vás tímto v zastoupení občanů, kteří připojili k petici své podpisy, abyste se zasadil o
podrobný dohled nad posuzovacím řízením, a zároveň o to, aby příslušné městské organy
nevyhověly kladně žádosti o výstavbu bytového areálu Skalka, z důvodů popsaných v této
petici a dále v již podaných odvoláních.

Dále žádám o zprostředkování veškerých informací o posuzování přislušnými orgány Úřadu
Městské části Praha 5 v této záležitosti a dále, v případě kde to zákonné normy dovolují, o
zařazení mezi účastníky řízení v této věci.

Děkuji mnohokrát za laskavé projednání a vyřízení petice.

Přílohy:
Petice + oveřené kopie petičních archů



OPIS

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor stavební a územního
plánování, Jungmannova 35/29
Praha 1, 111 21
a
Úřad městské části Praha 5 Odbor
stavební a infrastruktury, Nám. 14.
října 1381/4
Praha 5, 150 22

Ve Praze dne 12. 4. 2016

"Ne výstavbě bytového areálu Skalka!"
Petice podle § 1 zákona ě, 85/1990 Sb., o právu petičním
Petici sestavila Jitka Kendova, Nad Zámečnicí 28, Praha 5 - Smíchov, 150 00

Vážená paní/Vážený pane,

My, níže podepsaní, protestujeme proti výstavbě Bytového areálu Skalka, Praha 5, na pozemcích č. parc. 4n9,
4730,4731 a 4740, vše k.ú. Smíchov, obec Praha a nesouhlasíme s rozhodnutím o změně územního rozhodnutí
a stavebního povolení. Výstavba Bytového areálu Skalka by negativně ovlivnila přímé okolí přírodní památky
Skalka a kultumí památky Usedlost Skalka, negativně zasáhla do krajinného rázu této lokality, snížila plochy
zeleně a značně navýšila počtet autornobílů a tak negativně ovlivnila dopravu a dopravní zatížení přijezdových
cest k dané stavbě.

Vyzýváme Vás, abyste se zasadilo to, aby dané organy nevyhověly kladně žádosti o výstavbě Bytového areálu

Skalka, což potvrzujeme níže svým podpisem.


