Vážený pane primátore, vážení zastupitelé,
stojím tu před vámi po třetí se stejným problémem. Na Zličíně je trvale hlášených více než 6 tisíc
obyvatel, nejméně další čtyři tisíce zatím trvale hlášeni nejsou. Do sídlišť naplánovaných na rok 2015
se nastěhuje dalších nejméně 6 tisíc lidí.
Téměř 1000 dětí do 15 let věku denně absolvuje školní turistiku a doplňuje stavy žáků v jiných
městských částech, protože o vybudování školy žádáme marně. Zličín se stal oblíbeným bezplatným
odkladištěm pro vozidla občanů Středočeského kraje. Naši občané jsou průběžně dušeni zápachem
z provozoven kompostárny a výrobny krmiv pro zvířata VAFO z Chrášťan. Namísto pomoci
k odstranění zápachu jsou tito podnikatelé vyhodnocováni a podněcováni k rozšiřování výroby.
Abychom alespoň částečně eliminovali nepříznivé vlivy, vybudovali jsme na jediném možném místě
v centru městské části park.
V současné době plzeňská firma BENEFIT Development doplnila dokumentaci k procesu EIA. Již dva
roky jsou občané mučeni a týráni představou, že v parku pod okny jejich domů bude vybudována
spalovna pro uhynulá zvířata a další doprovodná zařízení. Naše děti bychom měli posílat hrát si mezi
truchlící pozůstalé, kde si budou, podle představ developera údajně zvyšovat povědomí o kulturním a
humánním nakládání s uhynulými zvířaty a učit se důstojně loučit s domácím mazlíčkem – za desítky
stovek korun do kapsy provozovatele.
Vyjádření developera, že k žádným vlivům na životní prostředí nedojde, protože v okolí krematorií
v Praze se nevyskytují ve větší míře než jinde děti postižené, zaostalé či nedorostlé, lze považovat
přímo za cynické.
Podle dosud platného Územního plánu se veřejně prospěšná stavba parku nachází v celoměstském
systému zeleně, kde je přípustné umísťovat pouze stavby a zařízení, související s údržbou těchto
ploch. Samospráva tedy rozhodla a městskou část opakovaně ujistila, že umístění stavby na toto území
není možné, navíc projekt je nevhodný a mohl by ohrozit kvalitu spodních vod a ovzduší, jak včera
oznámil ČTK Institut plánování a rozvoje.
V reálu se pak ale státní správa chová zcela nepochopitelným způsobem – když stavební úřad zastaví
opakovaně prodlužované územní řízení, protože developer nedodal nutné podklady, příslušná úřednice
MHMP během tří dnů vyhoví odvolání developera a toto rozhodnutí zruší, ačkoliv je zřejmé, že za
tuto dobu si nestačila ani opatřit potřebnou dokumentaci, natož ji snad i pročíst. O petici občanů, která
byla s 3500 podpisy odevzdána odboru životního prostředí MHMP již v roce 2013, nebylo do
dnešního dne rozhodnuto. Státní orgány jsou k trápení občanů slepé a hluché a vyjadřují se způsobem,
nad kterým zůstává rozum stát – životní prostředí na Zličíně není ještě v takovém stavu, aby další
zátěž neuneslo.
V Praze funguje zařízení obdobného typu a další se připravuje. Není proto pravdou, že Praha další
spalovnu mazlíčků nezbytně potřebuje. Navíc, když orientačním výpočtem lze zjistit, že jen spalovna
ve Zličíně by při své kapacitě za 41 dnů spálila všechny psy, žijící na území Prahy.
V návaznosti na to chci položit tři otázky:
1) Pro koho vlastně platí rozhodnutí a opatření zastupitelstva HMP? Pro občany a vedení
městských částí? Pro developery a státní orgány nikoliv?
2) A pokud platí pro všechny, kdy už konečně, pane primátore, obrazně bouchnete do stolu a
zarazíte tyhle nesmyslné akce, které stojí daňové poplatníky velké peníze a jejichž výsledkem
by mělo být to, co už vlastně víme – že stavbu umístit nelze?
3) Má snad Praha sužovaná zplodinami všeho druhu, zájem stát se likvidátorem odpadů
živočišného původu pro ostatní kraje v republice nebo by se měla snažit takovéto provozy
odsunout spíše za hranice města?

Lhůta pro vyjádření k procesu EIA po doplnění dokumentace běží do 19. září. Můžeme spolu s našimi
občany očekávat, že zastupitelstvo bude důsledně hájit naše občany nebo nás hodí přes palubu?
Všichni zde přítomní kandidáti na nové primátory, včetně Vás, pane primátore, slibují jako prioritu
zachovat zelené plochy a parky. Tak nemohli bychom s tím začít již teď?

