Zastupuji zde přípravný výbor Občanského sdružení Zelené Lužiny. Toto občanské sdružení
vzniklo v reakci na plánovanou výstavbu Rezidence Nové Stodůlky. Chci zde apelovat na
zdravý rozum a soudnost členů zastupitelstva městské části Prahy 13, aby výstavbě tohoto a
dalších podobných developerských projektů zabránili všemi prostředky a plnou vahou svého
vlivu.
Žádám „Radnici“, aby nepovolila stavbu domů, které nesplňují dané normy a všechny pokusy
o udělení výjimky - například v odstupových vzdálenostech - razantně odmítla. Postavit ve
stabilizovaném území intravilánu pět vysokých věžáků pro 1000 lidí, z nichž jeden má mít 20
pater považuji téměř za zločin.
Občané si vás demokraticky zvolili a já jsem proto nahlédla do aktualizovaná koncepce
rozvoje MČ Prahy 13, abych zjistila, co přesně jste nám slibovali.
Cituji z ní: „Každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů - je třeba
strategicky plánovat. Kvalita života má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický,
estetický, duchovní, kulturní a další. Lidé mají přirozené právo na kvalitní život“. Konec
citace.
My dosud žijeme kvalitní život, kdy nám pod okny dětského pokoje a ložnice nehučí auta
zajíždějící do podzemních garáží. Slíbili jste nám kvalitní život, tak nám ho alespoň
uchovejte.
Nebuďte prosím v těchto věcech alibističtí a nevolte obhajobu typu: nemohli jsme těmto
stavbám zabránit. Řekněte lidem, co vše jste udělali proto, aby se takto nestavělo. Nebudu
zde příliš rozebírat, kolik nových bytů vzniklo a vzniká na území Prahy 13. Nebudu zde
prezentovat demografické simulace, co se stane za pár let, až tyto dosud prázdné byty
zaplní tisícovky nových obyvatel. Na to zde není prostor. Chci jen upozornit, že každý
soudný
člověk si tuto budoucnost lehce představí a namodeluje sám.
Noví lidé budou logicky potřebovat nové školky, poté nové školy, ordinace, dopravu a
nakonec i místo, kde prožijí své stáří. Nevím, zda Radnice v těchto souvislostech uvažuje,
protože stále povoluje nové a nové bytové domy. Přitom nové školky, školy, parkovací místa
a další obslužnost lokality opomíjí. Myslím si to nejen já, ale mnoho dalších lidí, kteří
nekontrolovatelnému stavebními boomu přihlížejí. Dovoluji si tvrdit, že jejich trpělivost
končí.
Jednoho dne Vám to dají jasně najevo, ať tomu bude pod okny Radnice, v médiích či u
volebních uren. Jsou to radní a zastupitelé, kteří nesou za budoucí stav zodpovědnost. V
této
zemi však bohužel slovo zodpovědnost nic neznamená, nikoho k ničemu nezavazuje. Proto
jsem přesvědčená, že lidé musí vzít tuto zodpovědnost do svých rukou. Já sama udělám
maximum proto, aby se našla cesta, jak tuto sebevražednou misi Prahy 13 zastavit.
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