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Praha 15: Vysázení zeleně je proti zájmům ochrany 
přírody 

Praha, 22. března 2011 – V obytné zóně vyrostl na ploše 8 000 m2 autobazar. Z toho 2 000 m2 

mělo být osázeno zelení, ale není. Podle radnice je to tak v pořádku. 

V sousedství obytných domů v Pražské ulici byl zkolaudován autobazar pro 200 až 300 
automobilů. (1) Stavebníkem byl Aleš Petříš, syn bývalého starosty Prahy 15 Jiřího Petříše. Stavba 
byla zkolaudována ještě za starostování bývalého starosty Petříše, přestože proti jejímu povolení 
protestovali místní obyvatelé v čele s obecně prospěšnou společností Acta non verba (ANV).  

Ředitel obecně prospěšné společnosti ANV Vojtěch Razima to komentuje: „Autobazar se nachází 
v obytné zóně, a přesto byli obyvatelé sousedních domů vyloučeni z řízení o povolení stavby. 
Podali jsme v této věci žalobu, ale soud si ještě nenašel čas ani nařídit jednání. Navíc byla použita 
klasická slámová metoda. Stavba byla ohlášena jako dočasná, protože je to snazší a po pár letech 
bude povolena jako trvalá. Když staví starostenský synek, je možné všechno“. 

Stavebnímu povolení musí předcházet územní rozhodnutí. V územním rozhodnutí jsou uvedeny 
základní parametry, které stavba musí splnit. V případě autobazaru bylo takovou podmínkou 
osázení plochy více než 2 000 m2 zelení. Přitom ve zkolaudovaném autobazaru žádná zeleň není. 
Když na tento fakt ANV poukazovala, sdělila jí vedoucí odboru výstavby na Praze 15, že „…by 
s ohledem na dočasnost stavby bylo kontraproduktivní a zcela se zájmy ochrany přírody vysadit 
trvalou zeleň na místě dočasné stavby“. (2) Vojtěch Razima z ANV říká: „Tvrzení, že vysadit zeleň 
je proti zájmům ochrany přírody, mi přijde naprosto absurdní a nerespektuje ani zákon a ani 
zdravý rozum. Navíc před autobazarem byla, kromě hřiště, zelená celá plocha.“ 

Že občané a ani ANV se svými protesty a stížnostmi neuspěli, dokud byl starostou otec 
stavebníka, patrně nikoho nepřekvapí. Po loňských volbách vystřídal Jiřího Petříše starosta Pavel 
Klega. S jistou nadějí se na něj ANV obrátila, aby věc prošetřil. (3) Překvapení se nekonalo ani 
tentokrát. I podle nového starosty je vše v pořádku. (4) 

 
Další informace:  
http://www.kverulant.org/autobazar.html 
 
Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.  
Mobil: 602 547 235  
e-mail: vojtech.razima@kverulnat.org 
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