Od pátku 8.3.13 k dnešku…. (publikováno 19.3.2013)

Za posledních deset dní se seběhlo mnoho věcí. Za občany Mikšovského ulice se účastnila
společného sezení zástupců strany Zelených, a zástupců Občanských sdružení o ulic na Pláni
(ohrožených rovněž masivní výstavbou) několik našich zástupců a pan Ing. J. Formánek.
Toto jednání bylo startem pro přípravu případné interpelace na jednání Zastupitelstva MČ
Praha 5 dne 14. 3. 2013.
Nakonec se ukázalo, že v časové tísni, mezi návrhem interpelovat a mezi jednáním
Zastupitelstva nedokážeme připravit věcně správné a obsahově vypovídající podklady.
Proto je v našem zájmu nyní využít čas a připravit vystoupení našeho občanského sdružení na
dubnovém Zastupitelstvu.
Ovšem i přes to, že nebyla přednesena interpelace, seznámilo se s problematikou výstavby
v ulici Mikšovského několik zastupitelů, a rovněž o této kauze byl explicitně a opakovně
informován pan starosta Ing. Zelený.
Existuje nabídka na osobní setkání k naší kauze a to na úrovni starosty MČ Praha 5 a
vybraných zastupitelů. O této věci by měla jednat skupina předsedů BD z celé naší ulice za
vedení pana Ing. Formánka a pana K.Círmana. Měli bychom se urychleně názorově sjednotit
a vystupovat jako integrovaný celek, podobně, jako je tomu u OS na Pláni. Nabídky na
setkání by pravděpodobně bylo užitečné využít. Cílem tohoto setkání by mělo být,
přinejmenším, uzavření dohody s panem starostou, že na příštím jednání Zastupitelstva bude
kauza Farkáň zařazena na program jednání. (jmenovitě jde o výstavbu A1,A2,B1,B2,C)
K přípravě tohoto bodu na Zastupitelstvu by měli být přizváni občané z bývalých domů FNO
a dalších stavbami ohrožených domů) projednávána. Na jednání 14.3. mluvil Ing. Ondřej
Velek obecně o potřebě komunikace zastupitelstva a úřadů s občany a jako odstrašující případ
nekomunikace zmínil "kostlivce" z minulého období - kauzy na Farkáni a Na pláni. Lukáš
Budín promluvil o kauze Farkáň. Ohlásil, že podrobnější interpelace o Farkáni bude na
příštím zastupitelstvu. Údajně velmi dobře tam vystoupili 3 lidé od OS na Pláni. Sehraný
tým, výborná příprava. Je nyní naprosto jasné, že naše zájmy podporují a obhajují dobrovolně
lidé, kteří u nás nežijí a mohlo by jim to být jedno. Přesto tomu věnují časový prostor a svoji
energii.
Je to výzva pro všechny obyvatele našich domů, předsedy družstev, abychom se dali
dohromady.

