Vážení spoluobčané,

v návaznosti na skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí oznámilo zahájení
zjišťovacího řízení (EIA) k záměru vybudovat ve Zličíně Pietní park pro uhynulá zvířata
z domácích chovů, což je jen eufemistický výraz pro normální spalovnu s obřadní síní,
rozptylovou loučkou a dalším technickým zařízením, zvedla se opět vlna zájmu o konkrétní
stav celého problémů.
K Vašim četným dotazům sdělujeme, že MČ sleduje všechny aktivity firmy Benefit
Development, a.s. a průběžně na ně reaguje. Zahájení zjišťovacího řízení EIA je jen jedním
ze střípků, ze kterých se skládala mozaika akcí ze strany této společnosti po celý loňský i
začátek letošního roku. MČ samozřejmě setrvává na svém neměnném postoji, že záměr
nelze v konkrétní oblasti, kde je v systému celoměstské zeleně umístěna veřejně prospěšná
stavba Parku Na prameništi realizovat především z důvodu absolutního nesouladu
s územním plánem. Toto stanovisko nám bylo znovu při jednání na MHMP potvrzeno.
Pominout nelze samozřejmě ani další důvody etického, morálního a zdravotního charakteru
či otázky ochrany ovzduší a spodních vod.
I v této fázi připravila MČ stanovisko, které poukazuje na všechny rozhodné skutečnosti
s tím, že EIA se má vyjádřit nejen k ochraně ovzduší, ale i k zachování životní pohody
obyvatel a z těchto důvodů žádá vydání negativního rozhodnutí.
A tady nastává okamžik, kdy se mohou v souladu s ustanovením zákona vyjádřit i všichni
občané a své odmítavé stanovisko sdělit Ministerstvu životního prostředí.
Lhůta k tomuto vyjádření běží 20 dnů ode dne zveřejnění Oznámení na úřední desce
Magistrátu. Toto Oznámení dnešního dne, tj. 13. 1. 2014, dosud zveřejněno nebylo. Městská
část Oznámení obdržela dnes; součástí je celá podkladová dokumentace, do které je možné
nahlížet u nás na úřadě.
Pokud se nebudete chtít vyjadřovat samostatně, můžete využít i vyjádření, které zpracoval
Petiční výbor a podpisové archy k němu budou vyloženy v Domě s pečovatelskou službou,
knihovně, škole a podatelně úřadu pravděpodobně s ukončením podpisové akce do 31. 1.
2014, aby se archy stačily včas stáhnout a ve lhůtě doručit MŽP.
Pokud se týká medializace celé záležitosti, na názor MČ se dotazoval deník E15, kde
odmítavé stanovisko MČ již bylo dne 8. 1. 2014 zveřejněno. Dále informaci požadovala
Česká televize, o zveřejnění jsme nebyli dosud informováni. MČ požádala o uveřejnění
záležitosti v pořadu Na vlastní oči; vzhledem k údajnému ukončení pořadu však nebyla
žádost kladně vyřízena. Dále MČ požádala o zveřejnění redakci Reportéři ČT, na jejichž
reakci dosud čekáme. Připravena je i další interpelace a jednání s primátorem hlavního
města.
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