SDRUŽENÍ OBČANŮ PRAHY 12
Na Šabatce č. 4, 143 00 Praha 4 - Komořany
Zastupitelstvo
Městské části Praha 12
Písková 830
143 12 Praha 12 – Modřany
Věc: Otevřený dopis zastupitelům Městské části Praha 12
Vážené zastupitelky, vážní zastupitelé městské části Praha 12,
obracíme se na Vás formou petice, kterou jsme zvolili jako poslední možný způsob vyjádření
nespokojenosti a rozhodného nesouhlasu s jednáním společnosti Kuchař & Thein. Předávanou petici
podepsalo 380 obyvatel městské části Praha 12 a další občané ji podepisují. Příčinou našeho
rozhořčení je pokácení a pořezání stromů a křovinatého porostu na pozemcích parc. č. 2877/24,
2877/11, 4400/152 a 4400/565 vše v k.ú Modřany, které jsou ve vlastnictví Hlavního města Prahy,
ke kterému přistoupila společnost FINEP s.r.o., jako výkonný developer projektu „Polyfunkčního
centra U Dubu – nové centrum Modřan Praha 12“, aniž by měl investor tohoto projektu
Kuchař & Thein všechna potřebná povolení k realizaci projektu.
Tímto nevratným zásahem do majetku Hlavního města Prahy a tím i nás občanů Prahy 12 a
neomluvitelným jednáním developer spol. FINEP a také investor společnost Kuchař & Thein ztratili
naši důvěru, proto touto peticí vyjadřujeme svoji nespokojenost a nesouhlas s fatální likvidací našeho
majetku (min.180 vzrostlých stromů, které byly odvezeny neznámo kam), a žádáme Vás, zastupitelky
a zastupitele městské části Praha 12 o okamžité ukončení veškeré spolupráce se společností
Kuchař & Thein a vypovězení všech smluv uzavřených s touto společností.
Smutná je rovněž skutečnost, že místo toho, aby starosta městské části Praha 12 Petr Hána
jednání developera a investora projektu Polyfunkčního centra U Dubu prověřil a popřípadě je vyzval
k nápravě nebo náhradě vzniklé škody, jak mu ukládá zákon o Hlavním městě Praze, starosta toto
neomluvitelné jednání developera veřejné omlouvá a obhajuje. Přestože, podle tvrzení pana starosty
zveřejněném ve veřejnoprávních mediích, má investor všechna potřebná povolení, investor teprve
v době po pokácení a pořezání stromů v uvedené lokalitě povolal autorizovaného inspektora, který by
podle přání investora měl ve zkráceném řízení vydat certifikát opravňující investora k výstavbě
Polyfunkčního centra U Dubu. Petr Hána tímto jedná spíše jako mluvčí společnosti Kuchař & Thein
než jako starosta městské části Praha 12. Proto Vás zastupitelky a zastupitele městské části Praha 12
žádáme o prověření jednání starosty městské části ve vztahu ke společnosti Kuchař & Thein pro
podezření ze zanedbání povinností při správě cizího majetku.
Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc
předseda Sdružení občanů Prahy12
Praha 4 - Komořany, Na Šabatce 4
V Praze dne 13. října 2010
Přílohy:
- Petice proti pokácení a pořezání stromů a křovinatých porostů společností FINEP (31 listů)
Na vědomí:
- Zastupitelstvo Hlavního města Prahy
- Ministr pro místní rozvoj

