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Vážený pane Herzogu, 

ráda bych Vás, jako zástupce petičního výboru, informovala v souladu s usnesením 
Zastupitelstva HMP ze dne 22. 2. 2018 o vyřízení Petice proti nepřiměřenému zahušťování 
sídliště Kamýk, kterou jste podali na Magistrát HMP dne 10. 1. 2018. Podanou peticí 
nesouhlasíte s plánovanou výstavbou na sídlišti Kamýk, s prodejem pozemků v souvislosti 
s plánovanou výstavbou a žádáte, aby tyto i všechny další připravované projekty byly 
posuzovány koordinovaně v rámci celého sídliště, nikoli jednotlivě.  

Peticí se zabýval Kontrolní výbor ZHMP na svém únorovém jednání dne 14. 2. 2018 a dále 
Zastupitelstvo HMP dne 22. 2. 2018. 

Výsledkem těchto projednání je usnesení zastupitelstva HMP číslo 34/4, k "Petici proti 
nepřiměřenému zahušťování sídliště Kamýk" ze dne 22. 2. 2018. Zastupitelstvo v tomto 
usnesení vzalo petici na vědomí, požádalo Odbor územního rozvoje o pořízení územní studie 
pro lokalitu Kamýk, nesouhlasilo s prodejem pozemků souvisejících se záměrem výstavby spol. 
Fisolta s.r.o. v okolí OC Obzor do doby zapsání územní studie a dále uložilo Radě HMP zajistit 
z pozice hlavního města Prahy, aby v souvislosti s výstavbou v lokalitě sídliště Kamýk 
nevznikaly infrastrukturní deficity. 

Usnesení přikládám v příloze tohoto dopisu. 

Pokud jde o další kroky, mohu Vás informovat, že Odbor územního rozvoje HMP nyní činí 
úvodní kroky při přípravě zadání územní studie Kamýk – okolí stanice metra Libuš. Konzultace 
probíhají s městskou částí Praha 12 i Praha - Libuš a s Institutem plánování a rozvoje. V případě 
zájmu o informace o připravovaném zadání je možné se obrátit nejlépe na městskou část. Zde je 
potřeba říci, že proces zpracování studie vyžaduje určitý čas, v průměru 1,5 roku, ve kterém se 
odráží i délka přípravy zadání a dalších procesů. Standardní součástí zpracování studie je pak 
i veřejné projednání jejího návrhu, o kterém informuje také městská část.  

Cestou k zajištění veřejné vybavenosti a infrastruktury je vedle zakotvení v územní studii také 
jednání s investory v území a účast v povolovacích řízeních. Toto jednání koordinuje Institut 
plánování a rozvoje.  

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Petra Kolínská 

Náměstkyně primátorky 

Radní pro územní rozvoj a územní plán  
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Institutu plánování a rozvoje HMP bylo zároveň uloženo sledovat a vyjadřovat se ve všech 
řízeních týkajících se území sídliště Kamýk a zároveň posuzovat každý záměr v souvislostech 
celého sídliště. IPR je přitom svojí zřizovací listinou zmocněn zastupovat hlavní město Prahu 
v územních řízeních. 

Na tomto místě bych Vám ráda poděkovala za zájem a aktivity na ochranu místa, kde žijete 
a doporučila Vám komunikovat s příslušnou městskou částí, která je tím, kdo má hájit veřejný 
zájem na svém území a která je také neopominutelný účastník povolovacích řízení.  

S přátelským pozdravem        

       Petra Kolínská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážený pan 
Ing. Mgr. Aleš Herzog 
Machuldova 572/7 
142 00 Praha  
bourbon@post.cz 
 
Na vědomí 
IPR Praha 
Milan Maruštík – starosta MČ Praha 12 
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