
PETICE za záchranu přírodního parku Prokopské a 
Dalejské údolí, za ochranu přírodní rezervace 

Prokopské údolí a proti stavbám developera JRD 
  
My, níže podepsaní občané Prahy prostřednictvím této petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 
85/1990 Sb. o právu petičním žádáme, aby zastupitelstvo MČ Praha 5:  
 

1.   Přimělo Radu MČ Praha 5, aby revokovala své usnesení č. 21/843/2013, které obsahuje souhlas s umístěním 
výjimečně přípustné stavby “Obytný soubor Prokopské údolí” (komerčně nazvané „rezidence Trilobit“) 
developera JRD. 

2.   Požadovalo po Odboru ochrany životního prostředí MČ Praha 5 a Odboru životního prostředí MHMP revizi 
závěru, který nepřiznává parcelám 1282/1 a 1282/6 příslušnost do ochranného pásma přírodní rezervace 
Prokopské údolí, kam zjevně patří podle přílohy výnosu MK ČSR  č.25 533/78-VI/2 ze dne 28. 12. 1978. 

3.   Požadovalo odvolání ing. arch. Eleny Lacinové z funkce vedoucí ZOJ Kanceláře architekta MČ Praha 5 z 
důvodu flagrantního konfliktu zájmů v kauze staveb developera JRD a za upírání důležitých dokumentů a 
studií občanům. 

4.   Požadovalo odvolání JUDr. Tomáše Homoly z funkce předsedy Komise územního rozvoje pro záměrnou 
nečinnost v hájení veřejného zájmu a upírání přístupu občanům na jednání Komise územního rozvoje v době, 
kdy tato projednávala projekty JRD v Prokopském údolí. 

 
Detailnější zdůvodnění a popis kauzy najdete na www.prokopovo.cz a adrese prokopovo@prokopovo.cz  

  
Petiční výbor pro sběr archů a jednání s orgány veřejné správy: 
Hynek Bečvář, Hlubočepská 85/64, 152 00, Praha 5, tel. 605975634 
Marie Černá, Hlubočepská 85/64, 152 00, Praha 5, tel. 608641041 
Aleš Fulín, Slivenecká 29, 152 00, Praha 5, tel. 608077532 
Ivan Havel, Pod útesy  1193/3, 152 00, Praha 5, tel. 608703360 
Jan Havlín, Hlubočepská 79/49, 152 00, Praha 5, tel. 775216790 
Jan Kremer, K Dalejím 89/2, 152 00, Praha 5, tel. 777038981 
Zastupovat petiční výbor při jednání se orgány veřejné správy je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (§5, písm. 1 
zák. č. 85/1990 Sb.) 
  

Čitelně vyplněné a podepsané petiční archy předejte Petičnímu výboru do 15. 11. 2013 
  
Listina základních práv a svobod - Čl. 18 (1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo 
sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 
Zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním § 1 Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se 
žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). § 
2 Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu. § 3 Petiční výbor (1) K sestavení 
petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (3) Členové 
petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány. § 4 Shromažďování podpisů pod 
petici (1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. 
K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně 
seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen. (2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo 
zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, 
příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. (3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice 
a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení 
provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. (4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být 
pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let. § 5 Podání a vyřízení petice (1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, 
příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a 
jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. (2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je 
povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici 
podal. (3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, 
kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. § 9 Ustanovení jiných 
právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a 
vyřizování peticí podle tohoto zákona. 
 
 


