PETICE

Petiční arch číslo:

podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

My, občané Hodkoviček a Hlavního města Prahy, nesouhlasíme s plánovanou
výstavbou projektu „Hodkovičky Nad řekou“ v území vymezeném ulicemi
Modřanská a V mokřinách v podobě navrhované stavebníkem společností
VERANO REAL k.s., výkonným developerem FINEP CZ a.s. a zpracovatelem
návrhu A69 – architekti s.r.o.
Tímto žádáme Městskou část Praha 4 a Magistrát hl. m Prahy aby:
1. do konce roku 2016 byl podán podnět na provedení změny Územního plánu sídelního útvaru
hl.m. Prahy, a to na plochy dotčeného území aktuálně určené kódy SV-G, SV-F a OV-G (parcely
č. 91/1, 91/3, 92/2, 101/10 k.ú. Hodkovičky) s požadavkem na úpravu kódů míry využití území tak,
aby odpovídaly charakteru okolní stabilizované zástavby a limitům prostorové regulace uvedenými
v návrhu Metropolitního plánu pro danou lokalitu, tj. 4 nadzemní podlaží od Modřanské ulice do
poloviny zastavitelného území a dále 2 nadzemní podlaží směrem k ulici V mokřinách. Měřeno nad
rostlým terénem.
2. zasadily se, aby záměr „Hodkovičky Nad řekou“ byl posouzen dle zákona č. 100/2001 Sb.
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Žádáme, aby pro naplnění tohoto požadavku
byly vyčerpány všechny zákonné opravné prostředky včetně podání žaloby na přezkoumání
rozhodnutí správním soudem a veškeré úkony provedeny s nejvyšší odborností.
3. v územním řízení jako zákonní účastníci uplatnily námitky k ochraně zájmů obce a zájmů
občanů obce v největším možném rozsahu a nejvyšší odbornosti. Žádáme, aby se zasadily,
aby Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy pro územní řízení záměr posoudil, zda je
v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a požadavky na
ochranu urbanistických hodnot v území. Žádáme, aby v územním řízení byly vyčerpány všechny
zákonné opravné prostředky pro zastavení záměru v kapacitě plánované v projektu „Hodkovičky
Nad řekou“ včetně podání žaloby na přezkoumání rozhodnutí správním soudem a veškeré úkony
provedeny s nejvyšší odbornosti.
4. petici projednaly Rady a Zastupitelstva MČ Prahy 4 a Magistrátu hl. m. Prahy.

Odůvodnění:
Podrobné odůvodnění petice na www.bydlenivhodkovickach.cz

Č.

Jméno a příjmení

Adresa

Podpis

1
2
3

Petiční výbor: podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Ing. Jan Hevessy, V mokřinách 560/16, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky (e-mail: info@bydlenivhodkovickach.cz) (zastupuje petiční výbor)
Ing. Tomáš Papáček, Pod Lysinami 472/21, 147 00 Praha 4
Ing. Eva Leitnerová, Pod Lysinami 472/21, 147 00 Praha 4
Mgr. Luboš Dopita, Matěchova 998, 140 00 Praha 4

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
PETICE podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. My, občané Hodkoviček a Hlavního města Prahy, nesouhlasíme s plánovanou výstavbou projektu „Hodkovičky Nad řekou“ v území vymezeném ulicemi
Modřanská a V mokřinách v podobě navrhované stavebníkem společností VERANO REAL k.s., výkonným developerem FINEP CZ a.s. a zpracovatelem návrhu A69 – architekti s.r.o.

Petiční výbor: podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Ing. Jan Hevessy, V mokřinách 560/16, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky (e-mail: info@bydlenivhodkovickach.cz) (zastupuje petiční výbor)
Ing. Tomáš Papáček, Pod Lysinami 472/21, 147 00 Praha 4
Ing. Eva Leitnerová, Pod Lysinami 472/21, 147 00 Praha 4
Mgr. Luboš Dopita, Matěchova 998, 140 00 Praha 4

