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Manuál aktivních 
 

aneb mám právo 
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Úvod 
 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

 

držíte v rukou sešit, který jsme se rozhodli nazvat  Manuál 

aktivních aneb mám právo. 

 

Mnoho lidí se domnívá, že politika je záležitostí těch nahoře 

a těžko ji nějak změnit. Že nelze dělat více než jednou za čtyři 

roky volit. My ale máme tu zkušenost, že spousta lidí se do 

dění v jejich okolí zapojí, když vědí jak na to. A že na ty nahoře 

to má vliv. 

 

Autorky a autoři následujících kapitol mají dlouholetou praxi 

v komunálním aktivismu zdola. Chcete vědět, jak bránit parky 

před zástavbou a školky před bouráním? Tato publikace je 

shrnutím zkušeností a rad, manuálem pro všechny, kteří se 

chtějí aktivně podílet na tom, jak to v jejich okolí vypadá. 

V každé kapitole vás navíc čeká tip našich zastupitelů či za-

stupitelek. 

 

Manuál je založen zejména na zkušenostech z Prahy 3, ale je-

ho obsah je použitelný i za jejími hranicemi. Většina doporu-

čení a rad je zcela univerzální. 
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Zvláštní důraz klademe na téma výstavby, protože potichu 

sjednávané předimenzované objekty jsou stále jedním 

z nejpalčivějších problémů, který na Praze 3 máme. 

 

Snažíme se vše popsat co nejobjektivněji, ale nezakrýváme 

vlastní politické přesvědčení. Jsme žižkovští Zelení a Zelené 

a věříme v politiku trvale udržitelnou, sociálně spravedlivou, 

nenásilnou a participativní. Právě proto chceme sepsáním to-

hoto manuálu podnítit spolurozhodování občanů a občanek 

v maximální míře o všem, o čem takto rozhodovat lze. Jedině 

informovaná, motivovaná a nezastrašená veřejnost dokáže na 

své zastupitelstvo vyvíjet tlak vedoucí k lepší politice. Snad 

k ní tento manuál přispěje. 

 

Petra Jelínková a Bob Čáp 

spolupředsednická dvojice základní organizace Zelených na 

Praze 3 
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Přístup k informacím 
 

K informacím, které vytvořily instituce a orgány placené 

z veřejných zdrojů, tedy i městský úřad Prahy 3 a pod něj 

spadající subjekty, máte svobodný přístup. V případě, že vámi 

hledané informace nejsou k nalezení, vyžádejte si jejich zve-

řejnění a doplnění. Můžete tak dohlížet na činnost místní sa-

mosprávy a zajistit její větší hospodárnost a transparentnost. 

 

Státní úřady a samosprávy mají povinnost některé informace 

zveřejňovat. Obce a městské části musejí mít zpřístupněnou 

elektronickou úřední desku a provozovat podatelnu. 

 

 

Ptejte se - máte na to právo! 

 

Právo na informace je jedním z ústavně zaručených základních 

lidských práv. Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 

106/1999 Sb.) upřesňuje, na jaký druh informací máte právo, 

jak a kde si tyto informace vyžádat a jak musejí úřady na kon-

krétní žádosti reagovat. 

 

Zeptat se můžete samosprávy (obec, primátorka, rada a za-

stupitelstvo, hejtman/ka), státních orgánů a institucí (obecní 

a krajský úřad, ministerstva, prezident/ka, parlament, vláda 
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apod.) a organizací, které jsou zřízeny úřadem (např. organiza-

ce spravující městský majetek). 

 

Úřad městské části Prahy 3 se snaží odpovědi na informace 

zveřejňovat v online v databázi. Každý rok také musí vydat 

a zveřejnit souhrnnou výroční zprávu v oblasti poskytování 

informací. 

 

 

Jak se ptát: 

 

- Požádat o informace lze telefonicky, e-mailem, osobně 

i písemně. Všechny formy jsou správně a úřad na ně musí od-

povědět. Odpověď by měla být podána stejnou formou, jakou 

byla podána žádost. 

 

- Při osobním podání v podatelně si nechte přijetí žádosti po-

tvrdit. Posíláte‑li ji poštou, odešlete ji doporučeně. 

 

- Žádost o informaci může podat kdokoliv bez omezení věku, 

státní příslušnosti či místa pobytu. Do žádosti musíte 

uvést své jméno a příjmení, datum narození / IČ a adresu 

(stačí e-mail). 

 

- Úřad by vám měl odpovědět co nejdříve, nejpozději však do 

15 dní. Pokud se lhůta prodlouží, úřad vás o tom musí předem 

písemně informovat. 
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- Pokud podáte žádost úřadu, který odpověď nemá, informuje 

vás o tom a měl by přidat i radu, kde jinde je informace do-

stupná. 

