Stanovisko k diskusi na stránkách webu Zličín.Info ze dne 31. 5. 2016
Důrazně se ohrazujeme proti způsobu vedení diskuse na stránkách webu Zličín.Info k setkáním
rady MČ Praha Zličín s občany městské části. ze dne 31. 5. 2016.
Provozovatel webu František Fridrich poskytuje v diskusi ze dne 31. 5. 2016 čtenářům zcela
zavádějící informace.
K dotazu čtenářky , že „ ve Zpravodaji Zlíčína a Sobína je uvedeno, kdy se mohou sejít se
zastupitelstvem obyvatelé Sobína a starého Zličína - s "náplavami" se nikdo nebaví, nebo jsem to
přehlédla?“ provozovatel webu odpovídá:
„Když se chceš sejít se zastupitelstvem na nějakém ofiko setkání, tak se buď musíš vydávat za
někoho ze starého Zličína či Sobína nebo být výborem SVJ ve Zličíně novém, jinak se k Tobě
informace o setkání s "náplavami" nedostanou. Co se týká zveřejňování informací o akcích na
webu MČ, tak způsob odpovídá zhruba době, ve které se jejich web i autor tohoto webu zasekl. Web
knihovny i ZŠ je na tom úplně stejně, včetně webmastera.“
K tomu uvádíme:
1. občané nám mohou vytýkat řadu záležitostí, o kterých se domnívají, že bychom pro ně měli učinit
a nečiníme, nikdo nás však nemůže vinit z toho, že bychom činili jakékoliv rozdíly mezi obyvateli
staré zástavby a nově se přistěhovavšími občany, že bychom je snad považovali za občany 2.
kategorie, naopak se po celou dobu snažíme zásadně omezovat veškeré aktivity k tomu vedoucí ať
z kterékoliv strany, už z toho důvodu, že většina z nás před určitou dobou také byla „náplavou“ a
víme, že někdy sladění otázek společného soužití není jednoduché.
2. nikomu z občanů neomezujeme právo na informace
 pokud má někdo zájem setkat se s členy zastupitelstva, může tak učinit na každém zasedání
zastupitelstva, které se koná nejméně 4x do roka, je ze zákona zásadně veřejné a termíny
jeho konání jsou vyvěšeny na celý rok dopředu.
 setkání s občany organizujeme po jednotlivých sídlištích a následně starou zástavbou Zličína
zástavbou Sobína.
 sezvat všechny občany nám nedovolují prostorové možnosti, proto volíme pozvánku
občanů sídlišť prostřednictvím výboru SVJ nebo představenstev bytových družstev (a to
nejen sídlišť nových, ale SVJ a BD i ze staré zástavby). Pozvánky zasíláme vždy na známé
mailové adresy SVJ či BD s tím, aby, pokud je zjištěno, že v adresáři některé SVJ či BD
chybí, předali tuto pozvánku ostatní předsedové dále, protože nemáme jinou možnost, jak tyto
mailové adresy zjistit. Nikdy netrváme na tom, že účastnit se mohou jen členové vedení SVJ
nebo BD, ale mohou to být občané z těchto bytových komplexů jako zástupci všech obyvatel
s tím, že budou tlumočit společné problémy.
 pokud se týká občanů ostatní zástavby Zličína a Sobína, jsou pozvánky vždy
zveřejňovány ve Zpravodaji, protože jde o jednotlivce (většinou ze zástavby rodinných
domků), na které nemá MČ jiné spojení a jiným způsobem je sezvat nemůže.
 tyto informace jsme již opakovaně uváděli a vysvětlovali i k dotazům jednotlivých občanů.
Pokud se tedy někdo chce jednání s RMČ účastnit, rozhodně se nemusí „maskovat“ za obyvatele
starého Zličína či Sobína nebo člena vedení SVJ či BD.
Pokud mají občané nějaké problémy, které by rádi řešili osobně nebo mimo toto období mají možnost
osobních návštěv, elektronické i normální pošty a na tyto požadavky je vždy v co nejkratší době
reagováno.
Proto také nad rámec svých povinností svoláváme 2x ročně uvedená společná jednání, abychom byli
co nejvíce informováni o tom, co naše občany zajímá a trápí, abychom mohli řadu záležitostí vysvětlit
na místě, případně, pokud to spadá do naší kompetence, napomoci urychlenému řešení problému.
V letošním roce bylo v rámci nové zástavby rozesláno 64 mailových pozvánek.

Jednání s občany sídliště Metropole se konalo hned jako první v řadě 4. května 2016 v 17.00 hod. na
ÚMČ a zúčastnilo se ho 7 zástupců občanů.
Jednání se zástupci BD a SVJ sídliště Zličín, Zličínské zahrady, Zličínský dvůr, ul. Hevlínské a ul.
Tvrdonické se konalo 11. 5. 2016 a zúčastnilo se ho 12 zástupců občanů.
Jednání s občany staré zástavby Sobína se konalo 1. 6. 2016 a zúčastnili se ho 3 občané.
Projednané otázky, které se týkají širšího okruhu občanů, jsou pak následně shrnuty po skončení všech
společných jednání za všechny oblasti života ve Zličíně i Sobíně v následujícím Zpravodaji, což bude
v tomto případě v srpnu 2016.
Pokud v některých BD nebo SVJ nefunguje správně komunikace mezi vedením a jednotlivými
obyvateli, je to sice problematické, ale není v naších možnostech tuto situaci řešit.
Obsah odpovědi provozovatele webu bychom mohli pochopit v případě, že by se jednalo o
nového neinformovaného obyvatele a i od toho bychom očekávali, že si nejdříve pravdivost své
odpovědi ověří. Pokud takovou odpověď oficiálně poskytne volený člen výboru zastupitelstva
MČ, musíme to považovat za snahu vyvolávat negativní vztahy, rozmíšky a nesnášenlivost mezi
občany, od které se jednoznačně distancujeme a považujeme ji za hrubě urážlivou. Bohužel to
není poprvé, co se musíme proti zveřejněným zprávám (a zvláště komentářům k nim) zásadně
ohrazovat. Nevíme, co tím provozovatel sleduje, snad si sám sobě připadá důležitý, nic z toho mu
však nedává právo kritizovat webmastera webových stránek MČ, který zveřejňuje pouze
pravdivé a ověřené informace.

JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ

