
PETICE „Proti omezování přírodního parku Košíře - Motol“ 

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

 
Zalesněné pozemky parc. č. 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113 a 2027 k. ú. Košíře ve svahu nad 
ulicí Jinonická naproti bývalému baroknímu zámečku Turbová jsou součástí Přírodního parku Košíře - 
Motol. Ale připravuje se změna územního plánu číslo Z-2899/00, která by na ploše 5 627 m2 změnila 
funkci pozemku LR (lesní porosty) na OB (čistě obytnou). Tato funkce ovšem je naprosto neslučitelná se 
statutem a smyslem přírodního parku. 

Rada městské části Praha 5 (vytvořená na základě koalice stran TOP 09, Strany zelených, ČSSD a KDU-
ČSL) dne 16. 12. 2014 svým usnesením číslo 6/2076/2014 navrhovanou změnu odmítla, zpracovatel ale 
v přípravě změny pokračoval.  

O 3 roky později dne 20. 12. 2017 zásadně obměněná Rada městské části Praha 5 (vytvořená na základě 
koalice stran TOP 09, ANO, ODS, DJK - nyní STAN a KDU-ČSL) svým usnesením číslo 52/1716/2017 změnu 
odsouhlasila, ale za podmínky, že „plocha OB bude zúžena do pásu podél ul. Jinonická v šíři navazující na 
sousední zastavitelné plochy VN a OB“.  

V materiálech, které byly předloženy Zastupitelstvu hlavního města Prahy, je uvedeno, že „se změnou 
nesouhlasí MČ Praha 5 (bez udání důvodu), 4 občanská sdružení a 16 občanů a nedoporučuje ji 
zpracovatel ÚP a Hygienická stanice hl. m. Prahy (vhodnější je stávající využití)“. Navzdory všem těmto 
stanoviskům primátorka Krnáčová na jednání ZHMP dne 14. 6. 2018 změnu vehementně podpořila a 
zastupitelstvo poté návrh zadání schválilo. Znamená to, že proces změny územního plánu jde do finále - 
pořizovatel vytvoří návrh změny a pak už půjde o všechno. 

Na změně územního plánu by vydělal jen vlastník pozemků, firma Jinopark s.r.o., Na Hubálce 922/1, 
Střešovice, 169 00 Praha 6, zatímco občanům Prahy 5 by přinesla jen zhoršení životních podmínek. 
Postiženi by byli zejména obyvatelé spodní části Motolského údolí, které je špatně provětrávané a 
enormě zatížené hustým automobilovým provozem.  

Na základě těchto okolností my, níže podepsaní občané  

 Protestujeme proti tomu, že Zastupitelstvo HMP hrubě ignorovalo Nařízení č. 10/2014 Sb. hl. m. 
Prahy o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy i negativní stanoviska Městské 
části Praha 5 a dotčených občanů a návrh zadání změny Z-2899/00 schválilo. 

 Jsme přesvědčeni, že změna tohoto rozsahu vůbec nepatří do kategorie „Celopražsky 
významných změn“, takže rozhodování v této věci Zastupitelstvu HMP vůbec nepřísluší, jsme 
přesvědčeni, že o této změně by mělo rozhodovat místní zastupitelstvo. 

 Zastáváme názor, že uvedené rozhodnutí je projevem arogance a nepřípustné nadřazenosti 
Zastupitelstva HMP vůči místní samosprávě.  

 Žádáme Zastupitelstvo MČ Praha 5 a potažmo i Zastupitelstvo HMP, aby ve finále návrh změny  
Z-2899/00 odmítlo. 

 Chceme, aby park Košíře-Motol nebyl ohrožován dalšími a dalšími změnami územního plánu, aby 
si trvale uchoval svůj přírodní charakter a dál sloužil občanům i celému ekosystému Prahy 5 tím, 
že dál bude zadržovat dešťovou vodu, uvolňovat kyslík, čistit vzduch a přirozeným způsobem 
tlumit projevy městského přehřívání. 
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Podpisový arch k Petici „Proti omezování přírodního parku Košíře – Motol“ 

Kompletní text petice je k dispozici v místě, kde se arch vyplňuje. 
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Osobní údaje může využít jen Zastupitelstvo MČ Praha 5 a Zastupitelstvo HMP, a to jen pro účely 
zpracování a vyhodnocení této petice. 


