„Několik občanů?!“
Petice za nezastavění náměstí Miloše Formana
Adresáti:
Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Zastupitelstvo MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Na vědomí:
Ministerstvo kultury České republiky, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1
Text petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním:
My, níže podepsaní, touto peticí ve smyslu čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o
právu petičním, protestujeme proti zamýšlené zástavbě náměstí Miloše Formana, tedy pozemku p.č. 987/1 v k. ú.
Staré Město před hotelem InterContinental a žádáme Hlavní město Prahu o zachování

nezastavitelného území celé plochy náměstí Miloše Formana, ne jen jeho části, ale celé p.č.
987/1 a požadujeme od MČ Praha 1 i od Hlavního města Prahy negativní stanoviska
k žádostem souvisejícím s výstavbou jakékoli budovy na celém uvedeném pozemku a
jednoznačné zamítnutí takových návrhů.
Zásadně nesouhlasíme se stavbou jakékoli budovy na náměstí Miloše Formana. Tento volný prostor
promyšleně odlehčuje hmotu hotelu InterContinental. Jakákoliv další moderní budova na náměstí Miloše
Formana by celý prostor neúnosně zatížila a zničila harmonii celé zóny mezi Pařížskou a Bílkovou ulicí. Zároveň
by brutálně narušila esteticky vyvážený urbanistický koncept Pařížské ulice. Zištné cíle developera nesmí převážit
nad naší odpovědností za historické centrum našeho hlavního města, které figuruje na jednom z předních míst
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Argument Institutu plánování a rozvoje i developerů, že na tomto místě kdysi stály domy a jedná se o jakousi
proluku k zastavění, je absurdní. Díky robustní budově hotelu InterContinental s odlehčujícím prostorem náměstí
totiž vzniklo zcela nové, vzdušné a pečlivě promyšlené urbanistické řešení.
Záměr MČ Praha 1 revitalizovat prostor okolo hotelu InterContinental a upravit náměstí Miloše Formana je
chvályhodný, ale za revitalizací se nesmí skrývat skutečný záměr developera protlačit do památkové zóny
prosklenou komerční budovu, velkorysé nájezdové koridory a parkoviště pro turistické autobusy.
Pokud se dnes dostatečně hlasitě neozveme, příštím cílem nenasytných developerů může být třeba Staroměstské
náměstí s parcelou po zničeném křídle Staroměstské radnice.
Proto říkáme zásadní NE výstavbě jakékoliv budovy v prostoru náměstí Miloše Formana v samém srdci
historického centra a požadujeme po námi zvolených zastupitelích odpovědný postoj k našemu společnému
kulturně – historickému dědictví a jednoznačnou podporu našemu stanovisku!

Informace ohledně ochrany osobních údajů osob podepisujících petici
Osobní údaje osoba podepsaných pod peticí budou petičním výborem zpracovány pouze v rozsahu a za účelem podání této petice. Přístup k
osobním údajům budou mít pouze petiční výbor a osoby jím pověřené při organizaci petice. Po podání petice budou mít přístup k osobním
údajům též její adresáti, tj. zastupitelstvo Hlavního města Prahy a zastupitelstvo MČ Prahy 1. I tyto orgány však dále budou povinny zachovávat
ochranu osobních údajů. Petiční výbor dále upozorňuje podepsané osoby na jejich právo na přístup k poskytnutým osobním údajům, právo na
opravu těchto osobních údajů a právo dle ust. § 21 zákona č. 101/2001, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí
osobních údajů ze strany osoby podepisující petici je dobrovolné.

Petiční výbor, který zároveň petici sestavil:
Tomáš Bajusz, bytem Elišky Krásnohorské 123/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 – předseda výboru a osoba, která zastupuje petiční výbor
Luboš Kříž, bytem Jungmannova 747/28, Nové Město, 110 00 Praha 1 – člen výboru
PhDr. Pavel Beran, bytem Bílkova 122/6, Josefov, 110 00 Praha 1 - člen výboru

Děkujeme za podepsání a odevzdání petice na některém z petičních míst uvedených na www.obcaneprahy1.cz
Chcete pomoci se sběrem podpisů a odevzdat petiční archy? Kontakt: info@obcaneprahy1.cz | tel: 724 518 662
Nebo můžete petici podepsat online na: www.e-petice.cz/nekolikobcanu
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Petice za nezastavění náměstí Miloše Formana – Arch č. ……….
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