
PETICE za obnovení 1. a 2. třídy základní školy a za 

komunitní rozvoj školního areálu Pod Žvahovem 463, Praha 5 

Petiční výbor pro sběr petičních archů a jednání s orgány veřejné správy: 

Petiční výbor pro sběr petičních archů a jednání s orgány veřejné správy: 
Ing. Helena Velebová - V Násypu 9, Praha 5, velebovahelena@gmail.com, 721 571 424 

MUDr. Jan Havlín - Hlubočepská 49, Praha 5, havlin.jan@post.cz, 775 216 790, 

Ing. Antonín Schneider -  Pod Žvahovem 463, Praha 5, tcp@tanecnicentrum.cz  

MgA. Zorka Velková – Pod Žvahovem 56, Praha 5, zorka.velkova@centrum.cz, 608 580 928  

My, níže podepsaní občané Prahy, prostřednictvím této petice (dle čl. 18 Listiny základních práv 

a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním) žádáme, aby zastupitelstvo MČ Praha 5: 

 

1. Splnilo veřejný slib daný roku 2012 a obnovilo ve školním areálu Pod Žvahovem 463 

první stupeň základní školy (minimálně 1. a 2. třídu) a to od 1. září 2014.  

Žádáme, aby zastupitelstvo schválilo potřebné organizační a finanční zajištění pro 

podporu zápisu dětí, vytvořilo prostory pro mimoškolní aktivity dětí (družinu i kroužky), 

a dále anketou mezi občany zjistilo zájem o zřízení mateřské školky v areálu. 

 

2. Připravilo transparentně ve spolupráci se zástupci petičního výboru a širší veřejností 

dlouhodobý plán investic a projektů (2014-2020) pro revitalizace a dostavbu areálu Pod 

Žvahovem 463 tak, aby co nejdříve poskytoval prostory pro „komunitní“ (kulturní, 

sportovní, sociální a osvětové) aktivity pro občany i nezisková sdružení z Prahy 5 

(zejména z Hlubočep a Zlíchova).  Vítáme, že v červnu 2013 zastupitelstvo MČ Praha 5 již 

schválilo cca 22 mil. Kč na nezbytné opravy dlouhodobě zanedbaného areálu. Nový plán 

rozvoje by měl optimalizovat investice do revitalizace a dostavby areálu, využít již 

schválené projekty TCP, a vytvořit další prostory pro základní a střední stupeň 

waldorfské školy apod. 

 

Dokumenty k rozvoji školního areálu Pod Žvahovem 463 na vzdělávací, kulturní a sportovní 

komunitní centrum jsou např. na http://www.tanecnicentrum.cz/vize-zvahov/ a diskuse např. na 

https://www.facebook.com/pages/Prokopské-a-Dalejské-údolí/285257281524474  
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Zastupovat petiční výbor při jednání se orgány veřejné správy je oprávněn kterýkoliv člen petičního 

výboru (§5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.) 
Listina základních práv a svobod - Čl. 18 (1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám 
nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.  

Zákon 85/1990 Sb . o právu petičním 

§ 1 Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného 
společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice").  

§ 2 Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.  

§ 3 Petiční výbor (1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit 
petiční výbor. (3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.  

§ 4 Shromažďování podpisů pod petici (1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici 

svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před 

podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen. (2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, 

aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo 

jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. (3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice 
a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu 

motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. (4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, 
která dosáhla věku 16 let.  

§ 5 Podání a vyřízení petice (1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici 

petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci 
zastupovat. (2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí 

příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. (3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů 

písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob 
jejího vyřízení.  

§ 9 Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro 

přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.  
 

Čitelně vyplněné a podepsané petiční archy předejte Petičnímu výboru do 30.8.2013 
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