
 PETICE podle zákona o právu petičním 
Adresáti petice: 1) starosta MČ Praha 13 p. Ing. David Vodrážka  2) zastupitelstvo MČ Praha 13 
 3) výbor pro dopravu a bezpečnost zastupitelstva MČ Praha 13 4) stavební odbor ÚMČ Praha 13 
 

Protestujeme proti stavebním úpravám v komplexu Harmonie, 
Praha 13 - Stodůlky (ulice Melodická, Operetní, Smetáčkova, Symfonická), které společně připravují 
stavební společnost Skanska Reality a. s. (dále jen Skanska) a stavební odbor ÚMČ Praha 13. 
 

Protestujeme proti zřízení parkovacích míst v obytné zóně! 
Protestujeme proti zúžení komunikací v obytné zóně! 
Protestujeme proti snížení bezpečnosti chodců a dětí hrajících si v zóně! 
Protestujeme proti vyasfaltování komunikací v obytné zóně! 
 

Žádáme zachovat stávající klidový charakter obytné zóny. 
Žádáme zachovat stávající šířku komunikací v obytné zóně. 
Žádáme zachovat stávající zámkovou dlažbu. 
 

Parkovací místa vytvoří parkoviště pro mimopražské řidiče, kteří dále použijí na cestě Prahou metro nebo 
autobus. Tím bude znehodnocen poklidný pobytový charakter obytné zóny, který by obytná zóna měla mít. 
 

Zúžení komunikací naruší charakter obytné zóny, sníží bezpečnost chodců a bezpečnost dětí hrajících si 
v obytné zóně. 
 

Vyasfaltování a nahrazení stávající zámkové dlažby je krokem zpět - též v rámci boje proti globálnímu 
oteplování. 
 

Celé technické řešení navržené pro tuto lokalitu  považujeme za nevhodné a nerespektující obytnou 
kvalitu a význam místa a potřeby pěšího pohybu, jak stanoví tzv. pražské stavební předpisy (§ 16/1). 
 

Cílem naší petice je zabránit zbytečnému snížení úrovně životního prostředí a úrovně bydlení 
v bytovém komplexu Harmonie tím, že budou upřednostněny automobily před pěšími! 
 

Podrobnosti: 
 

Dne 4. 5. 2016 požádala Skanska o vydání stavebního povolení na stavební úpravy komunikací v obytném souboru Harmonie ve 
věci zřízení parkovacích míst, zúžení komunikací a vyasfaltování.  
Dne 3. 6. 2016 vydal stavební odbor Úřadu MČ Praha 13 oznámení o zahájení stavebního řízení (spis. zn. VYS 
24979/2016/BM, čj. P13-30269/2016).  
Během krátké doby, která byla na podání námitek proti zahájenému stavebnímu řízení, podalo námitky proti zamýšlené akci 92 
vlastníků bytů v bytovém komplexu Harmonie.  
Námitky směřovaly zejména právě proti zřízení parkovacích míst, proti zúžení komunikací a proti jejich vyasfaltování.  
Dne 27. 7. 2016 vydal stavební odbor Úřadu MČ Praha 13 usnesení, ve kterém všechny výše uvedené námitky zamítnul a to 
s odůvodněním, že námitky se týkají projektové dokumentace ověřené autorizovaným inženýrem a stavební úřad k nim nebude 
proto přihlížet (čj. P13-36628/2016) (přestože technické řešení projektu obsahuje objektivně chyby).  
Stavební odbor Úřadu MČ Praha 13 pouze uznal námitku proti znepřístupnění garáží v domech na Harmonii po dobu stavebních 
prací a též námitku proti odvodnění a do vyjasnění tohoto detailu ze strany Skansky stavební řízení přerušil. 
Proti uvedenému usnesení bylo podáno k Magistrátu hl. m. Prahy odvolání požadující úplné zastavení stavebního řízení, tedy 
požadující úplné zastavení zamýšlené stavební akce. Magistrát zatím ale nerozhodnul. 
Domníváme se, že celou tuto naši snahu je zapotřebí podpořit ještě peticí a proto jsme přišli s touto peticí. 
 

Nechceme tedy znehodnocení poklidného pobytového charakteru obytné zóny! 
Nechceme tedy znehodnocení příznivého životního prostředí na Harmonii, které tu panovalo 10 let! 
Nechceme tedy snížení bezpečnosti chodců a bezpečnosti dětí hrajících si v obytné zóně! 
Chceme zastavit zamýšlenou nesmyslnou stavební akci, která postihne asi 1.500 obyvatel Harmonie! 
 

My, na druhé straně podepsaní obyvatelé komplexu Harmonie prostřednictvím této petice žádáme: 
- starostu MČ Praha 13 p. Ing. Davida Vodrážku, aby zajistil projednání této petice v zastupitelstvu 
- zastupitelstvo MČ Praha 13 a výbor pro dopravu a bezpečnost zastupitelstva MČ Praha 13, aby petici  
   projednalo a nás podpořilo v našem jistě spravedlivém úsilí zastavit zamýšlenou   stavební akci 
- stavební odbor Úřadu MČ Praha 13, aby zamýšlenou stavební akci zastavil 



 
 
 

Petiční výbor: 
- Petr Holubec, Symfonická 3, Praha 13, symf@1425.cz - obyvatel bytového komplexu Harmonie,  
   osoba oprávněná zastupovat členy petičního výboru 
- Jiří Šereda, Symfonická 3, Praha 13, jiri.sereda@gmail.com - obyvatel bytového komplexu Harmonie 
- Pavel Čelikovský, Melodická 3, Praha 13, P.Celik@seznam.cz - obyvatel bytového komplexu Harmonie 

Praha září 2016 
 
 
 
Celkový počet podpisů:  ____________                                            Číslo podpisového archu v rámci celé petice:  ____________ 
 

Podpisový arch k petici, která se nachází na tomto listu 
 
P. 
č.: 

Jméno a příjmení: 
(čitelně!) 

Bydliště: 
(obec /město/, ulice, č. pop. nebo č. or. nebo č. ev. domu) 

Podpis: Pozn.: 
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Poznámky: 


