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Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

Petici proti plánované naddimenzované výstavbě a zahuštění ve stabilizovaném území 
sídliště Kamýk a Lhotka v ulici Vosátkova, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   u k l á d á  

1.  I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi, radnímu Mgr. Janu 
Chabrovi 

1.  jednat s investorem Trigema a.s. především pak o plnění ze strany investora a 
jeho formě jakožto příspěvku na rozvoj vybavenosti v lokalitě, dle pravidel MČ a 
připravovaných pravidel MHMP 

Termín: 31.12.2021 

I I I .   p o v ě ř u j e  

1.  I. náměstka primátora doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka, radního Mgr. Jana Chabra 

1.  vyřízením petice dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Ing. Alexandra Udženija, předsedkyně Výboru kontrolního ZHMP  
Tisk: Z-9763  
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, radní Mgr. Jan Chabr  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 30/17 ze dne 14. 10. 2021 









Důvodová zpráva k tisku Z – 9763 

 

Zastupitelstvu hlavního města Prahy byla adresována Petice proti plánované naddimenzované 

výstavbě a zahuštění ve stabilizovaném území sídliště Kamýk a Lhotka v ulici Vosátkova na pozemku 

původního objektu „Billa". V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 Sb., je tato petice 

předkládána zastupitelstvu hlavního města Prahy k projednání. Petice byla projednána Kontrolním 

výborem zastupitelstva hlavního města Prahy, který pověřil jejím předkladem na program 

zastupitelstva předsedkyni Kontrolního výboru. 

Petici podepsalo celkem 1552 občanů. 

Petice je adresována též radě hlavního města Prahy a zastupitelům a radě městské části Praha 12. 

Podepsaní občané vyjádřili svůj nesouhlas s připravovanou výstavbou bytového/polyfunkčního domu 

v ulici Vosátkova (Billa) investora TRIGEMA PROJEKT OMEGA s.r.o. z holdingu společností TRIGEMA a.s. 

Rada městské části Praha 12 požadavky občanů podporuje. 

Petenti zásadně nesouhlasí: 

- s výstavbou bytového/polyfunkčního domu v ulici Vosátkova (Billa) holdingem Trigema a.s. 

resp. kteroukoli společností v aktuální projektované a plánované podobě, 

-  

- se záborem veřejných ploch na úkor zde bydlících obyvatel, kteří je používají. Např. 

naddimenzovaný projekt na svém pozemku nezajišťuje potřebná parkovací místa, ale zabírá 

stávající na veřejných plochách, 

 

- s významným nárůstem obyvatel, 

 

- se zásahy do stávající zeleně na přilehlých pozemcích v majetku MHMP, se zmenšením její 

plochy, s jejím případným záborem a zejména pak s kácením stromů. 

 

Petenti požadují, aby adresáti petice: 

- neprováděli či neiniciovali ani neodsouhlasili odprodeje nebo pronájmy pozemků v 

bezprostředním sousedství pozemku ve Vosátkově uL, na kterém má být postaven bytový 

dům, do soukromých rukou resp. společnostem a ani nedovolili zřídit věcná břemena užívání, 

nakládání a spravování těchto pozemků a jejich dlouhodobé zábory, 

 

- rozhodli, že nebudou učiněny žádné samosprávné úkony jako souhlas s pronájmem, věcným 

břemenem k pozemkům hl. m. Prahy či jiné obdobné úkony jako podklad pro územní resp. 

sloučené územní a stavební řízení k bytovému domu nebo jinak nazvanému projektu v ulici 

Vosátkova realizovanému holdingem Trigema a.s. resp. kteroukoli jinou společností. Obdobné 

rozhodnutí přijalo zastupitelstvo HMP 23.1.2020 k předchozímu stavebnímu záměru. 
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