 

- V žádosti nemusíte uvádět, proč o dané informace žádáte. - 

Úřad vás nesmí nutit k ručnímu opisování dokumentů - máte 

právo na kopie nebo elektronickou verzi. 

 

- Poskytnutí informací je bezplatné, úřad po vás může chtít 

jen úhradu materiálu nezbytného k předání informací (např. 

CD, DVD, poštovné). 

 

- Pokud úřad odmítá odpovědět na váš dotaz, obraťte se na 

jemu nadřízený úřad (v případě Úřadu městské části Praha 3 

na Magistrát hl. m. Prahy). 

 

- Úřad vám nemůže poskytnout citlivé údaje o osobách, utajo-

vané informace státního významu, obchodní tajemství nebo 

majetkové poměry třetích osob, nicméně všechny vámi poža-

dované dokumenty může anonymizovat. 
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Tip Lucie Zachariášové: 

 
„Nejjednodušší je odeslat dotaz e-mailem. Zároveň 

budete   mít   o podání   písemný   důkaz   ve   své 

e-mailové schránce. Pište ale, že se ptáte na základě 

zákona č. 106/1999 Sb.! Pokud má úřad e-mailovou 

adresu podatelny, posílejte svou žádost tam. Jinak ji 

stačí poslat na jakoukoliv elektronickou adresu pří-

slušného úřadu.“ 

 

 

Zelená praxe 

 

Díky zákonu 106 zjistil náš zastupitel Ondřej Rut, že mnohé 

veřejné zakázky na Praze 3 jsou předražené, zcela zbytečné a 

bez výběrového řízení zadány subjektům s vazbami na ODS. 

Opravář tiskáren radí s eurofondy, pronajímatel audio‑

techniky analyzuje činnost radnice v oblasti kultury, spolek 

středoškoláků mapuje zahraniční aktivity a spediční firma pro-

vádí sociologický průzkum a analyzuje migrační politiku. Vý-

sledky jsou nepoužitelné, ale peníze přesto proplaceny. 

 

 

Užitečné adresy: 
 

Podatelna Úřadu městské části Praha 3 

Seifertova 51, 130 85 Praha 3 

tel. 222 116 429, e-mail: podatelna@praha3.cz 

www.praha3.cz/urad/informace-dle-zakona-106-1999/databaze-

poskytnutych-informaci 

  

http://www.praha3.cz/urad/informace-dle-zakona-106-1999/databaze-poskytnutych-informaci
http://www.praha3.cz/urad/informace-dle-zakona-106-1999/databaze-poskytnutych-informaci
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Zastupitelstvo, rada, výbory, komise 
 

Fungování obce nebo městské části může být pro někoho slo-

žité, ale je důležité se v něm dobře vyznat, abyste mohli sle-

dovat dění na úřadu a věděli, jak se do něho také aktivně za-

pojit. Lidé, které jste si zvolili na radnici, by vás měli zastupo-

vat. 

 

Zastupitelstvo je základní orgán obce (městské části). Ostatní 

orgány obce, jako starostka nebo Rada městské části, jsou 

zastupitelstvem voleny. Zastupitelstvo např. odpovídá za 

hospodaření s majetkem a schvaluje rozpočet. Zastupitelé 

a zastupitelky jsou voleni na čtyři roky, na Praze 3 je jich cel-

kem 35. Volit může každý starší osmnácti let a s trvalým byd-

lištěm v dané obci a cizinci pocházející ze zemí EU, kteří mají 

na Praze 3 hlášené přechodné či trvalé bydliště. 

 

 

Nepodceňujte svůj hlas! 

 

Zastupitelstvo zasedá minimálně čtyřikrát ročně. Zasedání 

jsou veřejná a účastnit se jich může kdokoli. Veřejnost má 

právo vstupovat do jednání svými příspěvky. Jednací řád 

městské části Prahy 3 zapojení veřejnosti bohužel nijak neu-

pravuje. Čas, kdy mohou vystoupit s obecnými dotazy, není 

přesně stanoven a bod interpelací je zařazen až jako poslední 
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bod jednání. V praxi to bývá nejméně dvě hodiny po začátku 

— ten je na Praze 3 vždy v 15:00. 

 

Občané a občanky Prahy 3 se mohou také vyjádřit 

k jakémukoli bodu programu se svým příspěvkem omezeným 

na tři minuty. Doporučujeme se přihlásit v dostatečném časo-

vém předstihu u příslušných úřednic, které sedí v sále zastu-

pitelstva. Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz. Do 

diskuse se mohou přihlásit také cizí státní příslušníci 

s trvalým pobytem hlášeným na Praze 3. 

 

Zastupitelstvo může jako své poradní orgány zřídit výbory. 

Jednání výborů jsou také veřejně přístupná. 

