Otevřený dopis primátoru hl. m. Prahy MUDr. Pavlu Bémovi
Praha, 4. dubna 2008
Vážený pane primátore,
jako účastníci řízení ve věci územního řízení, spisová zn. S-MHMP 45912/2007/OST/Št. –
SOKP stavba 519 jsme byli 19.3.2008 paní ing. Souralovou ze stavebního odboru MHMP
osobně vyzváni, abychom se dostavili na pokračování tohoto veřejného ústního jednání a
čtení protokolu 31.3.2008 v 9:00 hodin do zasedací místnosti č. 201 v Jungmannově ulici.
31.3.2008 jsme se v 9:00 hodin dostavili před zasedací místnost č. 201 a místo veřejného
ústního jednání na nás byli přivoláni dva strážníci č. 1572 a 2439, kterým bylo sděleno, že
„...lidé tady vtrhli do zasedací místnosti, kde se jedná nějaké jednání rodin vlastně kde tam
jsou matky“.
Žádáme tímto Magistrát HMP o veřejnou omluvu z nařčení
že jsme vtrhli do zasedací místnosti
a uvedení na správnou míru
že jsme se řídili výzvou MHMP ze dne 19.3.2008, že veřejné ústní jednání bude
pokračovat 31.3.2008. Změna termínu na 21.3.2008, vyhlášená 20.3.2008, tudíž byla
mimozákonně krátká, bez našeho vědomí, bez možnosti vkladu právních prostředků a
již vůbec neoprávnila MHMP na nás zavolat strážníky v momentě výkonu občanského
práva.
To, že by se jednalo o vtržení popírá fakt, že strážníci městské policie, když se
dostavili, neshledali důvod k zákroku a ze strany přítomných matek nebyla vznesena k
policii žádná stížnost.
Naši žádost dokládáme jmény více než 30 svědků podepsaných pod záznamem z jednání
31.3.2008 s podpisem paní ing. Souralové.
Dovolte nám podotknout, že považujeme za velmi nemorální a nás i Magistrát urážející,
dočkat se takovéhoto nedůstojného jednání ze strany Vašich podřízených. Jako občané České
Republiky a Evropské unie pouze uplatňujeme v dobré víře naše občanská práva a
napomáháme tak dodržení zákona během realizace tohoto projektu. Jistě i Vám osobně záleží,
aby během realizace tohoto projektu nedošlo žádným způsobem k porušení zákona, dobrých
mravů a zdravého rozumu. Konáme tak i za ty, kteří se ještě nemohou ozývat. Jako jistě i
Vám, ani nám není budoucnost Prahy, zejména jejího životního prostředí, lhostejná.
Jan Šinágl, nezávislý novinář, na požádání poskytne zvukový a obrazový záznam s jednaní
s policií a dodá nezávislé svědectví v této věci.
V úctě k Vaší neodejmutelné odpovědnosti
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