Otevřený dopis

Ing. arch. Jan Kasl
primátor hl. m. Prahy
Pane primátore,

při otevírání nové části tzv. Pražského okruhu - úseku Řepy - Ruzyně dne 29.10.2001 jste se, jak
informovaly sdělovací prostředky, zmínil také o chystaném navazujícím úseku Ruzyně -Březiněves.
Pozval jste občany na veřejné projednání posudku posouzení stavby na životní prostředí dne 6.12. na
Suchdole a v zápětí jste velmi nevybíravými výrazy označil jakési osoby, které se věcí zabývají.
Nazval jste je: „několika křiklouny z té oblasti Suchdola a Březiněvse, několika ekofašisty, kteří
skutečně tyranizují statisíce dalších lidí“.
Koho jste, pane primátore, měl na mysli? Žádáme vás, abyste bez odkladu jmenoval konkrétní
osoby, které jste tím myslel. Veřejnost si jistě takovou informaci zaslouží, jinak se jedná z vaší
strany jen o neurčité strašení. Jistě víte, o kom jste mluvil, a výčet jmen nebude pro vás obtížný, když
mluvíte o „několika křiklounech“ a „několika ekofašistech“. Nevěříme, že byste měl tak málo odvahy a
cti, a nedokázal se vyslovit konkrétně a přímo! Jistě alespoň dovedete odpovědět na naši
oprávněnou a jasně položenou otázku: „Koho z nás, níže podepsaných, jste tím myslel a koho
ne.“
Myslíme si, že jako primátor města a jako snad soudný člověk, byste měl více vážit slova, kterými se
obracíte na veřejnost. Zřejmě jste pozapomněl, že posouzení vlivu této velmi náročné stavby na
životní prostředí je nezbytné a že se děje podle zákona, a posouzení právě ještě probíhá. Je vám toto
posuzování proti mysli? Považujete zákonný postup s možností vyjádření veřejnosti za zbytečné
zdržování? Nebo prostě jen chcete patřit k politickým uskupením, kde se dodržování zákonů nenosí?
Řadíte mezi „křiklouny a ekofašisty“ také zpracovatele dokumentace vlivu stavby na životní prostředí,
včetně zpracovatelů dílčích odborných vyjádření, zpracovatele posudku podle zákona i orgány státní
správy, které se vyjadřovaly? Chcete tuto - jistě závažnou a nelehkou problematiku řešit věcně, nebo
v případě, že odborné posouzení nevychází podle vaší představy, pomocí zkreslujících
propagandistických výroků a urážlivým očerňováním všech, jejichž argumenty neodpovídají vaší
představě?
Pane primátore, očekáváme, že konkrétní osoby, které považujete za „křiklouny a ekofašisty“ veřejně
označíte formou dopisu sdělovacím prostředkům do 6. listopadu. Záleží samozřejmě na vás, jestli to
uděláte, záleží na vás, za koho chcete, aby vás občané považovali.
Václav Čížek, starosta městské části Praha - Suchdol
Ing. Miloslav Marek, starosta městské části Praha - Dolní Chabry
Ing. Petr Hejl za občanské sdružení Přiso
Ing. Eduard Havel a Ing. Jaroslav Korf za občanské sdružení Ekoforum
Ing. Lucius Pavlacký za občanské sdružení Lysolaje
Karel Čapek, ak. mal. za Společnost Šáreckého údolí