 

Rada městské části (na Praze 3 nyní devítičlenná) jako výkon-

ný orgán obce v oblasti samostatné působnosti se za svůj 

výkon zodpovídá zastupitelstvu, které ji volí ze svých řad (je-

jími členy jsou starostka, místostarostové a další členové 

a členky rady). Rada se schází většinou každých 14 dní a její 

jednání jsou neveřejná. 

 

Rada si zřizuje jako své poradní orgány komise (např. komisi 

pro dopravu), i jejich jednání jsou zpravidla neveřejná – naši 

zastupitelé a zastupitelky jsou v komisích a výborech zastou-

peni. 

 

Radní bývají často uvolnění - tzn. politika je jejich zaměstná-

ním a dostávají plat. Většina ostatních zastupitelů a zastupi-

telek vykonává svůj mandát jen za symbolickou odměnu. 
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O něco větší odměny pak mají např. předsedové a předsedky-

ně výborů a komisí. 

 

Zápisy z jednání Rady, z komisí a výborů i záznamy ze zastupi-

telstva najdete na stránkách městské části. 

 

Úřad městské části je vedle starostky a zastupitelstva dalším 

orgánem obce, který vykonává činnosti v samostatné působ-

nosti (úkoly uložené zastupitelstvem nebo radou) 

a v přenesené působnosti (činnosti delegované státem na 

obce, např. vydávání stavebních povolení nebo občanských 

průkazů). 

 

Úřad městské části se dále člení na odbory (viz protější stra-

na). Důležitou funkcí v rámci úřadu je tajemník, odpovědný za 

plnění úkolů úřadu. 

 

 

Kdo právě na Praze 3 vládne: 

 

V období 2014-2018 je Rada tvořena TOP 09, ODS a ČSSD, 

které mají spolu s Volbou pro město (VPM) v zastupitelstvu 

většinu. 

A to navzdory tomu, že volby vyhrála koalice Žižkov nejen so-

bě. 
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Tip Ondřeje Ruta: 

 
„V případě, že nemáte na Praze 3 trvalý pobyt, ale 

přesto se chcete vyjádřit k nějakému bodu jednání, 

přiveďte na zastupitelstvo vám spřízněnou osobu 

z Prahy 3, která může vaše požadavky přednést.“ 

 

 

 

Zelená praxe 

 

Díky dostatečnému počtu našich zastupitelek a zastupitelů 

jsme několikrát v tomto volebním období mohli svolat mimo-

řádné zasedání zastupitelstva. Díky nám se tak muselo zastu-

pitelstvo zabývat například výstavbou na okraji Parukářky či 

nesmyslnou likvidací školky v Bukové ulici. 

 

 

Kontakty na zastupitele a zastupitelky Zelených: 

 

Matěj Stropnický - matstrop@volny.cz 
- je zároveň i zastupitelem hl. m. Prahy 

 

Ondřej Rut - rut.ondrej@gmail.com 
- předseda klubu Žižkov nejen sobě, 

- člen Výboru pro územní rozvoj a komise pro dopravu 

 

Lucia Zachariášová - lucia.zacharias@gmail.com 
- předsedkyně Kontrolního výboru 
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Lukáš Haupt - lukas.haupt@gmail.com 
- člen Komise pro životní prostředí 

 

Helena Ganická - hbenyskova@gmail.com 
- členka Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu 

 

Martina Chmelová - chmelovam@seznam.cz 
- členka Komise pro sociální politiku a zdravotnictví 

 

Filip Neusser - fneusser@gmail.com 
- člen Komise pro tělovýchovu a sport 

 

 

Užitečné adresy: 
 

Úřad městské části Praha 3 

Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 

tel. 222 116 111, e-mail: podatelna@praha3.cz 

http://www.praha3.cz/samosprava/ 

http://www.praha3.cz/urad/ 

  

http://www.praha3.cz/samosprava/
http://www.praha3.cz/urad/
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Co (ne)vyčtu z úřední desky 
 

Podle Správního řádu (č. 500/2004 Sb.) je každý správní or-

gán povinen zřizovat úřední desku. Ta musí být nepřetržitě 

přístupná pro veřejnost jak fyzicky, tak přes internet. Většina 

zveřejňovaných dokumentů musí být na desce vyvěšena ale-

spoň po dobu 15 dní, než vejdou v platnost ustanovení a než 

začnou běžet případné další lhůty. 

 

Na úřední desce nejčastěji narazíte na tzv. opatření obecné 

povahy. Zpravidla jde o různá oznámení o výkopech, opravách, 

záborech apod. Mezi méně častá (ale o to důležitější) zveřej-

ňovaná opatření patří např. změny územního plánu. Zveřejňo-

vána mohou být i oznámení o zahájení řízení (zejména pokud 

jde o řízení s velkým počtem účastníků) 

 

Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) pak nařizuje na úřední des-

ce zveřejňovat všechny záměry prodeje či pronájmu nemovi-

tého majetku, a tak mezi častá zveřejnění patří nabídky proná-

jmu garážových stání, pozemků, kanceláří či ordinací 

v majetku městské části. Díky výše zmíněnému zákonu se 

z desky dozvíme také informace o místě, době a navrženém 

programu připravovaného zasedání zastupitelstva, a to 

nejpozději 7 dní před jeho konáním. 

