Zastupitelstvu městské části Praha 15

Petice proti vykácení stromořadí a zmenšení dětského hřiště
podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, včetně žádosti o projednání bodu s názvem „Vykácení stromořadí a zmenšení dětského
hřiště mezi Sáňkařskou a Bruslařskou ulicí“ zastupitelstvem městské části Praha 15 podle §8 odst. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze

[1]
a)

My, níže podepsaní,
nesouhlasíme se záměrem na vykácení stromořadí a zrušení části dětského hřiště v ohybu ulic
Sáňkařská a Bruslařská kvůli vybudování parkoviště, který je popsán níže v odstavci 2, a

b) žádáme zastupitelstvo Prahy 15, aby v mezích své působnosti na svém zasedání projednalo uvedený
záměr a vyjádřilo s ním nesouhlas.
[2]
Předmětem této petice je nesouhlas se záměrem na vybudování parkoviště namísto stromořadí
na dětském hřišti a na podstatné zmenšení tohoto dětského hřiště v ohybu ulic Sáňkařská a Bruslařská
na pozemku parc. č. 2742/19, k. ú. Hostivař v areálu bývalé školky, dnešního domu umění, knihovny, občerstvení
Na Pahorku a lékařské ordinace, který připravila Rada městské části Praha 15. Záměr spočívá v těchto základních
rysech :
a) vykácení stromořadí o počtu jedenácti stromů a souvislého pásu keřů v délce překračující sto metrů,
b) posun parkovacích míst po levé straně pozemní komunikace v ohybu ulic Sáňkařská a Bruslařská
na místo stávajícího dětského hřiště.
[3]
Podle našeho názoru je záměr nevhodný, nepřiměřený a ve významné míře porušuje veřejné zájmy
na ochraně zdraví a životního prostředí a právo vlastníků a uživatelů pozemků a bytů v panelových domech
v dotčené oblasti na pokojné užívání svého majetku. Domníváme se tak z těchto důvodů:
a)

Parkoviště má být umístěno naprosto nevhodně na místě části dnešního hřiště, které přiléhá
k dětskému domu umění, ordinaci dětské lékařky a městské knihovně.

b) Stromořadí při okraji hřiště plní důležitou úlohu izolační zeleně mezi hřištěm a přilehlým parkovištěm
a silnicí. Pokácení stromořadí a keřů podél současného oplocení by hřiště významně znehodnotilo.
c)

Nahrazování stávající zeleně parkovacími místy je zbytečné, neboť stále se zvyšujícím požadavkům
na počet parkovacích míst nemůže svou kapacitou vyhovět. Vhodnějším řešením je budování
podzemních víceúrovňových parkovišť. Již nyní je možnost parkování například na 500 m vzdáleném
městském parkovišti v ulici Bruslařská, za poplatek 750 Kč měsíčně.

d) Parkovací kapacita by byla ihned zaplněna a další řidiči by začali opět parkovat živelně na ulicích,
chodnících a křižovatkách stejně jako nyní, jen s tím rozdílem, že by auta stála i na místě dnešního
dětského hřiště a zmenšené dětské hřiště by již nebylo od silnice odstíněno vzrostlými stromy.
[4]
Pro případ, že by zastupitelstvo i přes výše uvedené nesouhlas se záměrem neschválilo, žádáme
projednání a schválení podmínek výstavby parkoviště, které by měly zahrnovat zachování stávajících stromů
mezi parkovacími místy, výsadbu nových vzrostlých stromů a keřů po celém obvodu nového oplocení hřiště
a doplnění nových herních prvků na zbývající plochu hřiště.
[5]
Žádáme, aby rada městské části Praha 15 upustila od záměrů zabírání zeleně na úkor parkovišť
a zaměřila se na budování parkovišť podzemních, případně parkovacích domů.
Informace na:
www.zachranmehriste.cz
Kontaktní e-mail: info@zachranmehriste.cz
Kontaktní adresa: Lenka Bělohlávková, Golfová 904/4, Praha 15, 102 00
V Praze-Hostivaři dne 11. 10. 2020

Petiční výbor ve složení:
1. Lenka Bělohlávková, nar. 19. 1. 1983, Golfová 904/4, Praha 15, 102 00 (zmocněnec)
2. Petr Augustin, nar. 4. 8. 1980, U Dvojdomů 5, Praha 15, 102 00 (člen)
3. Martin Pata, nar. 26. 5. 1986, Bohrova 1631/7, Praha 4, 142 00 (člen)
4. Adéla Lypucha, nar. 27. 12. 1982, Bruslařská 4, Praha 15, 102 00 (člen)

