
STANOVY 
spolku 

Holešovičky pro lidi, z.s. 
 

čl. I 

Název a sídlo, působnost a charakter spolku 
1) Název spolku je: Holešovičky pro lidi, z.s. (dále jen ”spolek”) 

 
2) Sídlem spolku je Praha 8 - Libeň 

 
3) Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační 

jednotky. 
 

4) Charakter spolku — spolek je zapsaný spolek, v němž se sdružují obyvatelé, majitelé 
nemovitostí, fyzické, právnické osoby a organizace se sídlem v prostoru negativně 
zasaženém magistrálou V Holešovičkách a dále osoby a organizace sympatizující a 
souhlasící s cíli spolku. 

 
5) Spolek působí ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je 

právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 
 
 

čl. II 

Cíle činnosti 
 Cíle spolku jsou: 

—  ochrana přírody a krajiny 
—  ochrana životního prostředí 
—  ochrana veřejného zdraví 
—  tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické a 

omezení dopravy automobilové 
—  ochrana kulturních a architektonických hodnot, zejména památkově chráněných 
—  ochrana zeleně v blízkém i širším okolí ulice V Holešovičkách 
—  zachování obytné funkce v blízkém i širším okolí ulice V Holešovičkách dle norem 

EU, nezahušťovat oblast zástavbou, neměnit funkci zeleně, zahrad a dalšího na 
bytové/nebytové či dopravní stavby 

—  urychlené převedení většiny automobilové a nákladní dopravy na k tomu určený tzv. 
Pražský okruh  

—  podporovat snahu o zachování stávajícího nemocničního zařízení na Bulovce 
— ulici V Holešovičkách převést ze statutu radiála/magistrála na nízkokapacitní 

komunikaci určenou výhradně jako místně obslužnou. 
— zabezpečit nezkapacitňování komunikací a stavbu komunikací s funkcí tranzitu či 

okruhu v bytové zástavbě či v přímé souvislosti s těmito komunikacemi 
nezprovozňovat na území Prahy 8 – Libně a návazných městských částí Prahy 

— zahloubení komunikace ulice V Holešovičkách ve variantě diskutované a 
odsouhlasené odborníky, místními občany a orgány státní správy. 

 
 

čl. III 
Formy činnosti 

Hlavním formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností 
v oblastech ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, zejména: 



 
- poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti ochrany životního sdružení 
- praktická činnost členů v jednání s orgány ochrany životního prostředí, dalšími 

státními orgány a institucemi i soukromými subjekty 
- kooperace s jinými spolky a organizacemi, majícími podobné cíle 
- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně) 
- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli spolku 
- účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány 
- osvětová činnost 
- pro dosažení cílů spolku být v kontaktu s příslušnými poslanci, senátory a dalšími 

veřejnými činiteli a politiky 
 

čl. IV 

Členství ve spolku 
 
1) Členem spolku může být fyzická i právnická osoba (starší 15 let)  
 
2) Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. O přijetí člena spolku rozhoduje výbor 

spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru spolku. 
 
3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného 

výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany 
ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru. 

 
4) Členství zaniká  

— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku; 
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení; 
— úmrtím, zánikem právnické osoby — člena spolku, zánikem spolku  

 
5) Člen má právo 

— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován; 
— účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen; 
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; 
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku; 

 
6) Člen má povinnost 

— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly spolku 
 
7) Členské příspěvky spolku jsou nepovinné. Výši případných členských příspěvků 

stanoví členská schůze. 
 
 

čl. V 
Orgány spolku 

 Orgány spolku jsou: 
— členská schůze 
— výbor spolku 
— předseda a místopředsedové spolku 

 
 
 

čl. VI 
Členská schůze 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se zpravidla jednou ročně. 



 
2) Členskou schůzi svolává výbor spolku, a to rozesláním pozvánek členům spolku 

emailem nebo doporučenou poštou alespoň 14 dní před členskou schůzí. Členská 
schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku; nesejde-li se 
usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce 
(ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez 
ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro 
přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. 

 
3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to (písemně) 1/4 členů spolku 

a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. 
 
4) Členská schůze 

— schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto 
rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku 

— volí výbor spolku 
— volí předsedu spolku  
— volí místopředsedy spolku  
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období 

a revizní zprávu; 
— přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena; 
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období; 
— stanovuje výši členských příspěvků; 

 
 

čl. VII 
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku 

 
1) Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je pět let. Činnost výboru spolku 
řídí předseda spolku nebo místopředsedové spolku. Předčasné ukončení funkčního období 
výboru spolku může nastat písemnou rezignací člena výboru, zaslané (i emailem) členům 
výboru. Pak se postupuje dle čl. VI. těchto stanov s nutností nové volby celého výboru 
členskou základnou. 
 
2) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je 
volně přístupná členům spolku.  
Výbor spolku: 

- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku; 
- reprezentuje spolek při jednání s orgány státní správy i s širokou veřejností; 
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, 

případné změny stanov, návrh cílů další činnosti…, 
 
3) Spolek má kolektivní statutární orgán. Statutárním orgánem spolku je výbor spolku, 
který je zastupován předsedou spolku a místopředsedy spolku. Předseda spolku zastupuje 
spolek samostatně. Místopředsedové spolku zastupují spolek společně. Jako statutární orgány 
mohou předseda a místopředsedové spolku pověřit další osoby zastupováním spolku, a to 
vždy písemnou formou. Tyto osoby pak mohou jednat jménem spolku samostatně (v pověření 
předsedy spolku) nebo společně (v pověření místopředsedy spolku). Osoby takto pověřené 
mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě, a to vždy písemně.  
 
 

čl. VIII 

Zásady hospodaření 
1) Spolek je neziskovou organizací. Příjmy spolku tvoří členské příspěvky a případné 
dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy 



z činnosti, která je v souladu s cíli spolku (publikování, osvěta, organizace seminářů či jiné 
aktivity). Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční 
zajištění svých aktivit. 
 
2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami 
činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku. 
 
3)  Spolek ručí za své závazky a dluhy výlučně sám a jeho finanční a jiná situace nemá 
žádnou souvislost a vazbu k nemovitosti, v  které má spolek své sídlo. 
 

 

čl. X 
Okolnosti zániku spolku 

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí 
členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku. 
 
 
V Praze, dne 25.09.2017 
 