 



 
 16 

Vyvěšené dokumenty se zpravidla po 15 dnech z úřední desky 

stahují, a to i z její elektronické podoby. Doporučujeme proto 

používat k jejímu sledování aplikaci edesky.cz, kde se dá do-

stat i ke starším dokumentům. 

 

 

Tip Heleny Ganické: 

 
„Pokud vás zajímá jen konkrétní objekt, použijte aplikaci 

mapasamospravy.cz, kde se snadno dostanete 

k dokumentům z úředních desek, které se vztahují ke 

konkrétním parcelám a nemovitostem.“ 

 

 

Zelená praxe 

 

O zahájení zjišťovacího řízení EIA na 5. etapu výstavby Me-

trostavu jsme se dozvěděli právě z úřední desky. Informaci 

o tom, že řízení běží, jsme pak rychlou letákovou minikampaní 

dostali mezi místní obyvatelstvo. Do řízení, k němuž obvykle 

přijdou maximálně dvě, tři připomínky, jich díky této naší akti-

vitě přišlo kolem dvou set. 
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Jak se zapojit do územního plánování 
 

Územní plán, definovaný stavebním zákonem (č. 183/2006 

Sb.), je dokument, který určuje pro celou Prahu, kde a co se 

smí a nesmí stavět. Je dohodou všech obyvatel a obyvatelek 

Prahy, jak má vypadat jejich město. Schvaluje ho Zastupitel-

stvo hl. m. Prahy. 

 

Současný územní plán je z roku 1999 a již přes deset let Pra-

ha pořizuje nový. Zdržení nastalo, když pražské zastupitelstvo 

v roce 2012 hodilo veškerou dosavadní práci do koše a začalo 

se znova - od té doby se připravuje nový územní (tzv. Metro-

politní) plán. 

 

Zákon dovoluje komukoliv dát podnět na (většinou lokální) 

změnu územního plánu a město se podnětem musí zbývat. To 

přerostlo až do dnešní situace, kdy se změn ročně projednají 

stovky. Proces pořízení jedné takové změny trvá minimálně    

3 roky. 

 

 

Zajímejte se, co se staví ve vaší čtvrti! 

 

Změny stávajícího plánu ještě nějakou dobu poběží, zároveň 

byl ale Metropolitní plán v září 2017 odevzdán Odboru územ-

ního rozvoje a tím začalo jeho ověřování a projednávání. 
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Na konci podzimu 2017 bude Metropolitní plán zveřejněn. Je-

ho výkresy pak najdete online a je dobré zkontrolovat, co na-

vrhuje ve vašem okolí. Možnost zapojit se přijde výhledově na 

jaře 2018, kdy začne asi dvouměsíční Společné jednání. 

V případě, že objevíte v návrhu Metropolitního plánu něco, 

s čím nebudete souhlasit, budete moci podat připomínky skr-

ze tzv. zástupce veřejnosti nebo skrze městskou část. Pro 

napsání připomínky je rozhodně nutná konzultace s právníkem 

či právničkou znalými stavebního zákona! 

 

A pamatujte, že vše musí projednat Zastupitelstvo hl. m. Pra-

hy, nejprve ve svém výboru a následně na svém zasedání — 

obě události jsou veřejné a můžete na nich promluvit a kon-

trolovat, jak vaši zastupitelé a zastupitelky hlasují! 

 

 

Tip Matěje Stropnického: 

 
„Podívejte se na web Institutu plánování a rozvoje. Má 

se pro vás v návrhu Metropolitního plánu něco změnit 

k horšímu? Znáte stanovisko vaší městské části 

k tomuto záměru? Ta by vás měla při projednávání za-

stupovat!“ 
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Zelená praxe 

 

Projednávání změn územního plánu je dlouhodobě velmi složi-

té a netransparentní. Zelení na magistrátu proto letos spustili 

aplikaci zmenaplanu.cz, kde lze snadno najít probíhající změny. 

Můžete si do aplikace zadat např. vaši čtvrť a dostat upozor-

nění, když se v ní něco chystá. 

 

 

Užitečné adresy: 
 

www.zmenaplanu.cz 

 

Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy 

Jungmannova 35, 110 00 Praha 1, Nové Město  

+420 236 00 4852 

  

http://www.zmenaplanu.cz/
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Jak se zapojit do procesu EIA 
 

U staveb s rizikem negativního vlivu na životní prostředí musí 

vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení předcházet 

proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí (od 1. 1. 

