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V Praze dne 19.6.2011

Petice podle § 1 zákona

č.

85/1990 Sb., o právu petičním

Vyj dření podPOry změně územního plánu lokality podél východní trany ulice Nad Mrázovkou. Praha S
z funkce PS (sady, zahrady. vinice) na OB (čistě obytnou) II případné následné ti tavbě Ou je nayrhovaná
změna ÚP podmínkou) y uvedené lokalitě.

My, občané České republiky uvedení a podepsaní v podpisovém archu k této petici, tilllto vyjadřujeme podporu
změně územnlbo plánu v části týkající se lokality pudé východn! strany nlice ad
rázovkou, Praha S z funkce
PS (sady. zahr dy. vinice) na OB (čistě obytnou)
přípa<mé následné výstavbě (jíž je navrhovaná změna ÚP
podmínkou) v uvedené lokalitě.

Důvody podpory:
1.

2.

3.

V současné době, tedy s aktuálně platnou funkcí dotčené lokality v územním plánu - PS - se jedná o
nevyužité území, ve kterém dochází ke sdružování bezdomovců a drogově závislých osob, z čehož vyplývá
zvyšování nebezpečí kriminality. S pohybem těchto osob souvisí také časté produkce různých odpadů
včetně infekčního. Z území v současné podobě navíc dochází k šíření plevelů, náletových dřevin a klíšťat.
Případná řizená a kultivovaná zástavba v dotčené lokalitě, jejíž podmínkou je navrhovaná změna funkce
územního plánu spočívajícího ve změně funkce dotčené lokality z PS na OP by znamenala celkové
zkuitu.měni lokality ft v tomto dl.siedku zvý~ení kvality ŽIvota v lokalitě,
Aktuálně navrhovaná změna územního plánu v části týkající se lokality podél východní strany ulice Nad
Mrázovkou, Praha S z funkce PS (sady, zahrady, vinice) na OB (čistě obytnou) je podporována i z důvodu
možnosti pěšfho a cykJo propojení dnes neprůchodných lokalit.

Děkujeme

Za petiční výbor:
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