Dobrý den,
určeno všem, kteří chtějí seriózní informace.

O záměru spol. BENEFIT Development ,a.s., předpokládám už víte, proto jen ve stručnosti
shrnuji kroky učiněné proti jeho realizaci v centru Zličína:
•
•
•
•

Za obě společenství Vřesovická 429 a 430 jsme vytvořili petiční výbor a sestavili
petici.
Petice byla distribuována na místa s největší koncentrací obyvatel Zličína, jako jsou
večerky, škola + školka, DPS, MC Studánka, Restaurace a cukrárna Fellini, MČ
Praha 5, kadeřnictví RENY apod.
Aktivně spolupracujeme s MČ Praha 5, Zličín, jejíž součástí je i komise pro sídliště.
Její členové rozšířili informace o krematoriu do sídliště Central Group a dále do Řep
apod.
V pátek 18. 1. 2013 bylo ukončeno první kolo petice proti výstavbě zvířecího
krematoria. Sebráno bylo celkem 3009 podpisů !!!

Dne 22. 1. jsem s paní dr. Nedělkovou zavítal na Odbor výstavby pro Prahu 17. Zde jsme
hovořili s vedoucí paní Kolářovou. Věc se má takto, že dle vyhl. hl. m. Prahy č. 32/99 Sb. nic
nebrání de iure v realizaci plánovaného záměru společnosti Benefit Development a. s. Ta
totiž umožňuje na pozemcích podobného druhu výstavbu i tak specifických objektů, kterými
jsou hřbitovy a výjimečně se připouští i stavba krematoria.
Ideální by bylo, pokud bychom obhájili ochranu vodního pásma v této lokalitě a podařilo se
nám získat odborný posudek, že stavba podobného druhu v těchto místech být nesmí.
Odbor výstavby v čele s její vedoucí nadále stojí za námi a se záměrem společnosti Benefit
Development a. s. kategoricky nesouhlasí. Bohužel subjektivní názor paní vedoucí nebude
tím rozhodujícím ani klíčovým.
Řešení:
•

nadále budeme v kontaktu s ÚMČ Prahy 17 - konkrétně oslovíme vodohospodářský
orgán, který bude situaci mapovat a odborně se k tomuto problému vyjádří.
Závěrečný názor tohoto orgánu bude pro nás velmi důležitý.

V odpoledních hodinách jsme ještě navštívili Odbor životního prostředí, kde jsme znění
petice předali panu Ing. Josefu Pavlíkovi, který stojí v jeho čele. Ten petici jako formálně
správnou převzal a vyjádřil se v tom smyslu, že se bude celému případu s náležitou péčí
věnovat. Souhlasně potvrdil, že je třeba se tímto problémem zabývat především z hlediska
ochrany životního prostředí a územního plánování. Petice má podpůrný charakter, což víme.
Je jistou indicií a těch musíme mít na své straně co nejvíce.
Řešení:
•
•

zaměřit se na analýzu ochranného pásma vodního zdroje.
zabývat se celoměstským plánem zeleně v inkriminované lokalitě.

•
•

•

případně kontaktovat Odbor územního plánování MHMP.
očekávat stanovisko Odboru životního prostředí, že se v zákonné lhůtě (dle zák. o
právu petičním) 30 dnů vyjádří k obsahu petice. Je dost možné, že do té doby ještě
společnost Benefit Development a. s. nepodá oficiálně žádost. Přesto petice zůstává
v depozitu a je možno ji dalšími podpisy rozšiřovat. Není překážkou, že její publikace
předběhla samotný akt podání žádosti.
v případě vyhrocení, kdy by již nebylo možno realizaci zabránit úřední cestou navrhují jednat se společností Benefit Development a. s. o možných kompromisech navrhnout stavbu jiného objektu apod. ( doufám, že k tomuto nedojde)

Na místech byla přítomna média ( TV Barandov, MF Dnes, rádio Impuls a iDnes a bulvární
tisk), která danou věc pečlivě sledují. Nejde nám o osobní publicitu, ale zdejší veřejnost by
měla mít právo vědět, že petice, ke které se připojila, byla řádně se všemi podpisy
odevzdána kompetentnímu orgánu veřejné správy.
Na tento pátek je plánována schůzka s dr. Koropeckou - starostkou Prahy Zličín. Zde se
dohodne další možný postup a řešení. Paní starostka se rovněž k záměru společnosti staví
negativně a vyjadřuje našemu snažení podporu. O dalších zprávách budeme dále
informovat. Stejně tak přivítáme zprávy od vás, kteří se taktéž o aktuální problém zajímáte.

Níže uvádíme odkazy, kde je možné se na vše podívat, na www.iregiony.cz jsou i audia
rozhlasových reportáží.
http://tn.nova.cz/zpravy/tv-archiv/televizni-noviny/televizni-noviny-br-tn-14-1.html
(reportáž ve 20. minutě)
http://praha.idnes.cz/spalovna-pro-zvirata-v-praze-diq-/prahazpravy.aspx?c=A130117_1878051_praha-zpravy_ab
http://www.metro.cz/zlicin-se-bouri-nechce-mit-u-hriste-pro-deti-spalovnu-zvirat-prc-/co-sedeje.aspx?c=A130115_124346_co-se-deje_bel
http://regiony.impuls.cz/praha/obyvatele-prazskeho-zlicina-desi-vidina-spalovny-mrtvychzvirat-20130110.html

Hezký zbytek dne,
Petiční výbor