2018 je podle novely stavebního zákona možné tyto procedu-

ry spojit). Postupy spojené s posouzením upravuje speciální 

zákon č. 100/2001 Sb. o tzv. EIA (Environmental Impact As-

sesment). 

 

Proces EIA se netýká všech staveb. Zákon vymezuje, jaké ty-

py staveb jsou posuzovány vždy a u jakých staveb se zjišťuje, 

zda jejich vliv na životní prostředí může být závažný a zda bu-

dou posouzeny. 

 

 

Proces EIA má tyto fáze: 

 

1. Oznámení 

2. Dokumentace 

3. Posudek 

4. Veřejné projednání 

5. Závazné stanovisko úřadu 
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Oznámení o záměru a podrobnější dokumentaci objednává 

sám investor a zpracovává je vždy osoba autorizovaná Minis-

terstvem životního prostředí. Posudek pak objednává sám 

úřad (příslušný odbor magistrátu). Oznámení o zveřejnění 

těchto dokumentů, či o veřejném projednání je vždy vyvěšeno 

na úřední desce Prahy 3. 

 

Zmíněné dokumenty jsou obsáhlým a spolehlivým zdrojem in-

formací o kapacitách a podobě záměru. Všechny tyto doku-

menty jsou zveřejňovány ve veřejně dostupném informačním 

systému EIA. Proces posuzování vlivu staveb na životní pro-

středí tak široké veřejnosti přináší informace, ke kterým se 

v územním a stavebním řízení nedostanete právě snadno. 

 

 

Uplatněte své připomínky včas! 

 

V jednotlivých krocích procesu EIA může uplatnit své připo-

mínky i veřejnost. Připomínky veřejnosti musí úřad vypořádat 

a zohlednit je v závěrečném stanovisku, které je závazné pro 

navazující územní řízení. Úřad nejčastěji vydává souhlasné 

stanovisko, ovšem s podmínkami, které má investor zohlednit 

při dalším zpracování projektu. 

 

Proces EIA tak otevírá pro veřejnost prostor ovlivnit pozitiv-

ním směrem připravované stavby a snížit jejich negativní vliv 

na životní prostředí. 
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Tip Lukáše Haupta: 

 
„Sledujte náš web zizkovnezastavis.cz, kde jsou pře-

hledné informace o jednotlivých developerských pro-

jektech i o tom, ve kterých fázích se nacházejí, včetně 

procesu EIA.“ 

 

 

 

Zelená praxe 

 

Aby se veřejnost přehledně dozvěděla o záměrech staveb 

v okolí, založili jsme web zizkovnezastavis.cz. Prostřednictvím 

webových stránek a série výstav a debat informujeme 

o záměrech na území Prahy 3. Radnice ani developeři o nich 

totiž zpravidla nikde aktivně neinformují. 

 

 

Užitečné odkazy: 

 
www.zizkovnezastavis.cz 

Informační systém EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr 

  

http://www.zizkovnezastavis.cz/
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Jak se zapojit do územního řízení 
 

Nikdo asi nechce, aby mu před domem postavili třeba obrov-

ský garážový dům, který by zastínil výhled i sluneční světlo. 

Vlastníci pozemků mají jistě právo je zhodnocovat, to ale ne-

znamená, že mohou postavit cokoliv kdekoliv a že se neade-

kvátním záměrům nemůžete bránit. 

 

V územním řízení se dle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) 

rozhoduje o umístění stavby v území. Posuzuje se např. výška 

stavby, objem, způsob využití, napojení na sousední komuni-

kace či soulad stavby s územním plánem. 

 

Územní řízení má zákonem definovaný okruh účastníků s právy 

a povinnostmi (např. právo nahlížet do spisu, podávat vyjád-

ření nebo využít opravné prostředky, případně podat žalobu 

ve správním soudnictví). 

 

Kromě stavebníka je účastníkem územního řízení obec, na je-

jímž katastrálním území má být navrhovaná stavba umístěna. 

Zúčastnit se mohou také osoby, jejichž práva (zejména vlast-

nické) k sousedním stavbám a pozemkům mohou být územním 

rozhodnutím přímo dotčena. 
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Nový stavební zákon omezuje roli veřejnosti 

 

Letos (2017) schválená novela stavebního zákona odebírá 

právo účastnit se územních řízení spolkům. Tato možnost tak 

nyní zůstává jen v případě procesu EIA, který se ale týká jen 

opravdu velkých záměrů. Došlo tak k významnému omezení 

možnosti veřejnosti ovlivnit povolování staveb. 

