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í
Uřad městské části
nám. 14.

I

části Prahy 5 "

Úřad městské
--------------

o n'l

Datum

1381/4

"'0 1I
1

- ~ ·Ve L

doručeni:

k rukám starosty

fjjne.

1...2

éi~:o

jednac!:
Počet ltstů přnoh' .

Ve smyslu' zákona
petici

č

85/1990

•

proti záměru umístit

Brentovou

- Pod Earvířkou

Sb, tir o právu petičním

stavbu nazvanou"

podáváme

Bytový dům Pod

••v Praze 5, na pozemku

č.par.1247,

}:.ú. Smíchov.
Obyvatelé
ptedm~tné

megalomanský

se nachází

Životní

domů iásadně nesouhlasí

projekt nepatří

v okolí ~ozemku

prostředí,

které

jes

větší či menší intenzitou

bylo zcela ignorováno

odbor dopravy

Úřadu MČ Praha

Na Neklance
nepřispívá

veřejné

.místní" správy vůči starším
posezení

v klidném

projektem,

prostředí

pozemku.

Tato okolnost

byla ze strany

v době, kdy probíhaly
Záměr investora
bude stavební
z dotčené

možnost

že se zabývá

konec posledních

zbyt-

nebezpečné

navíc by byly zcela
narušení

statiků opakovaně

statiky domů.

zdůrazňována

již

práce na tunelu Mrázovk~.

zásadně

odmítáme

úřad podporovat

lokality

orgánů

zadních traktů domů, které při-

Vnitrobloky

a nelze ani vyloučit

auta ještě

kteří by uvítali

definitivní

ulice

příslušných

je tak neomezená,

zákoutí v blízkosti

k předmětnému

zastíněny

Bezohlednost

občanům,

který by znamenal

ku klidných

Výhled na parkující

bydlení.

neustá-

již tím, že v roce 2009

5 zařídil na prostranství

parkoviště.

ke kvalitě

do typu lokality, .

č. parc. 1247, k.ú. Smichov.

1e narušováno

léhají

s realizací

stavby.

Takovýto
která

okolních

a upozorňujeme,

jeho uskutečněni

volit mnohem důraznější

že pokud

budou obyvatelé

formu protestu.

,

Nelze nekonečn~
v místech,

ignorovat

o kterých

čnímu využití

oprávněné

rozhoduji

požadavky

těch, ktefi žijí

ti, kteří dávají pfednost

komer-

každé volné plochy.

Kdo dal právo Vám, abyste poškozovali

životní' prostředí

tam,

kde sami nebydlíte?
Z výše uvedených
Vřadu MČ Praha

důvodů požadujeme,

aby stavební

5 zaujal v rámci územního

novisko 1 jakékoli

stavbě.ba

předmětném

úřad

řízení odmítavé
pozemku.

sta-

