
Variantu, se kterou souhlasíte, zaškrtněte.

 Souhlasím, aby Městská část Praha 9 odkoupila pozemky  parc. č. 500/193, 500/194, 500/195, 500/130,   
     500/106 a 500/104 v k.ú. Střížkov za účelem prodloužení Parku přátelství (horní obrázek na straně deset), 
     za cenu 175 000 000 Kč.

 Souhlasím, aby Městská část Praha 9 odkoupila 2/3 plochy pozemků za účelem prodloužení Parku Přátelství (dolní  
     obrázek na straně deset), za cenu 60 000 000 Kč s tím, že by MČ Praha 9 musela souhlasit s budoucím projektem developera,  
     který by v maximální možné míře využil k výstavbě pozemky přiléhající ke stanici metra Střížkov.

 Nesouhlasím, aby Městská část Praha 9 za účelem prodloužení Parku přátelství odkoupila pozemky parc. č. 500/193, 500/194,  
     500/195, 500/130, 500/106 a 500/104 v k.ú. Střížkov nebo jejich část, které jsou dle územního plánu určeny k zástavbě.

Anketa:
Rozšíření Parku Přátelství

Jméno: ..................................................  Datum narození: ............................  Bydliště: ...................................................

Pravidla ankety Prodloužení Parku Přátelství – odkup pozemků Městskou částí Praha 9
Městské části Praha 9 se po letech jednání naskytla unikátní možnost jednou pro vždy ukončit spekulace a nejistotu panující ohledně  využití pozemků 
p. č. 500/193, 500/194, 500/195, 500/130, 500/106 a 500/104 v k. ú. Střížkov v blízkosti stanice metra Střížkov. Městská část Praha 9 obdržela konkrétní nabídku 
od vlastníka pozemků, společnosti OC9, ve dvou variantách:
1. varianta Aby Městská část Praha 9 koupila pozemky p. č. 500/193, 500/194, 500/195, 500/130, 500/106 a 500/104 v k.ú. Střížkov o celkové výměře 23 641 m2 
(z toho 15 128 m2 stavebního pozemku a 8 513 m2 zeleně) za účelem prodloužení Parku Přátelství (horní obrázek na straně 10), za cenu 175 000 000 Kč s tím, že tato 
nabídka je časově omezena do 31. 12. 2017.
2. varianta Aby Městská část Praha 9 koupila 2/3 plochy pozemků, to jest 15 760 m2 (z toho 7 248 m2 stavebního pozemkku, 8 513 m2 zeleně) za účelem prodloužení 
Parku Přátelství - (dolní obrázek na straně 10), za cenu 60 000 000 Kč. Podmínkou je ale souhlas MČ Praha 9 s realizací rezidenčního projektu na zbývající třetině 
výměry pozemků. MČ Praha 9 by v této variantě musela akceptovat projekt developera, který by v maximální možné míře využil 7 880 m2 pozemků přiléhajících 
ke stanici metra Střížkov. 
 3. varianta Další možností, kterou anketa nabízí, je, že Městská část Praha 9 pozemky nezakoupí a tudíž zůstanou vlastníkovi k realizaci jeho záměru v souladu 
s platným územním plánem.
Cílem ankety je zjištění, kterou z variant při znalosti ceny adalších podmínek, občané Městské části Praha 9 preferují.
Hlasování Hlasuje se odevzdáním anketního lístku s vyplněným jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště a jednou zazakřížkovanou variantou  
(1-3) do zapečetěné hlasovací schránky. Anketní lístek lze vystřihnout z mimořádného vydání časopisu Devítka, nebo vytisknout z webových stránek MČ Praha 
9 www. praha9.cz.
Podmínky pro hlasování Hlasuje se odevzdáním anketního lístku s vyplněným jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště a jednou zakroužkovanou 
variantou (1-3) do zapečetěné hlasovací schránky. Anketní lístek lze vystřihnout z mimořádného vydání časopisu Devítka, nebo vytisknout z webových stránek MČ 
Praha 9.
Hlasování se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, s trvalým pobytem na území Městské části Praha 9. Každý z hlasujících může odevzdat pouze jeden 
vyplněný anketní lístek. Souhlas se zpracováním osobních údajů: Osoby svou účastí při hlasování (tj. vyplněním anketního lístku a jeho odevzdáním) dávají souhlas se 
zpracováním svého jména, příjmení, data narození a bydliště, a to za účelem zamezení dvojí účasti v anketě a za účelem vyhodnocení ankety. Souhlas se zpracováním 
osobních údajů může osoba účastnící se hlasování kdykoliv písemně odvolat, a to v celém rozsahu nebo jen částečně. Poskytnutí údajů je dobrovolné; bez jejich 
poskytnutí však není možné anketní lístek odevzdat a k hlasu přihlížet. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
(dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), se uplatní následující pravidla: Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu trvání účelu zpracování. Subjekt 
údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Subjekt údajů dále může požádat zpracovatele o vysvětlení, případně 
odstranění vzniklého stavu v případě, že zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo 
v rozporu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány Městskou částí Praha 9, respektive jejími zaměstnanci. Osobní údaje budou zpracovány ručně v rozsahu, 
v jakém byly poskytnuty. Po vyhodnocení ankety budou osobní údaje z důvodu zamezení jejich zneužití zničeny. Osoba účastnící se hlasování odevzdáním anketního 
lístku výslovně prohlašuje, že byla v souladu s ustanovením § 11 zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, řádně informována a že je její souhlas 
svobodný a vědomý.

Hlasování probíhá v termínu od pondělí 13. 11. 2017 do pátku 24. 11. 2017, přičemž anketní lístky lze odevzdat na dvou místech: Radnice MČ Praha 9, Sokolovská 
14/324, Praha 9 (pondělí a středa 8-18, úterý a čtvrtek 8-15.30, pátek 8-12.30)
Informační centrum MČ Praha 9 na Poliklinice Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9 (pondělí a středa 8-18, úterý a čtvrtek 8-15.30, pátek 8-12.30), nebo na místech 
veřejných setkání za účasti zástupce MČ Praha 9.


