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Motto: „Ať se budeme snažit jakkoli, nenajdeme v lidech sílu mocnější, než je svobodná spolupráce jejich vůlí. A neexistuje nic jiného než
vlastenectví nebo náboženství, co by mohlo po dlouhou dobu udržovat všechny občany na cestě k témuž cíli.”  (Alexis de Tocqueville, Demokracie
v Americe)

 
* * *

„Kdo chce sklízet plody svobody, musí o ni neustále usilovat.“ Thomas Payne

* * *

Pražský Magistrát se zbláznil, nikoho to nezajímá?!

Jako křesťan mám poněkud jiné představy o velikonočním pátku. To co jsem dnes zažil na Pražském Magistrátu překonalo všechny mé představy a
to jsem zvyklý na ledacos. Odpovědní úředníci zvolili jedinou možnou cestu jak sepsat a schválit protokol – podvodným a vychytralým jednáním,
porušujícím platné předpisy a zákony „odstranili“ opozici! Jedině tak mohl vzniknout potřebný „protokol“, který jistě budou používat jako legální, přes
jeho snadno prokazatelnou nelegálnost, účelovost a nulitu. Stojí za to si celý cca 80 minutový záznam poslechnout! Ing. Ivana Souralová, ředitelka
stavebního odboru přišla poprvé na jednání včas a poprvé začalo jednání přesně v 9:00 hodin. Poprvé byl „slavnostně“ přivezen hned na začátku
spis, který byl veřejností v minulých jednáních neustále vyžadován a teprve na posledním jednání, pod tlakem veřejnosti, k jeho konci přivezen –
zůstal samozřejmě nepoužitJ

Celé jednání lze shrnout takto – přečtení protokolu, můj komentář (jediný?!), podepsání protokolu. Žádná diskuze mezi přítomnými, spořádané ticho
během celého zasedání a mlčenlivý odchod všech – „veřejnost“ přišla, odseděla a tiše odešla… Z odcházejících rozhodně žádné nadšení
nevyzařovalo!

Za „veřejnost“ se zúčastnili i "občané", které tam vyslala MČ Praha 8. Vedle sebe seděli ing. Bezděkovský, vedoucí odboru dopravy a ing. Vokál,
radní pro dopravu. Nemyslím si, že by to byli zrovna zapálení zastánci severní varianty :)

Absurdní představení, ukazující jak hluboko naše společnost morálně klesla. Totální absence zdravého rozumu, dobrých mravů, odpovědnosti, úcty
k zákonu, občanům – a sobě samému…

Asi nebyla náhoda, že jsem potkal prof. Jana Švejnara na Můstku, po zasedání, a mohl s ním pohovořit, při cestě k primátoru Bémovi. Ten měl
jednání, tak jsem mu alespoň zanechal v jeho sekretariátu dopis paní Štichové a reakci pana starosty Hejla. Před Magistrátem jsem potkal štáb ČT,
které jsem předal stejné dokumenty – slíbili mi, že dopisy předají do zpravodajství. Žádné iluze si nedělám – stačí, když si přečtete v příloze rozhovor
Karla Hvížďaly s radním ČT Jiřím Voráčem…?!

Hezké Velikonoční svátky – jsou o naději!



 
Jan Šinágl, 22.3.2008  

- - - - - - 

! Nezákonné, nemravné – tak se rozhoduje o budoucnosti a miliardách ! 

Magistrát hlavního města Prahy - 21.3.2008

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/PMJ-ustni-jednani-210308.WMA

Mé šestiminutové vystoupení začíná v cca 70. minutě…
 

Popis veřejného ústního projednání stavby 519

http://www.drahan.chabry.cz/dokument.php?stav=view_detail&dokument=312
 

To je opravdu kolosální  taškařice

či spíše důkaz úplné ztráty soudnosti, nebetyčné zvůle a totálního morálního úpadku všech dnes zúčastněných na "veřejném jednání"! Těch několik
bezstarostně naladěných  figur v publiku jsou vesměs zaměstnanci  ŘSD a zmocněnce VISu a.s., kteří při předchozích jednáních seděli za
předsednickým stolem vedle úředníků Magistrátu. S určitou pravděpodobností poznávám také 2 zástupce úřadu Prahy 8. Za  veřejnost tam podle
mne  nebyl vůbec ale vůbec nikdo!

Ing. Jaroslav Korf, 21.3.2008

- - - - - -  

Stanovisko účastnice řízení – Ing. Hany Štichové, bytem Chorušická 12, Praha 8, Čimice – k předmětné záležitosti.

1)    Zástupci MHMP setrvale konstatují, že trasa SO v jižní variantě se v platném ÚP hl. m. Prahy a nedávno schválený ÚP VÚC přilehlého regionu, s žádnou
variantou SO na SZ od Prahy neuvažuje. Podle MHMP je tudíž varianta SO na SZ od Prahy (dále jen severní) nerealizovatelná.

       V této spojitosti se důrazně ptám, která studie prokázala tuto nerealizovatelnost? Podle zákonného stanoviska k EIA (posouzení vlivu stavby SO na okolí stavby)
z r. 2002, byla doporučena k dalšímu sledování právě severní varianta SO s tím, že pokud se touto studií prokáže, že je nerealizovatelná, lze uvažovat s jižní variantou
SO podle ÚP hl. m. Prahy. Od procesu EIA už uběhlo šest let a pro ÚP VÚC bylo dostatek času na studii pro severní variantu. Politická reprezentace hl. města
nenechala žádnou studii vypracovat a nezákonně pokračovala v projektové přípravě jižní varianty SO. Teprve z několikaletého snažení MČ Suchdol a občanských
iniciativ nechalo MD v loňském roce vypracovat porovnávací studii jižní a severní varianty, která jednoznačně ukazuje, že severní varianta SO je jak realizovatelná tak
i výrazně levnější. MHMP výsledky této studie neuznává a demagogicky nadále prosazuje jižní variantu podle ÚP hl. m. Prahy s tvrzením, že pro Prahu je dopravně
nejlepší. Podle MHMP je ÚP hl. m. Prahy dogmatem a proto musí být realizována jižní varianta SO. Tento politický postoj je zcela zavádějící, neboť ÚP je především
dokument politické shody. Proto jsou v právním kodexu ČR další zákony, které mají v této souvislosti zabránit eventuální politické zlovůli. Mezi ně patří mj. zákon o
posuzování vlivu stavby na ŽP. Dále ÚP je velmi proměnlivý dokument, neboť v Praze proběhne v kalendářním roce minimálně 100 jeho změn. Koneckonců SO
v dřívějších ÚP byl v severozápadním segmentu pražského regionu sledován severně od Roztok – viz např. mapa ČR v měř. 1:200.000 v edici Marco Polo, vydané
v polovině 90 let minulého století.

2)    Dopravní hledisko, které MHMP jižní variantu SO sleduje je:

a)      trvale nahradit již historicky chybějící komunikační spojení mezi MČ Bohnice a Dejvice cca 6 km dlouhou zajížďkou přes MČ Čimice, patrový most jižní
varianty SO a MČ Suchdol. Pro MHMP to představuje úsporu cca 4 mld. Kč v rozpočtu města. Že se směšuje tranzit a v daném případě i cesty  na letiště ze


