Vážení spoluobčané,
V současné době se všichni máme možnost vyjádřit k přepracované dokumentaci v procesu EIA –
tzn. posuzování vlivu na životní prostředí realizací záměru soukromého developera „Pietní park pro
zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze Zličíně“. Konečný termín byl stanoven na 8. 3. 2017.
Řada občanů se ptá, zda konkrétní stanovisko připravuje i městská část. Samozřejmě, že ano. Odborní
pracovníci podrobně analyzují přepracovanou dokumentaci a stanovisko bude předloženo ke
schválení na jednání zastupitelstva MČ dne 1. 3. 2017. Není pochyb, že stanovisko bude negativní,
jako tomu bylo po celou uplynulou dobu. Na podporu tohoto stanoviska se samozřejmě snažíme
získat co nejvíce konkrétních podkladů, protože jsme přesvědčeni, že umístění záměru v prostoru
veřejně prospěšné stavby parku, v sousedství stávajícího parku Na prameništi v centru městské části
uprostřed husté zástavby je zcela absurdní a v rozporu s územním plánem. Toto naše stanovisko
hodláme prosazovat za všech okolností všemi dostupnými prostředky.
Protože i k nám dolehly informace, které vyjadřují pochybnosti, zda MČ dělá dostatečné kroky, chtěla
bych všechny občany ubezpečit, že městská část se touto záležitostí zabývá průběžně po celou dobu
(tzn. několik let) od prvotní informace o záměru developera a činí řadu konkrétních opatření. Není ale
možné všechny tyto kroky průběžně a detailně zveřejňovat. Informace se tak mohou dostat i
k „protistraně“ a vyvolávají i další navazující zbytečné akce, které naši snahu přinejmenším zdržují,
vyžadují spoustu pracovního času na odpovědi na kladené dotazy apod.
V současné době nastala situace, kdy městská část vítá podporu občanů. Nenechte se odradit názory,
že si to má vyřídit jen městská část a že je zbytečné „zahlcovat“ magistrát názory jednotlivých
občanů. Naopak, čím větší počet připomínek, tím je jasnější, že občané si tuto stavbu na
inkriminovaném území nepřejí a toto stanovisko je dlouhodobě neměnné. Posudkář, který následně
doručená stanoviska hodnotí, se pak musí vypořádat s každou připomínkou a její nepodání jen ulehčí
jeho práci. Navíc málo připomínek z řad veřejnosti vyvolává dojem, který už jsem jednou na jednání
na MHMP slyšela: „nelze přece udělat něco, jen proto, že si to přeje starostka a občanům je to
jedno.“ Tehdy mi pomohla podpora téměř 6 tisíc občanů podepsaných na petici, dnes to budou Vaše
stanoviska zaslaná přímo MHMP.
A tak bych chtěla moc poděkovat těm, kteří již své připomínky vyjádřili a i těm, kteří si ještě čas na
jejich vyjádření najdou. Jde přece o nás všechny, především o naše děti. V době, kdy celý vědecký
svět se zabývá možnosti a předpoklady pro prodlužování lidského života a zdravý vývoj občanů, mě (a
určitě i Vám všem) zcela otrle zní názor, že se limity životního prostředí sice zhorší, ale celkem málo a
lidský život každého z nás se v průměru zkrátí jen o cca 4 hod.

