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podle 5 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním pomggtúgfšmči Pomisw

Radě městské části Praha 5

Nám. 14. října 1381/4

150 22 Praha 5

V Praze dne2_ 10. 2019

Věc: Žádost 0 odložení platnosti zón placeného stání v oblasti Šmukýřky v Praze 5 — Košířích

a následně přehodnocení záměru jejich vzniku v tomto místě.

Vážení představitelé městské části,

my, občané Prahy 5, bydlící v oblasti Šmukýřky, nesouhlasíme se zavedením zón placeného stání v této

oblasti. Jedná se o území ohraničené ulicemi Nad Turbovou, Na Stárce, Nad Kuliškou, Na Šmukýřce a Pod

Šmukýřkou.

Území je též červeně ohraničeno na mapce v příloze. Žádáme, aby záměr zde zavést zóny placeného stání

byl v této chvíli odložen a následně přehodnocen, což potvrzujeme níže svým podpisem.

Důvody nesouhlasu:

Účel zavedení zón placeného stání definovaný na webu parkujvklidu.cz není v případě Šmukýřky naplněn.

Citace z webu: „ Účelem zavedení zón placeného Stání v Prazeje regulace parkování (dopravy v klidu) tak,

aby obyvatelé exponovaných lokalit měli možnost zaparkovat svůj vůz v docházkové vzdálenosti od svého

bydliště, případně nemovitosti čiprovozovny. Dále pak motivovat návštěvníky, aby se v lokalitě zdržovali se

svým vozidlem po dobujen nezbytně nutnou a uvolnili tím parkovací míyto dalším řidičům " - konec citace,

Šmukýřka je ob1astí se zástavbou rodinných a nízkopodlažních bytových domů, z nichž mnohé mají vlastní

garáže. Nejsou tady žádné firmy, úřady ani obchody. Nikdojiný než rezidenti a jejich soukromé návštěvy zde

proto neparkuje. Nejedná se o exponovanou lokalitu z hlediskakparkování & zavedení zón placeného stání zde

proto nemá Žádné opodstatnění.

Oblast Šmukýřky přímo nenavazuje ani na nově vytvořené zóny p1accného stání v blízkosti Plzeňské ulice

(dělí je velké převýšení), možnost zaparkování auta by se zde tudíž v důsledku rozšíření zón v dalších

částech Prahy 5 nezhoršila.
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Zavedení zón placeného stání proto kvalitu parkování v nh1asti Šmukýřky nijak nczlopšk bude pouze ,

znamenat další finanční zátěž pro zdejší obyvatele a významné komplikace pro jejich návštěvníky.

Zóny placeného stání by1y v oblasti Šmukýřky zavedeny z podnětu Prahy 5 na záldadš usncscní rady

č RMČ/21/616/2019 ze dne 22.5.2019. Proto se s podnětem na přehodnocení tohoto záměru obracíme právě

na Vás. DOVO1te nám ještě poznamenal, Žc ani důvodová zpráva kc zmíněnému usnesení rady neobsahuje

vůbec žádné srozumitelné důvody, proč by se zóny placeného stání měly v ob1asti Šmukýřky zavést.

Děkujeme, že se touto zá1ežitostí budete zabývat.

Petiční výbor ve složení:

Mgr. Renata Pa1oušová

Zbyněk Krejčí

PhDr. Eva Kohout Veisová, PhD.

Za petiční výbor je oprávněna jednat:

,1 Mgr. Renata Paloušová
“
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