
Vážená paní starostko, dámy a pánové radní, 
Vážení zastupitelé, 
 
 
     k návrhu, který je jediným bodem dnešního mimořádného zastupitelstva Městské části 
Praha 6 by se ráda vyjádřila i občanská sdružení sjednocená od února roku 2012 dříve v 
platformě OS a od 1.1.2013 v Koalici občanských sdružení a iniciativ Prahy 6.  
 
     Koalice občanských sdružení samozřejmě souhlasí s dnes předloženým návrhem usnesení, 
které řeší pregnantní otázku, a to zjevný pokus o zmenšení majetku obce prostřednictvím 
nenápadného pokusu pořízení změny územního plánu a změnu míry využití na pozemcích, na 
nichž má být podle návrhu investora společnosti PPF umístěna stavba, která podle stávajícího 
územního plánu měla obsahovat určité % objemu ploch veřejné vybavenosti a služeb. 
Nenápadný pokus o tuto zcela nekoncepční změnu ÚP je namířen proti zájmům veřejnosti a 
občanů městské části |Praha 6. Občané ale již umí toto jednání vedení radnice správně 
pojmenovat. Jde o pokus zjevného a předem promyšleného znehodnocování a krácení 
majetku městské části. Jde o jednání, které výrazně straní čistě soukromým zájmům 
společnosti PPF na úkor zájmu občanů. 
 
    Proto před dnešním hlasováním o návrhu 15ti zastupitelů vám prostřednictví Koalice 
občanských iniciativ občané a jejich sympatizanti tímto sdělují : vyzýváme naše zastupitele, 
neporušte svým dnešním hlasováním jeden z vašich zásadních úkolů, kterým je spravovat 
mimo jiné majetek obce v souladu se zásadami řádného hospodáře, tedy tento řádně 
spravovat, střežit jej proti ztrátě či znehodnocení a činit vše proto, aby se stále rozšiřoval.  
    Krok, kterým vedení městské části v minulém roce navrhlo tuto konkrétní změnu územního 
plánu je krokem, který lze bezpečně nalézt v mnoha ustanovení trestního zákona. 
 
    Vyzýváme proto zastupitele Městské části Praha 6, hlasujte pro zachování celistvosti 
majetku Městské části Praha 6, pro zachování vlastnictví těchto naprosto lukrativních 
pozemků městkou částí a učiňte vše pro to, aby pozemky o nichž v této věci jde, jsou i nadále 
pronajímány v souladu s  již dříve uzavřenými smlouvami a dohodami a přinášejí městské 
části již dříve zastupitelstvem odsouhlasený zisk.  
 
     V této souvislosti žádáme, aby byla na území Vítězného náměstí a přilehlé okolí (celé 
území památkové zóny) vyhlášena stavební uzávěra do doby, než bude na toto území 
zpracován regulační plán, který bude přesně definovat způsob a míru využití nejen dosud 
nezastavěných ploch v tomto území, ale stejně tak i formy a směry vývoje dopravy.  
Požadujeme, aby podoba zástavby náměstí, resp. toho exponovaného území prošla 
jednoznačně veřejnou a ještě lépe mezinárodní soutěží a aby v souladu s jejími závěry podala 
Městská část Praha 6 návrh Hlavnímu městu Praha ke zpracování regulačního plánu 
předmětného území.  
Teprve po schválení regulačního plánu lze uvolnit další stavební aktivity. 
                       
 
 
                                                             


