
č.j.: 356/2017

MĚSTSKÁ  ČÁST  PRAHA  3
Zastupitelstvo městské části

U S N E S E N Í
č. 288

ze dne 20.06.2017

Žádost občanů městské části Praha 3 o projednání záležitosti na 
Zastupitelstvu městské části a petice za zachování zeleně a 
nezastavitelnosti území dětského hřiště Na Balkáně a parku Na 
Krejcárku. 

Zastupitelstvo městské části

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1. Žádost občanů městské části Praha 3 o projednání záležitosti na Zastupitelstvu 

městské části a petici za zachování zeleně a nezastavitelnosti území dětského hřiště Na 
Balkáně a parku Na Krejcárku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

II. p o ž a d u j e
1. zachovat severně podle ulice Kunešova a dětského hřiště při ulici Na Balkáně 

současnou hranici zástavby a ponechat dotčené pozemky parc. č. 2180/4, 2182/5 a 
2183/30, k. ú. Žižkov, ve stejném funkčním využití jako jsou nyní (nezastavitelná 
veřejná zeleň, oddech, lesopark).

III. u k l á d á
1. Radě městské části Praha 3 uplatňovat výše uvedený požadavek ve všech etapách 

projednávání návrhu metropolitního plánu hl. m. Prahy.

Ing. Vladislava Hujová 
starostka městské části



Příloha č.1 usnesení č.288 ze dne 20.06.2017 - Žádost občanů o projednání záležitosti na ZMČ a petice



Důvodová zpráva
Zpracoval: Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního

Dle ust. § 8 písm. c) zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů, má 
občan městské části, který dosáhl věku 18 let, právo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti 
samostatné působnosti radou městské části nebo zastupitelstvem městské části; je-li žádost 
podepsána nejméně 0,5 % občanů městské části, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději 
do 60 dnů.  
  
Předmětná žádost byla doručena dne 26. 5. 2017. Byla podepsána 1527 občany městské části Prahy 3. 
Splňuje proto náležitosti dle výše uvedeného ustanovení a musí být projednána zastupitelstvem 
městské části.  
  
Text žádosti je přílohou tohoto usnesení. 
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