
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 29/91 

ze dne  14.9.2017 

k petici „Stop výstavbě vysokopodlažních budov v ulicích Střelničná 1347, Tanvaldská 1347, 
Frýdlantská 1351, Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625 na Praze 8“ 

 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
text petice "Stop výstavbě vysokopodlažních budov v ulicích Střelničná 1347, 
Tanvaldská 1347, Frýdlantská 1351, Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625 na Praze 8" 

I I .   n e s o u h l a s í  
s výstavbou vysokopodlažních budov v ulicích Střelničná 1347, Tanvaldská 1347, 
Frýdlatská 1351, Čumpelíkova 1222 a Šimůnkova 1625 na Praze 8 

I I I .   u k l á d á  
1.  náměstkyni primátorky Kolínské 

1.  seznámit společnost CPI Reality a.s. se závěrem jednání Zastupitelstva hl.m. 
Prahy dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 1.11.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  JUDr. Jaroslava Janderová, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP  
Tisk: Z-5689  
Provede: náměstkyně primátorky Kolínská  
Na vědomí: odborům MHMP  
  
  



Důvodová zpráva 

V souladu s příslušnými ustanoveními Listiny práv a svobod, zákonem o právu petičním, zákonem o 
hl. m. Praze a dle režimu stanoveného Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných 
orgánům hl. m.  Prahy je předkládána  petice, kterou podepsalo ke dni 4. 9. 2017 4 414 petentů, sběr 
podpisů dále probíhá a je tudíž povinnost ji předložit ZHMP k projednání. 

 

Složení petičního výboru: 

Ing. Arch. Jan Brejcha, ********** 

Ing. Eva Caková, ************* 

Ing. Karel Fiala, *************** 

Petr Ekl, ************* 

Michaela Krupičková, ***************** 

JUDr. František Mühlfeit, **************** 

Ing. Jana Rozmarová, ****************** 

Mgr. Eva Valvodová, ********************* 

Zastupovat petiční výbor je oprávněn každý člen petičního výboru. 

 

Občané žádají: 

1. Zachování původní urbanistické koncepce sídliště Ďáblice, oceněné UNESCO. 
2. Zachování budov na uvedených adresách jako staveb občanské vybavenosti ve stávajícím  

rozsahu. 

protestují  proti: 

3. Prodeji pozemků pod stávajícími objekty či v jejich blízkosti  za účelem výstavby 
vysokopodlažních budov či udělení souhlasu s jejich využitím pro tyto účely. 

4. Zhoršování kvality života stávajících obyvatel kvůli další rozsáhlé obytné zástavbě sídliště. 

 

Občané dále žádají samosprávu MČ Praha 8, aby aktivně hájila zájmy místních občanů na zachování 
urbanistické koncepce sídliště Ďáblice bez dalších obytných vysokopodlažních budov. 

Na základě výše uvedeného a na základě usnesení KV č.04/26/2017,které členové KV ZHMP přijali na 
svém jednání dne 6. 9. 2017, předsedkyně Kontrolního výboru ZHMP doporučuje, aby vyřízením 
petice byla pověřena náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Mgr. Petra Kolínská 
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