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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
USNESENÍ
Zastupitelstva městské části Praha 15
číslo Z - 248
ze dne 20. 6. 2018
Název: Žádost občanů MČ Praha 15 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb. o hl.
m. Praze – záměr obytného souboru Praga
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo
I.

městské části Praha 15

bere na vědomí
žádost občanů MČ Praha 15 podle § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze o projednání záměru obytného souboru Praga a možnost podání námitek do
případně zahájeného územního řízení ohledně tohoto plánovaného stavebního záměru
v k. ú. Záběhlice a k. ú. Hostivař, též do následných řízení v rámci dalšího posuzování
umístění a povolování stavby

Milan W e n z l
starosta MČ Praha 15

Václav B í l e k
1. místostarosta MČ Praha 15
Předkladatel: Milan Wenzl, starosta
Zodpovídá: Milan Wenzl, starosta
Na vědomí:

Důvodová zpráva k usnesení č. Z – 248 ze dne 20. 6. 2018
Materiál předkládám na základě došlé žádosti občanů MČ Praha 15 podle § 8 písm. c) zákona
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze o projednání záměru obytného souboru Praga a podání
námitek do případně zahájeného územního řízení ohledně tohoto plánovaného stavebního
záměru v k. ú. Záběhlice a k. ú. Hostivař, též do následných řízení v rámci dalšího posuzování
umístění a povolování stavby.
Podání obsahuje 44 archů, na nichž jsou uvedena jména, příjmení, adresy a podpisy 490 občanů
Prahy 15 starších 18 let. Žádost je podepsána Mgr. Klárou Krybusovou a Michalem Sokolářem,
kteří občany zastupují.
Ustanovení § 8 písm. c) zákona o hl. m. Praze hovoří o tom, že občan městské části, který dosáhl
věku 18 let, má právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti
radou městské části nebo zastupitelstvem městské části; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 %
občanů městské části, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů.
Jelikož předmětná žádost je podepsána 490 občany Prahy 15 starších 18 let, tj. více než 0,5 %
občanů Prahy15, splňuje podmínku § 8 písm. c) zákona o hl. m. Praze. Žádost občanů Prahy 15
je tedy v souladu s uvedeným ustanovení zákona o hl. m. Praze a musí být projednána
nejpozději do 60 dnů na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 na základě žádosti.
Před předložením žádosti na jednání ZMČ Praha 15

jsem svolal participační setkání s občany podepsanými v žádosti se zástupci
firmy ORCO, architektem MČ Praha 15 Ing. arch. Lavríkem, vedoucím
OST Mgr. Ježkem, vedoucím OD p. Havlem a zástupci radnice,
které se uskutečnilo v úterý 5. 6. 2018 od 17:00 hodin v Hasičské zbrojnici

