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V Praze dne 16.01.2020

Vaše č.j. MCP11/065623/Se

Reakce na pozvánku na setkání ve věci podmínek a okolností realizace výstavby na
objektu bývalé kotelny ve Zdiměřické ul.
Vážený pane místostarosto,
odpovídám tímto na Váš dopis ze dne 25.11.2019, kterým jste mne pozval na termín úterý
10.12.2019 od 18,00 hod. do objektu MČ Praha 11, Ocelíkova ul., zasedací místnost „C“
v souvislosti záměrem výstavby bytového objektu, který se má stavět na stávajícím objektu
bývalé kotelny ve Zdiměřické ulici.
Předně chci vyslovit podiv na skutečností, že toto pozvání dostávám v okamžiku, kdy již
probíhá územní řízení, kterým se investor snaží dílčími kroky (tzv. salámovou metodou)
realizovat svůj stavební záměr a ve kterém proti krokům investora brojím. Vzniká zde
důvodné podezření, zda městská část Praha 11 tímto způsobem nezneužívá informace o
účastnících územního řízení za účelem ovlivnit je ve prospěch investora. Celkové vyznění
Vašeho dopisu je cynické v tom slova smyslu, když vyzýváte k jakémusi dialogu
s investorem, ačkoli se investor bez ohledu na to snaží svůj záměr realizovat stůj co stůj a činí
v tomto směru všechny potřebné kroky. Dále mne zaráží, že předmětný dopis je na vědomí
zasílán na anonymní e-mailovou adresu alrast@gmail.com.
Dále konstatuji, že stavební záměr investora by zásadním způsobem zhoršil životní podmínky
a životní prostřední v dané lokalitě, zejména v oblasti dopravy, parkování, zeleně, kvality
ovzduší a vodních poměrů v území.
Stavební záměr investora představuje na tolik negativní zásah do kvality našeho bydlení a
života, že se v zásadě nelze bavit o úpravě jeho celkových parametrů a nelze nalézt řešení ve
věci jeho realizace, protože jej zcela a úplně odmítáme a nesouhlasíme s ním.
My jako občané městské části Praha 11 předpokládáme, že radnice bude hájit naše zájmy,
nikoli zájmy investora.
S pozdravem
Marcel Kubíček,
předseda výboru
Společenství vlastníků
Radimovická č.p. 1423 a 1424,
Praha 4

