PETICE ZA MALOSTRANSKÉ
NÁMĚSTÍ
Ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění.
K rukám primátora a Rady hl. m. Prahy.

Zrušit parkoviště v dolní části
náměstí. Nahradit auta lidmi.
www.malostranskenamesti.cz

Dali byste si do vzácné barokní truhly brambory? A co parkoviště aut na jednom z nejkrásnějších míst Prahy?
Přejeme si, aby na Malostranském náměstí žili lidé. Žádáme odpovědné představitele města, aby se zasadili o to:
1. Aby v nejkratším možném termínu byla vypovězena smlouva se soukromou společností provozující parkoviště.
2. Aby byla otevřena široká debata s odbornou i laickou veřejností o možnostech využití volné plochy náměstí,
kde bude prostor pro odpočinek a kde přibude zeleň, která zlepší ovzduší v této části města.
3. Aby byla vyhlášena řádná veřejná soutěž navazující na předchozí širokou debatu,
z níž vzejdou konečný návrh i realizace.
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Chceme Malostranské náměstí jako místo pro život a odpočinek lidí bez rušivého vlivu aut.
Dali byste si do vzácné barokní truhly brambory? Šli byste v plesových šatech

Za Petiční výbor autorka petice pověřená komunikací s úřady a veřejností

rýt zahradu? A co parkoviště aut na jednom z nejkrásnějších míst Prahy?

PhDr. Kateřina JACQUES, Sněmovní 7, 118 00 Praha 1.

Nechat na Malostranském náměstí parkovat auta je podobné, jako bychom
ze starožitné vitríny udělali botník. Že je to nekulturní a barbarské?
Ano, tak pojďme společně nádherné místo v centru města vrátit lidem! Dolní
i horní část Malostranského náměstí slouží už desítky let téměř výhradně jako
odkladiště aut. Zeleň zde prakticky nenajdeme a obdivovat krásu staveb nelze,
protože tam, kde je výhled, stojí nebo projíždějí auta. Zdá se, že jsme přestali
tuto absurditu vnímat a smířili se s tím, že schůzku si zde můžeme domluvit

Jiřina BORKOVCOVÁ, předsedkyně SOPMSH
Thunovská 10, 118 00 Praha 1

Jan ŠVANKMAJER, režisér a výtvarník
Černínská 5, 118 00 Praha 1

Petr BURGR, místopředseda SOPMSH
Újezd 39, Praha 1

JUDr. Vlastimír DAVID, SOPMSH
Nerudova 6, 118 00, Praha 1

Ing. Arch. Bořek ŠÍPEK, výtvarník a architekt
Sněmovní 7, 118 00 Praha 1

Ing. Tomáš NOVOTNÝ,

Martin KOTAS, kavárník Mlýnská kavárna
Ostrovní 6, 110 00 Praha 1, park Kampa
Jakub BACHTÍT, Klub za starou Prahu
Vrchlického 854, 464 01 Frýdlant

předseda Spolku výtvarných umělců Mánes
Rybná 11, 110 00 Praha 1
Jan Václav ČEP, SOPMSH
Legerova 18, 128 00 Praha 2

maximálně ve stoje na tramvajové zastávce. Přitom je snadné si představit,
jak krásně lze architektonický odkaz našich předků využít ke spokojenosti

Vyplněné archy můžete posílat na adresu:

domácích i turistů, kteří nepřijíždějí proto, aby si prohlíželi náš vozový park.

SOPMSH, Malostranské náměstí 27, 118 00 Praha 1

www.malostranskenamesti.cz