 

Stavební úřad posoudí námitky účastníků územního řízení 

v rozhodnutí o vydání územního rozhodnutí. Pokud má účast-

ník za to, že jeho námitky nebyly dostatečně zohledněny, má 

právo podat odvolání k nadřízenému orgánu - stavebnímu úřa-

du na Magistrátu hl. m. Prahy. Ten rozhodnutí buď potvrdí, 

zruší, nebo vrátí k novému projednání. Poslední možností pře-

zkumu rozhodnutí je pak žaloba proti vydanému správnímu 

rozhodnutí - zákonnost rozhodnutí pak posuzuje správní soud. 

 

V navazujícím stavebním řízení jsou již řešeny detailní para-

metry stavby, které by neměly mít výrazný vliv na vnější pro-

středí. Účast ve stavebním řízení je proto přiznávána pouze 

bezprostředním sousedům stavby. 
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Tip Ondřeje Ruta: 

 
„Okruh účastníků není vždy zcela zřejmý a úřad není 

povinen je oslovit přímo. V případě, že jste vlastníkem 

nemovitosti a chcete mít pod kontrolou, co může vy-

růst ve vašem okolí, je třeba pravidelně sledovat úřed-

ní desku.“ 

 

 

 

Zelená praxe 

 

Postavení účastníka územního řízení má vždy i městská část. 

Dokázali jsme toho využít při projednání umístění obřího ob-

chodního centra na Nákladovém nádraží. Bez napojení na me-

tro by to byla dopravní katastrofa pro Žižkov. V roce 2014 

jsme za městskou část podali námitky, pak se odvolali a ná-

sledně podali žalobu k správnímu soudu. Developer kvůli těm-

to krokům od záměru upustil a pozemky loni prodal. Takového 

výsledku mohl dosáhnout kterýkoli účastník řízení. 

 

 

Užitečné odkazy: 
 

www.zizkovnezastavis.cz 

Informační systém EIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr 

  

http://www.zizkovnezastavis.cz/
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Jak připravit petici 
 

Petiční zákon (č. 85/1990 Sb.) říká, že každý má právo se sám 

nebo společně s jinými obracet na státní orgány se žádostmi, 

návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společ-

ného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Využí-

vejte svých práv! 

 

Petici je možné podat jako fyzická osoba, ale i jako právnická 

osoba (například nevládní organizace), pokud je to v souladu 

s cíli její činnosti. 

 

Kdo petici podává, si může, ale nemusí, zřídit petiční výbor. 

Ten především sestavuje petici, opatřuje podpisy pod ni, do-

ručuje petici příslušnému úřadu a jedná s ním. Petiční výbor si 

určí osobu, která musí být starší 18 let, která jej zastupuje ve 

styku s úřadem. 

 

K podpisu nesmí být nikdo nucen. Peticí se nesmí zasahovat 

do nezávislosti soudu, vyzývat k porušování ústavy a zákonů, 

popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva, roz-

něcovat nenávist a nesnášenlivost nebo podněcovat k násilí 

či hrubé neslušnosti. 
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Úřad vám nemusí vyhovět, odpovědět ale musí! 

 

Úřad, který petici přijal (tedy ten, kterému byla podána nebo 

ke kterému byla postoupena), je povinen její obsah posoudit 

a do 30 dnů písemně odpovědět. V odpovědi musí uvést sta-

novisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení. Nemusí se 

však peticí řídit. 

 

Zastupitelstvo jakékoliv městské části v Praze musí také na 

popud veřejnosti projednat takovou žádost, pod kterou se 

sejde alespoň 0,5 % podpisů veřejnosti této městské části - 

tedy na Praze 3 něco přes 350 podpisů. To samo o sobě ale 

nic nezaručuje; stává se negativní praxí posledních několika 

let, že petice je pouze vzata zastupitelstvem na vědomí bez 

konkrétního stanoviska či vyjádření. 

 

 

Při podání petice je nutné dodržet několik jednoduchých pra-

videl: 

 

- Petice musí být písemná. 

 

- Musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo 

ji podává anebo jména, příjmení a bydliště všech členů a čle-

nek petičního výboru i toho, kdo je oprávněn jej zastupovat. 

 

- Petice se podává úřadu, který má příslušnou věc na starost; 

pokud ji však (třeba omylem) podáte jinému úřadu, není nic 

ztraceno, ten ji totiž musí do 5 dnů postoupit na správné mís-

to a uvědomit vás o tom. 
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- Chce-li někdo petici podepsat, musí k podpisu uvést také 

své jméno, příjmení a bydliště; jde o osobní údaje, jež mohou 

být využity jen pro účely petice. 

 

- Je třeba, aby měli podepisující možnost se s obsahem petice 

před podpisem řádně seznámit; pokud není text petice uve-

den přímo na každém podpisovém archu, musí být označen 

tak, aby bylo zřejmé, jaká petice se podepisuje. 

