
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním 
 

Ne naddimenzovaným business centrům podél třídy M.   Horákové!
 

Zastupitelstvo MČ Praha 6
Úřad MČ Praha 6, Čs. armády 23,  160 52  Praha 6 
 

Vážení zastupitelé,
29. 3. 2011 schválila Komise územního rozvoje při Radě MČ Praha 6 záměr „Letná Business Centre“ 
společnosti Lordship,  a.s.,  o užitné ploše 36 840  m2 s 392  parkovacími  místy se sedmi nadzemními 
a   čtyřmi   podzemními   podlažími mezi  ulicemi M.  Horákové,  Pelléova,  tělesem železniční  dráhy 
a  U Vorlíků v Praze 6, aniž zohlednila vyhlášku č. 10/1993 hl. m. Prahy prohlašující dané území za  
součást památkové zóny a určující podmínky jeho ochrany (jako předmět ochrany určuje mj. „historický 
půdorys a jemu odpovídající prostorovou a hmotnou skladbu“).

    předmětná oblast             zdroj: www.lordship.cz

                  zdroj: www.mapy.cz

Nesouhlasíme s touto výstavbou, která výrazně naruší krajinné a obytné hodnoty čtvrti a její ceněný 
architektonický ráz (nacházela by se v těsné blízkosti známých domů projektovaných D. Jurkovičem či 
J. Kotěrou, aniž je zohledňuje). Připomínáme přitom starší nesouhlasný postoj MČ Praha 6 k obdobnému 
projektu administrativního domu Letenské sady (viz např. Šestku 2003/7 či VP 19.7.2003, kde je citován 
vedoucí odb. územního rozvoje B. Beránek: „Naprosto to změní charakter této části Bubenče, kde vilová 
část začíná už od izraelské ambasády. Takový barák tam nepatří“), resp. tehdejší správní řízení.

Jako své  volené zástupce Vás žádáme, aby  MČ Praha 6  zahájila  všechny možné kroky, které 
povedou  majitele  k  zabezpečení  domů  v  ulici  U  Vorlíků  1  a  M.  Horákové  102  ve  výše  uvedené 
památkové zóně, aby bylo zabráněno jejich chátrání, resp. k jejich rekonstrukci, a dále jako zákonný 
účastník řízení využila všech zákonných prostředků, které umožní podobným nevratným zásahům do 
krajinných,  architektonických  a  obytných  hodnot  Prahy  6,  zvláště  uvedené  naddimenzované 
zástavbě, zabránit.
 

Petiční výbor ve složení: PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., Slavíčkova 13, 160 00 Praha 6
(oprávněný zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány)

Mgr. Marie Drašnarová, Slavíčkova 21, 160 00 Praha 6 
Iva Horová, Slavíčkova 11, 160 00 Praha 6 

 

Adresa pro doručování: PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., Slavíčkova 13, 160 00 Praha 6

http://www.mapy.cz/


Podpisový arch k petici Ne naddimenzovaným business centrům podél třídy M.  Horákové!
Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Ne naddimenzovaným business centrům 
podél třídy M.  Horákové!
Při podepisování petice, byli podepisující seznámeni s citací z petičního zákona, tento arch přikládáme v jednom vyhotovení 
ke všem podpisovým archům. 

Za petiční výbor: PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., Slavíčkova 13, 160 00 Praha 6
 

Č. Jméno a příjmení Trvalé bydliště dle OP
(ulice, číslo domu, město)
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Číslo archu: ___________



Příloha - Listina základních práv a svobod
Čl. 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo
s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve  
věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). 
§ 2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.
§ 3
Petiční výbor
(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou 
občané vytvořit petiční výbor. 
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními  
orgány.

§ 4
Shromažďování podpisů pod petici
(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici  
svým  podpisem  podpořili.  K  podpisu  pod  petici  občan  uvede  své  jméno,  příjmení  a  bydliště.  Musí  být 
umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem 
nucen.
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být 
podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo 
jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. 
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných 
veřejnosti.  K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a 
jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16  
let.

§ 5
Podání a vyřízení petice
(1)  Petice musí  být písemná  a musí  být  pod ní  uvedeno jméno,  příjmení a  bydliště toho,  kdo ji  podává; 
podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a 
bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do  
5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji  
podal  anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru.  V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a  
způsob jejího vyřízení.

Společná ustanovení
§ 9
Ustanovení jiných právních předpisů upravující  řízení  před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností,  
oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.


