Seniorem ve městě?
Nenechávejte rozhodování na druhých
Územní plán

Základním dokumentem jak pro výstavbu, tak pro zajištění kvalitního života
každého občana je územní plán. Do jeho přípravy se může zapojit každý, ať
už jste vlastníkem nějaké nemovitosti nebo vás jen zajímá, co se právě u vás
bude dít. Územní plán Prahy se často mění. I změny je třeba sledovat, protože
právě díky nim se může stavět tam, kde dřív byla louka nebo škola.
V Praze se právě teď připravuje nový územní plán. Na ten, který platí
a podle kterého se rozhoduje, se můžete podívat v aplikaci Změna plánu
(https://zmenaplanu.cz).

Má se stavět

Zjistili jste, že vedle vašeho domu má vyrůst novostavba? Chystá se v sousední
ulici supermarket nebo další kanceláře? Každý, kdo v sousedství vlastní
nemovitost, se může zapojit do územního řízení. Je třeba pečlivě sledovat
úřední desku, kam úřad dává všechny informace. V Praze vedou územní řízení
stavební úřady na městských částech.

Jsem občan Prahy

Zajímá vás, co se děje na radnici vaší městské části? Chcete vědět, o čem
rozhoduje hlavní město? Choďte pravidelně na zastupitelstva. Každý občan
Prahy může nejen naslouchat tomu, o čem se rozhoduje, ale i ptát se svých
politiků a zapojit se do diskuse nebo požadovat, aby se určité věci projednaly.
Vše potřebné najdete na webu městské části nebo na úředních deskách.
Na internetu najdete i zápisy z jednání vašich zastupitelů.

Chci informace

Bez informací se úředníci a politici kontrolovat nedají. V Praze existuje řada
webů, kde se dá leccos najít. Třeba o územním plánu, o stavu životního
prostředí, o rozpočtu nebo o smlouvách, které Praha či městské části
podepsaly. Úřadů se můžete na potřebné věci zeptat přímo. K tomu slouží
žádosti o informace. Nejlépe je žádat podle zákona č. 4106/1999 Sb. Úřad
vám musí odpovědět do 15 dnů a dotaz můžete poslat poštou nebo třeba
jenom e-mailem. Zeptat se můžete i osobně.

Více najdete na našem
webu Změny Prahy:
https://zmenyprahy.cz
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