
Petice za zachování nezastavěné zelené plochy parku Strašnice
ohraničená plocha ulicí V Olšinách, Nosická, Gutova a areálem Gutovka 

Zastupitelstvo a Rada městské části Praha 10 - Úřad m. č. Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Vážené  dámy,  vážení  pánové  radní,  zastupitelky  a  zastupitelé,  my,  níže  podepsaní  občané  se  na  Vás  obracíme, 
abychom vyjádřili zásadní nesouhlas se změnami v lokalitě Strašnice (plocha ohraničená ulicemi V Olšinách, Nosická a 
Gutova a areálu Gutovka) v současné době sloužící jako park, které by vedly k výstavbě sportovních zařízení (tenisové 
kurty, nohejbalové hřiště, zahradní restaurace a minigolf).

Navrhovaná výstavba sportoviště by zde zásadně změnila charakter klidové zóny  a zničila  tak poslední zbytky 
zeleně  ve  Strašnicích.  Dále  by  velmi  negativně  ovlivnila  kvalitu  bydlení  v  této  lokalitě,  již  tak  dotčené  provozem 
sportovního areálu Gutovka. Výstavbě by musela ustoupit rozsáhlá zelená plocha, včetně řady vzrostlých stromů a keřů, 
které zde významně pozitivně ovlivňují kvalitu života. V zeleni v tomto parku je mnoho ptačích hnízd, kde právě teď hnízdí 
ptáci, a je tudíž zločin tuto zeleň ničit. Je to jedna z posledních klidových zón pro rodiče s malými dětmi, starší občany a 
ostatní, kteří nemohou nebo nechtějí trávit svůj čas aktivně na přilehlém sportovišti Gutovka. Výstavba by dále znamenala 
značné zatížení, především hlukem a prašností i v průběhu samotné stavby. V okolí je dostatek sportovišť vč. tenisových 
kurtů, které nejsou zdaleka využívány. Dostatek sportovního vyžití již teď umožňuje areál Gutovka, který není nutno tímto 
způsobem neúčelně rozšiřovat.  Nesouhlasíme s takto neefektivním vynakládáním veřejných financí  bez společenské 
poptávky i s netransparentním jednáním námi volených zastupitelů.

Požadujeme: 
● Okamžité přerušení výstavby sportovišť a nalezení vhodného využití parkové plochy s občanským sdružením.
● Zachování těchto ploch pro park a zeleň bez zástavby.
● Revitalizaci území v podobě nových laviček, hracích prvků pro děti a seniory, úpravy cyklo-okruhu pro děti a 

dalších úprav pro účely klidové zóny v parku.
● Zachování pěších komunikací v plném a neomezeném rozsahu.

V Praze dne 14. dubna 2010

Č. Jméno a příjmení
(povinný údaj)

Adresa trvalého bydliště
(povinný údaj)

Podpis
(povinný údaj)

E-mail, telefon
(nepovinný údaj)

Petici sestavil petiční výbor ve složení:
● Libor Engelthaler, Krupská, 100 00 Praha 10
● Ivana Mádrová, Nosická 12, 100 00 Praha 10

Petiční výbor je oprávněna zastupovat: Ivana Mádrová, Nosická 12, 100 00 Praha 10
Adresa pro doručování:  Ivana Mádrová, Nosická 12, 100 Praha 10


