PETICE
ZA URYCHLENOU OPRAVU A ZPRŮCHODNĚNÍ
BUDĚJOVICKÉ PASÁŽE
dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané hlavního města Prahy, vyjadřujeme své znepokojení nad
dlouhodobou nečinností hlavního města Prahy ve věci opravy a údržby budějovické
pasáže1. Tato nečinnost je příčinou stávajícího havarijního stavu a částečného uzavření, které
zásadním způsobem omezuje využívání tohoto významného veřejného prostranství. Expertní
posudek Znaleckého ústavu ČVUT jasně vyjádřil, že problémy přemostění jsou řešitelné
opravou.
Sdělujeme proto adresátům této petice, že žádáme:
-

Okamžité uspořádání kulatého stolu mezi statiky DBK a zástupci Magistrátu hl. m. Prahy
za účasti odborníků z ČVUT. Žádáme, aby tento kulatý stůl znovu zvážil nutnost bourání
přemostění a aby také posoudil technické návrhy, které zvyšují průchodnost pasáže do
polikliniky a metra během provádění stavebních prací. Pokud by závěrem jednání bylo
bourání terasy, mělo by být součástí výstupů i to, čím a v jakém časovém horizontu bude
terasa nahrazena.

-

Vyřešit požární bezpečnost DBK.

-

Projednat možnost alespoň částečného provozu pasáže.

-

Na základě výsledků těchto jednání provedení nutných stavebních prací v co nejkratším
lhůtě.

-

Vypsání architektonicko-urbanistické soutěže na revitalizaci celé Budějovické
pasáže, která zohlední požadavky obyvatel, vyjádřené během plánovací participačních
aktivit zorganizovaných MČ Praha 4.

-

Aby zastupitelstvo hlavního města Prahy přijalo bez odkladu usnesení, které bude
obsahovat zadání veřejné zakázky na zpracování projektu úprav celé Budějovické
pasáže dle vítězného návrhu a stanoví co nejkratší harmonogram těchto prací.

Předem děkujeme za kladné vyřízení našich požadavků.
Tato petice je adresovaná:
Komisi výstavby a rozvoje MHMP, Odboru hospodaření s majetkem MHMP, Odboru stavebnímu MHMP, Radě ZHMP,
Majetkové komise Rady hl.m. Prahy, Zastupitelstvu HMP, Magistrátu hlavního města Prahy, Komisi výstavby a rozvoje
MČ Praha 4, Odboru stavebnímu MČ Praha 4, Radě MČ Praha 4, Zastupitelstvu MČ Praha 4,

S pozdravem za petiční výbor:
Mgr. Tibor Vansa, předseda MS Piráti Praha 4, Milevská 1105/22, 140 00, +420 776 555 622,
tibor.vansa@pirati.cz

Podpisový arch k petici
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 petice „ZA URYCHLENOU OPRAVU A ZPRŮCHODNĚNÍ BUDĚJOVICKÉ PASÁŽE“.
Za petiční výbor: Mgr. Tibor Vansa, předseda MS Piráti Praha 4,
Milevská 1105/22, 140 00, +420 776 555 622, tibor.vansa@pirati.cz

Jméno a příjmení

Adresa trvalého pobytu
Praha/PSČ

Ulice a č.p.

Podpis

