Vážená iniciativo „Belgická žije“,

Vážený pane Švihlo,

je nám líto, že věc je nyní zneužita a politizována těsně před volbami, ačkoli k tomu bylo dostatek
času dříve. Stavební úřad žádost o povolení stavby, jehož součástí je kácení, zamítl a bylo podáno
odvolání. Zamítnutí je v souladu s Vaším přáním. Rovněž bylo podáno odvolání do závazného
stanoviska OPP MHMP, které kácení odsouhlasilo. Navazující řízení o povolení kácení je přerušeno do
doby rozhodnutí odvolacího orgánu. Do termínu voleb rozhodně nebude o věci jakkoli rozhodnuto v
rámci dvou samostatných odvolacích řízení ani na Ministerstvu kultury, natož pak v případném
novém projednání na první instanci.

Věc byla v rámci územního řízení projednána mj. v komisi městské části, kde zasedají zástupci všech
politických stran a hnutí ze Zastupitelstva MČ. O věci byla následně v průběhu různých řízení
informována většina občanských sdružení, zabývajících se ochranou zeleně. Přesto byla městská část
Praha 2 jediným subjektem v procesu přípravy stavby, kdo pokládal kácení takového množství stromů
za přehnané a kdo požadoval důkladné prověření věci. Kde byli všichni ti, co jim na srdci až nyní tak
urgentně leží tato termínově zneužitá záležitost?

Okrajově si Vám dovolujeme připomenout, že zvažovat je třeba celou řadu a nikoli jen jednu věc.
Jsme v urbanizovaném území, kde je třeba myslet nejen na sebe a momentální stav, ale také na
budoucí pokolení a to jak ve smyslu technickém, pokud jde o dožívající vodovod a kanalizaci, tak ve
smyslu přírodním, pokud jde o stromy. Postupnou obměnou zeleně podporujeme. Nebyla to městská
část, kdo souhlasil s kácením. Byl to Magistrát hl. m. Prahy jak z hlediska státní správy (OPP, OŽP), tak
samosprávy (IPR, TSK). Městská část trvá na tom, že případné kácení musí být odborně doloženo a
zdůvodněno s cílem kácení minimalizovat. Tuto pozici hodlá držet i nadále.

Dovolujeme si Vás upozornit, že podle zákona jsou stromy součástí pozemku. Věc je třeba řešit
systémově, a nikoli po částech tj. jednotlivých ulicích. Ulice a jejich pozemky nebyly Statutem svěřeny
městské části. S péčí o pozemky se stromořadím souvisí i finance na jejich správu. Městská část
nemůže z jiných oblastí masivně dotovat něco, co nemá svěřeno a na co z rozpočtového určení daní
nedostává prostředky. Městská část dokonce ani není účastníkem stavebního řízení, ve kterém se
zeleň řeší podrobněji. Jednak nezastupuje vlastníka ulice a jednak pozici účastníka stavebního řízení
nemá svěřenu Statutem.

Z výše uvedeného, stejně jako z vydaných tiskových zpráv vyplývá, že ze strany samosprávy MČ
můžete mít a máte morální podporu. Z výše uvedeného také vyplývá, kam můžete směrovat Vaši
iniciativu.

S pozdravem za klub ODS Zastupitelstva MČ Praha
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