
 

 „Ne výstavbě Obchodního domu Kaufland a stavbám obdobného typu v Troji !“ 

 Podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod.  Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. 

 

Vážení,     

     my, níže podepsaní občané, protestujeme proti záměru na umístění a výstavbu Obchodního domu Kaufland, nebo 

stavby obdobného účelu, v lokalitě křižovatky komunikací K Pazderkám a Lodžská, Praha 8 – Troja, na pozemcích parcel č. 

1304/2, 1304/7, 1305/21, 1306/1, 1306/2, 1306/34 a 1306/37 v kat. území Troja. 

Stavba obrovité a relativně málo členité budovy Obchodního domu s otevřeným zásobovacím dvorem a rozsáhlým 

podzemním parkingem pro společnost Kaufland ČR v.o.s., která je odnoží německého obchodního řetězce společnosti Lidl 

& Schwarz-Gruppe, má stát v dosud souvislém pásu izolační zeleně sídliště Bohnice, přímo naproti hlavnímu vstupu do 

Botanické zahrady, v těsném sousedství počátku přírodního parku Drahaň-Troja a před okny několika stovek bytů v 

okrajové klidové zóně sídliště Bohnice.  

Umístěním budovy Obchodního domu Kaufland, nebo budovy s obdobným účelem s celodenním rušným provozem a 

kapacitní dopravní obsluhou na tomto místě by znamenalo  

‒ rozbití dodnes oceňovaného principu původní urbanisticko-architektonické koncepce tohoto sídliště 

‒ vznik kolizního místa na jedné z hlavních pěších tras mezi 33.000 sídlištěm Bohnice a plochami městské zeleně 

Botanické zahrady a dalších přírodních lokalit Trojské kotliny, které denně navštěvují místní obyvatelé vč. těch 

nezranitelnějších, tedy školek, malých dětí, maminek s kočárky a seniorů s pejsky 

‒ protnutí plochy městské zeleně ZMK v majetku města rušnou komunikací s více jak 1.230 000 průjezdu ročně 

‒ citelné zvýšení dopravního zatížení se všemi průvodními důsledky pro zhoršení kvality životního prostředí  

‒ významné rušení či dokonce bezpečnostní ohrožení návštěvníků vyhledávajících v této lokalitě naučné, relaxační 

a volnočasové aktivity  

‒ bezkoncepční plýtvání posledními volnými pozemky, které přinese namísto posílení využití stávající infrastruktury 

sídliště výstavbu objektivně nepotřebného objektu, za současného dalšího chátrání dříve postavených 

obchodních center   

což v konečném důsledku znamená popření opakovaně vyhlašovaných principů ochrany životního prostředí a zásad 

trvale udržitelného rozvoje v Praze. 

 

Vážené paní zastupitelky a vážení páni zastupitelé Hl. m. Prahy, MČ Praha 8, MČ Praha 7 Troja,  

vyzýváme Vás, abyste se všemi dostupnými způsoby zasadili o to, aby v daném místě nevznikl plánovaný záměr stavby 

Obchodního domu Kaufland, nebo stavby obdobného účelu. Žádáme tímto radní a zastupitele, aby v zájmu všech 

Pražanů, nejen obyvatel Bohnic a Troje, vydali nesouhlasné stanovisko k záměru Obchodního domu Kaufland a uvedený 

zbytný projekt v plném rozsahu zamítli. S ohledem na sousední Botanickou zahradu, ZOO a hojně využívané rekreační 

plochy Pražany, zvážili případnou variantu odkupu/směny pozemků. 

Dále Vás vyzýváme, abyste se zasadili o prosazení takového znění územního plánu, které toto místo před obdobnými 

záměry dostatečně ochrání i v budoucnu.  

To potvrzujeme níže svým podpisem. 

 

Petiční výbor ve složení: 

Petr Kalla, Hnězdenská 767/4a, 181 00 Praha 8 – Troja 

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., Březiněveská 31, 182 00 Praha 8 

Ing. Mgr. Pavel Činčera, Notečská 567, 181 Praha 8 – Troja 

RNDr. Michal Vinkler, PhD, Hnězdenská 767/4b, 181 00 Praha 8 – Troja 

……………………………………………………………. 

Zastupovat petiční výbor při jednání          

se státními orgány je oprávněn: 

  kterýkoliv člen petičního výboru 

(viz. §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.) 

http://praha8.zeleni.cz/zastupitele-sz/vejchodska/


„Ne výstavbě Obchodního domu Kaufland a stavbám obdobného typu v Troji!“ 

Dle § 4 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Po vyplnění archu nás prosím kontaktujte na: proti.plotu@email.cz 
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Petiční výbor ve složení:   

Petr Kalla, Hnězdenská 767/4a, 181 00 Praha 8 – Troja 

Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D., Březiněveská 31, 182 00 Praha 8 

Ing. Mgr. Pavel Činčera, Notečská 567, 181 Praha 8 – Troja 

RNDr. Michal Vinkler, PhD, Hnězdenská 767/4b, 181 00 Praha 8 – Troja 

 

 

……………………………………………………………………. 

Zastupovat petiční výbor při jednání         

se státními orgány je oprávněn: 

  kterýkoliv člen petičního výboru 

(viz. §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.) 

http://praha8.zeleni.cz/zastupitele-sz/vejchodska/