 

 

Tip Lucie Zachariášové: 
 

„Ve výkonu petičního práva vám nesmí nikdo bránit, 

je to vaše základní právo. Můžete si např. postavit 

petiční stánek přiměřené velikosti kdekoliv na ulici či 

náměstí, nebudete-li omezovat provoz nebo rušit 

veřejný pořádek. Nepotřebujete k tomu žádné povo-

lení. Nenechte se tedy odradit, i kdyby vám někdo 

tvrdil opak.“ 

 

 

Zelená praxe 

 

Dlouhodobě pomáháme občanským iniciativám, aby jejich ak-

tivita nespadla z procesních důvodů pod stůl. Radíme se se-

stavením textu petice a víme, kde a jak je možné je šířit. I díky 

tomu jsou pak některé petice úspěšné - např. petice za zá-

chranu Škroupova náměstí před výstavbou podzemních garáží 

nebo petice proti zástavbě parku v Kunešově ulici. 
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Dotace Prahy 3 
 

Dotační systém na Praze 3 je zaměřen na podporu aktivit 

a projektů, které mají vztah k městské části. Dotace se udělují 

dle každoročně vyhlašovaných dotačních programů, které za-

hrnují následující oblasti: kultura, sociální oblast a zdravotnic-

tví, volnočasové aktivity dětí a mládeže, tělovýchova a sport, 

životní prostředí a památková péče. 

 

Pravidla pro podávání žádostí, hodnocení projektů, vyplácení 

dotací i závěrečné vyúčtování určuje dokument nazvaný Zá-

sady poskytování dotací z Dotačního fondu městské části 

Praha 3. 

 

Celkový objem dotací je každý rok různý; v r. 2018 činí 

6 500 000 Kč. Žádosti je nutné podat vždy do 30. listopadu 

předchozího roku. Výsledky dotačního řízení se žadatelé dozví 

nejdříve na březnovém zastupitelstvu, které musí veškeré pro-

jekty schválit či zamítnout. 

 

Ačkoli jsou mnohdy kritéria definována tak, že zcela neodpo-

vídají charakteru vašeho projektu, napište svůj projekt tak, 

aby hodnotící komise ve vaší žádosti odpověď na tato kritéria 

našla. Podle nich je totiž projekt hodnocen. Nevíte-li si rady, 

určitě se obraťte na úřad, jeho zaměstnanci a zaměstnankyně 

by vám měli poradit. 
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Participativní rozpočet - oživte svou čtvrť! 

 

Radnice každý rok určí finance, které budou v daném roce 

rozděleny v rámci tzv. participativního rozpočtu (v roce 2017 

se na Praze 3 rozdělilo 1 950 000 Kč). Obyvatelé pak přichá-

zejí s nápady, co by se za tyto peníze mělo ve městě 

v následujícím roce vylepšit. 

 

O finální (ne)podpoře realizovatelných projektů pak rozhoduje 

veřejnost formou internetového hlasování. V minulém roce se 

tak zrealizovalo například nové dětské hřiště nebo se kultivo-

val pramen v lese na Krejcárku. 

 

Koukněte se na web městské části na pravidla projektu a za-

pojte se také! Je třeba dát pozor, aby náklady nebyly příliš 

vysoké a aby byl váš nápad proveditelný, například vzhledem 

k vlastnictví pozemků. 

 

 

Tip Heleny Ganické: 
 

„Pokud bydlíte na Praze 3 a záleží vám na zlepšování 

životního prostředí, požádejte si prostřednictvím vašeho 

společenství vlastníků jednotek o dotaci na zvelebení 

vnitrobloku či předzahrádky, osázení truhlíků v oknech, 

pořízení komunitního kompostéru či zřízení městského 

včelího úlu!“ 
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Zelená praxe 

 

V minulém volebním období jsme vždy před termínem podání 

grantů pořádali semináře pro veřejnost. Úřad tak získal zpět-

nou vazbu a pro žadatele a žadatelky bylo jednodušší grant 

navrhnout a správně. 

 

 

Užitečné odkazy: 
 

http://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/fondy/dotacni-fond 

www.participativni-rozpocet.cz/praha3 

  

http://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/fondy/dotacni-fond
http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3
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Radniční noviny a další periodika na Praze 3 
 

Radniční noviny jsou vždy na začátku měsíce roznášeny do 

všech schránek na Praze 3. Redakce novin je v současnosti 

externí a za její výběr zodpovídá Rada městské části. Na ob-

sah novin dále dohlíží Redakční rada složená ze zástupců 

a zástupkyň politických stran. 

 

Noviny by měly poskytovat informace o dění v městské části, 

kulturní servis a přehled užitečných informací. Často ale slouží 

spíše jako propagace radních. I proto si stávající koalice navo-

lila do Redakční rady pohodlnou hlasovací většinu (6:3). 

