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PETICÉ „ggggimg áštgm ggglm' zahrady“ 12- dne 213_1019

Petici saszavi! peličnívýbor, iaámž členy jsou ing. Alena Štěpánkavá. Mgť, petr Mucha,
L“ Tereza Slováková, Mgr. Lucie Soukeníkwá,

AUDI, Sveta Hodkwá, PhDr. Lucie Bryndová, Geny

. , Mi
'

výboru že v této věc? oprávněna zmlupovat Ing. Alena šxěpánková.
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* .:. V * - ; Neberme detem skolm zahradu!
*:.w „*.' „“i „v ,' . „ * , , Nechceme palovíčatá a nehuspadárná resem..

,
dle; čl; Mijstiny základních práv a svobod, zákona č. 85/1990 Sb. o práw petičním,

igrzákgna'č. 131/2000 Sb o hlavnám měxtě Praze, 5 8, odst. 0

obracíme se mi Radu & Zastupiteistvo MČ Prahy 5 a ma Rada a Zastupitelstvo hiswníhn mřaxa Prahy

ve věci zvažovaně výstavby budovy 2_ stupně ZŠ Podbělohorská na poasmku sahající školní zahrady.

Zamýšienou výstavmu budovy pro 2, stupeň by byty nenávratně zničeny výhody stávající Šknly, kvůli

kterým je vyhledávána obyvateli ve spádové Oblasti. Výstavba by paškodšia kvalitu mučasaaě výuky a

zároveň by výsiedek nemohl plně uspokojit dnešní požaůavky na zázemí 2, stupně (například větší

hřiště, dopravní obsiužmst, odbomé učebny). Zahrada školy, kdeje stavba zamýšlena, představuje zázemí

pro výukové, sponami & veřejné aku: školy arclaxačuě sportovní pmstor pro děti, které na ní mavidchvě
tráví část svého času ve škal. Jeji význam dokmneMuje fakt, že na právě dokgnčcwzmé rekonstrukci školní

zahrady .se veřejnými pmsvtedky podíží i MČ Praha 5. Zamýšienou výstavbou by 2th prastřcdiky byh;

nehosqmdámě ?mmrhány. Pří smvbě by z důvodu hluku a prachu bylo pravdčpmlohně matně omezit či

na určitou dobu přerušit výuku ive stávající budově.

Druhý stupeň základní školy byl v minulosti kvalitně zajištěn ZŠ Pheňski, přičemž budova v majeíku
obce byla v moe 20X3 pronajata k soukromým účclům. Proto je logické. aby se budova vrátím

původnímu účelu a obec tak mohla pokrýt potřeby veřejného škoiství z vlastních kapacit. Je

nepřijatelné, aby obec své škoiské objekty pronajímala soukromým školám a následně k zajištění patře?
veřejného vzděšání sáhla k řešení, kterým sníží prověřenou kvalitu služeb poskytovaných !. stupněm ZS

Padbčlohorská. Výsledkem by bylo nehospodámé vynalnžcní investičních veřejných prostředků a vznik

vzdělávací instituce s nmezeným zázemím, která nebude schopná naplnit očekáváni nbyva'te! městské

části a zhorší v místě životní prostředí vykácením vzrostlých stromů & zvýšeuým dopmvním zatížením.

My. níže podepsaní občané Prahy 5 žádáme prom Radu a Zastupitolstvo MČ Praha 5:

l. () zastavení plánaváni “výstavby 2„ stupně ZŠ na pozemku zahrady
31:92.2. () zajištění navýšení kapacity základním školství navrácením budov Z. Plzeňská do systému

stámích/veřejných záklminích škol anebo nalezením jiného vhodného řešení, např; odkapem

pemmku \f oblasti výťhodni Kiamovky či Waltrovky,
3. 0 pěsemnč “vyrozumění © stanoviska k obsahu: petice 2! způmbu jejim:— vyřízení ve lhůtě iřiaeti

dnů.

My, níže podepsaai občané hl. m, Prahy žádáme Radu a Zastupitcistvo hlavaížw měata Prahy, aby

spalečaě se zástupci Městské části Praha 5 v souladu s platnem Mediační dohmlw ze dne 22, 6. 2918

a jejích dodatků, koordinwaii odkup pozemku v oblasti východní Klamovky pro účely veřejněha
školství.

Petici stvrzují svým podpisem na tomto podpisovém archu. .


