
PETICE  
ZA ZACHOVÁNÍ ZELENĚ A NEZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA 

BALKÁNĚ  
A PARKU NA KREJCÁRKU  

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

a 

ŽÁDOST  
O PROJEDNÁNÍ NA ZASTUPITELSTVU MČ PRAHA 3 

dle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze 
 
My, níže podepsaní občané Prahy a uživatelé parku Na Krejcárku a dětského hřiště Na Balkáně, se tímto obracíme 
na zastupitele Městské části Prahy 3 ve věci návrhu Metropolitního plánu Prahy z r. 2016, který připouští zastavitelnost 
dětského hřiště v ulici Na Balkáně (parc.č. 2182/5 k.ú. Žižkov) a parku severně od ulic Kunešova (parc.č. 2180/4 k.ú. 
Žižkov). 
 

Požadujeme zachování zeleně na uvedených územích a jejich nezastavitelnost jakoukoliv 
výstavbou. 

Žádáme Zastupitelstvo městské části Praha 3 o přijetí stanoviska požadujícího zachování 
veřejné zeleně a nezastavitelnosti uvedených území a uplatňování tohoto stanoviska při 
projednávání návrhu Metropolitního plánu hlavního města Prahy. 

 
Metropolitním plánem navrhovaná změna zmíněného území na zastavitelnou lokalitu je dle našeho názoru v zásadním 
rozporu s platnými Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy (po aktualizaci č. 1), a to hned v několika bodech, včetně 
hlavních priorit územního plánování hl. m. Prahy pro zajištění udržitelného rozvoje území. Zmíněné body stanoví pro 

výstavbu upřednostnit konkrétně specifikované 
transformační plochy oproti rozvoji v dosud 
nezastavěném území a dále ukládají zvyšovat 
podíl zeleně a spojovat ji do uceleného 
systému.  
Na území Prahy 3 se nachází mnoho 
transformačních ploch určených pro výstavbu, 
např. Nákladové nádraží, a proto je zmenšování 
současného lesoparku ve prospěch budoucí 
zástavby nepřípustné. Změna je zároveň v 
rozporu s požadavkem na ochranu krajiny a 
městské zeleně jako podstatné složky prostředí 
života obyvatel, kde je požadováno respektovat 
a chránit před jiným využitím stávající lesy a 
pozemky určené k plnění funkcí lesa, což je 
přesně případ dané lokality určené současným 
územním plánem k plnění funkce lesa.  
 

Děkujeme.  
Občané a uživatelé zeleně v parku Na Krejcárku a na dětském hřišti Na Balkáně a Spolek pro ochranu zeleně 
Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně 
 
Petici a žádost sestavil dne 15. března 2017 petiční výbor ve složení:  
Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně, 
IČO:05303206,  
Kunešova 2652/16, 130 00 Praha 3  
Ing. Jiří Lhoták, Kunešova 2650/12, 130 00 Praha 3 
Mgr. Aleš Kroupa, Kunešova 2650/12, 130 00 Praha 3  
 
Zastupovat petiční výbor při jednání je oprávněn:  
Ing. Jiří Lhoták, Kunešova 2650/12, 130 00 Praha 3

 



Podpisový arch k petici a žádosti o projednání na Zastupitelstvu MČ Praha 3  
 

„ZA ZACHOVÁNÍ ZELENĚ A NEZASTAVITELNOSTI ÚZEMÍ 
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA BALKÁNĚ A PARKU NA KREJCÁRKU“ 

Kompletní text petice a žádosti o projednání na Zastupitelstvu MČ Praha 3 je umístěn na první straně tohoto archu.  
Dle § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice za zachování zeleně a 
nestavebního území dětského hřiště Na Balkáně a parku Na Krejcárku v Praze 3 a žádosti o projednání této věci 
Zastupitelstvem MČ Praha 3.  
Za petiční výbor: Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně, IČO:05303206, Kunešova 
2652/16, 130 00 Praha 3, Ing. Jiří Lhoták, Kunešova 2650/12, 130 00 Praha 3, Mgr. Aleš Kroupa, Kunešova 
2650/12, 130 00 Praha 3  
 

Čitelné jméno a příjmení 
Bydliště (ulice, číslo, městská 

část) 
PSČ 

Chci dostávat další 
informace-email 

Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Počet podpisů celkem:         Podpis: 

Počet podpisů obyvatel Prahy 3:        Datum: 

     List č.         z listů celkem: 


