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V Praze 16. 6. 2008 
 
 
Věc: Stížnost na způsob vyřízení dopisu starostovi MČ Praha 8 ze dne 16. 5. 2008
 
 
Vážená paní Markytánová, 
 
děkujeme Vám za pokus o odpověď na náš dopis adresovaný dne 16. 5. 2008 starostovi MČ Praha 8. 
K našemu překvapení však reakce, kterou jsme od Vás obdrželi, ve skutečnosti žádnou odpověď 
pana starosty na naše dotazy neobsahuje. Nevíme, jak si to máme vysvětlit. 
 
Jelikož si nejsme jisti, zda náš dopis byl panu starostovi vůbec doručen a nedostali jsme od 
něj odpověď ani na jednu z otázek uvedených v dopise, podáváme tímto stížnost na způsob 
jeho vyřízení a žádáme, aby byl dopis starostovi MČ Praha 8 předán a naše dotazy dle zákona 
106/1999 Sb. o poskytnutí informací jím byly zodpovězeny. 
 
Obsahem Vaší reakce je informace o tom, kdy Magistrát hl. města Prahy zahájil územní řízení pro 
umístění stavby 519 Silničního okruhu kolem Prahy, dále výčet procesních kroků, které MČ Praha 8 
prostřednictvím svých orgánů vykonala ve věci přípravy územního řízení, a nakonec popis některých 
oblastí působnosti odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 8. Náš dopis však neobsahoval žádost 
o poskytnutí informací o datu zahájení územního řízení, ani o krocích provedených v přípravě 
územního řízení, ani dotaz na kompetence odborů Úřadu MČ Praha 8. Tyto skutečnosti jsou nám 
známy a žádost o tyto informace jsme panu starostovi nezaslali. 
 
Zajímají nás však konkrétní důvody, které Městskou část Praha 8 vedly a stále vedou k 
podpoře jižní varianty zmíněného dálničního okruhu, přestože zde existuje v mnoha směrech 
výhodnější řešení této části obchvatu v podobě varianty Ss. Od pana starosty očekáváme 
věcné argumenty hovořící pro výstavbu varianty J na území MČ Praha 8, které by vyvrátily či 
alespoň převážily námi uváděné závažné skutečnosti, které dle našeho názoru činí jižní 
variantu této dopravní stavby nerealizovatelnou. 
 
Neboť je pan starosta nejvyšším představitelem MČ Praha 8, musí mít o důvodech hovořících pro 
výstavbu tak významného dopravního díla na jejím území ty nejlepší informace. Proto bychom rádi 
získali jeho osobní odpovědi na naše konkrétní otázky položené v původním dopise ze dne 16. 5. 
2008. Žádáme Vás tedy o jeho předání panu starostovi. 
 
Obsah této stížnosti prosím považujte za veřejný. 
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Příloha: kopie původního dopisu starostovi MČ Praha 8 ze dne 16. 5. 2008 