V novinách je taktéž prostor pro komerční inzerci. Pokud vám 

noviny do schránky nechodí, napište odboru komunikace, kte-

rý by to měl napravit. 

 

Dále na Praze 3 vychází občasník Žižkovské listy, který má 

i svůj web a sociální sítě. Jedná se o neoznačenou inzerci 

místní ODS. Obsah se tedy soustředí na prezentaci politiků 

a přátel této strany a očerňování politické konkurence, vše 

doplněné lifestylovými články o Paláci Akropolis apod. 

 

Slušné renomé si vydobyla Kauza 3, která vychází tištěná jen 

výjimečně, stěžejní činnost se odehrává online. Z dříve neza-

stupitelného opozičního média se nyní stal poněkud ospalý 

web, který není plněn originálním obsahem tak často jako dří-
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ve. Problematické je rovněž to, že hned dva ze tří členů re-

dakční rady jsou členy žižkovské TOP 09. Kauza 3 ale dává 

prostor v rubrice názory jak všem zastupitelům a zastupitel-

kám, tak veřejnosti, což z Kauzy 3 dělá stále asi nejživější žiž-

kovské politické fórum. 

 

Ostatní periodika, která najdete ve schránkách (Naše Praha 3 

apod.) jsou psána bez hlubší znalosti místní politiky či událos-

tí. 

 

 

Tip Lukáše Haupta: 

 
„Pište o tom, co vás trápí a zajímá! V Radničních novi-

nách je vyhrazeno místo pro došlou poštu. Nebudete-li 

se uchylovat k politickým proklamacím, váš dopis by 

měl být zveřejněn. Názory můžete posílat i do Kauzy 3 

— a pod vašimi příspěvky se může rozhořet diskuze.“ 

 

 

 

Zelená praxe 

 

V minulém volebním období jsme prosadili novou koncepci 

Radničních novin. Díky tomu je dnes v novinách rubrika Fórum, 

takže každý kandidující subjekt má právo se vyjádřit 

k aktuálním tématům. V Redakční radě dále prosazujeme, aby 

citace v článcích měla i opozice či odborná veřejnost, ne jen 

úřadující radní. 
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Užitečné adresy: 
 

www.praha3.cz/radnicni-noviny/ 

e-mail: redakce@praha3.cz 

 

Redakce: Havlíčkovo nám. 11, Praha 3  

tel.: 222 116 242, 222 116 708 

www.kauza3.cz 

posta@kauza3.cz 

 

 

 

  

http://www.praha3.cz/radnicni-noviny/
mailto:redakce@praha3.cz
http://www.kauza3.cz/
mailto:posta@kauza3.cz
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Zelení na Praze 3 
 

Tento Manuál zpracovali členky a členové základní organizace 

Zelených z Prahy 3. Zelení mají na Žižkově patnáctiletou tradi-

ci, je jich asi 70 a jsou tak největší a jednou z nejaktivnějších 

zelených organizací v republice. V současné době (2017) jsou 

na Praze 3 v aktivní opozici a těší se na vládnutí v příštím vo-

lebním období. 

 

Nebýt Zelených v žižkovské opozici, u Basilejského náměstí by 

zřejmě vznikl monstrmarket, dvakrát větší než centrum Flora, 

starostka by stále vybírala peníze do sbírky na výstavbu pavi-

lonu pro Slovanskou epopej, který nikdy na Žižkově stát ne-

bude, a veřejnost by se nedozvěděla o podivných podlimitních 

zakázkách, kterými ODS přihrává peníze svým známým. 

 

Náš tlak na transparentní fungování radnice vede k tomu, že 

se stavební záměry začínají projednávat s veřejností. Zelení 

taktéž tvoří konstruktivní opozici v komisích a výborech, kde 

jsou zastoupeni. 
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Tip spolupředsedů: 

 

 
„Přijďte se někdy jen tak podívat na naši schůzi! Koná 

se většinou každý měsíc. Hned na začátku vždy řešíme 

novinky z naší městské části. Děti i psi vítáni. Termíny 

najdete v kalendáři na našem webu.“ 

 

 

 

Zelená praxe 

 

Zeleným místostarostům se mezi lety 2012-2014 za dva a půl 

roku u vlády podařilo mimo jiné zachránit a oživit Nákladové 

nádraží a rozjet revitalizaci hlavních žižkovských náměstí. 

Pásky ale již často přestřihávali jiní. 

 

 

Užitečné odkazy: 
 

praha3.zeleni.cz 

www.facebook.com/zeleni.praha3 

twitter.com/zelenip3 

petra.jelinkova@zeleni.cz , bohumil.cap@zeleni.cz 

  

praha3.zeleni.cz
http://www.facebook.com/zeleni.praha3
twitter.com/zelenip3
mailto:petra.jelinkova@zeleni.cz
mailto:bohumil.cap@zeleni.cz
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