
Petice proti zřízení sběrného dvora a rozšiřování areálu společnosti  

IPODEC – Čisté město, a.s., v Bešťákově ulici, Praha 8 

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyhlašuje občanské sdružení  Střížkov 8 – Náš domov petici, 

jejímž cílem je zabránit zhoršení životního prostředí na sídlišti Střížkov a snížení hodnoty bytů  jeho obyvatel.   

Preambule petice 

Městská část  Praha 8  a jí  spoluvlastněná  firma   IPODEC – Čisté  město  mají v úmyslu  rozšířit  areál firmy  IPODEC  

a vytvořit jediný sběrný dvůr odpadu a nebezpečného odpadu pro 100tisícovou Prahu 8 uvnitř sídliště Střížkov. 

Pozemek, na kterém má být zřízen sběrný dvůr odpadu, je vzdálen jen několik desítek  metrů od dětského hřiště  

a do 250 metrů od plánovaného sběrného dvora se nachází 35 vchodů panelových domů, v nichž  žije na 2500 

obyvatel.  Hrozí tak, že dojde ke zhoršení životního prostředí na sídlišti i snížení hodnoty jednotlivých bytů obyvatel 

sídliště. 

Cíl petice 

Cílem petice je apelovat na Magistrát hl. m. Prahy, Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Radu Magistrátu hl. m. Prahy, 
Zastupitelstvo hl. m. Prahy, Odbor výstavby Městské části Praha 8, Komisi pro územní rozvoj Městské části Praha 8, 
Komisi pro životní prostředí Městské části Praha 8, Radu Městské části Praha 8 a Zastupitelstvo Městské části  
Praha 8, aby byl napraven stav, kdy došlo k umístění a nadále dochází k rozrůstání společnosti IPODEC – Čisté 
město, a.s. v sídlišti Střížkov, pár desítek metrů od nejbližších panelových domů a dětských hřišť.  

Žádáme, aby:  

1) žádný z adresátů této petice s okamžitou platností nečinil kroky umožňující  či  usnadňující  rozšiřování 

činnosti společnosti IPODEC – Čisté město, a.s., ze stávajícího „dočasného“ umístění v sídlišti Střížkov na 

sousední pozemek č. 527/97 (ani 527/1), 

2) Úřad, útvary nebo kompetentní komise MČ Praha 8 v součinnosti s Magistrátem, útvary nebo komisemi 

hl. m. Prahy vytipovaly vhodné pozemky a zajistily jejich poskytnutí pro firmu IPODEC – Čisté město, a.s., 

spoluvlastněnou MČ Praha 8, která zajišťuje úklid, provoz sběrného dvora a další činnosti zejména pro 

zajištění čistoty Prahy 8. Upozorňujeme, že může jít o různé pozemky pro sběrný dvůr a rozšíření IPODEC.  

3) Rada Městské části Prahy 8 revidovala své usnesení RMC 261/2008 ze dne 23.4.2008 (bod  

č. 11) a č. 786/60RMČ/2008 z 26.11.2008 (bod č. 9), kterými podala námět k připravovanému územnímu 

plánu s požadavkem zařazení pozemků 527/97 a části pozemku 527/1 do kategorie TIN, tedy prostor pro 

nakládání s odpady,  a požádala  Magistrát hl. města Prahy o provedení změny územního plánu zařazením 

pozemků 527/97 a č. 527/1  na typ "zeleň” (lesní nebo parkovou) v souladu s připomínkou 357 občanů  

č. MHMPP051EDXB ke konceptu územního plánu  z prosince 2009. 

Složení petičního výboru 

Lenka Karasová, bytem Černého 522/23, 182 00 Praha 8 – Střížkov 

Jan Mazánek, bytem Černého 522/23, 182 00 Praha 8 - Střížkov 

Jaroslav Winter, bytem Česákova 424, 182 00 Praha 8 – Střížkov 

 

Petiční výbor bude zastupovat Jan Mazánek, bytem Černého 522, 182 00 Praha 8 – Střížkov 

V Praze, květen 2011 



Souhlasím s cílem petice proti zřízení sběrného dvora odpadu a nebezpečného odpadu  a rozšiřování 

areálu společnosti IPODEC – Čisté město, a.s., v ulici Bešťákova, Praha 8. 
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