Podivné okolnosti černé stavby Metrostavu v Hodkovičkách
tisková zpráva Sdružení občanů Hodkoviček a Ateliéru pro ŽP


	Již jsme informovali o tom, že za nečinného přihlížení Úřadu MČ Praha 4 a nyní i Magistrátu hlavního města Prahy velká stavební a developerská firma Metrostav, a.s.   nezákonně vykácela přibližně 50 mimolesních dřevin a zahájila načerno zemní a stavební práce na sporném projektu bytového domu v Hodkovičkách, při ulici Pod Lysinami. Stavba nebyla pravomocně povolena. Nyní zde probíhají práce na zhotovení protihlukové stěny. Případ provázejí podivné okolnosti.

	Úřad Městské části Praha 4, který nezákonným vyznačením právní moci na stavební povolení  celou kauzu způsobil, je zcela nečinný, ač jsou mu známy všechny rozhodné skutečnosti a obdržel již před 2 týdny naši naléhavou výzvu k provedení státního stavebního dohledu podle zákona a k nápravě nezákonnosti. Magistrát má sice již půl roku o případu veškeré informace, nicméně na naši výzvu, aby neprodleně konal, odpověděl pan JUDr. Jaroslav Carda z odboru stavebního MHMP, že odpověď dostaneme poštou do 10 dní. Zjevně rovněž nehodlají nic dělat a ponechají stavební práce v běhu. Po 10 dnech pak přijde vyhýbavý dopis… Protože obě pražské instance jsou podivným způsobem nečinné a tím vytvářejí vědomě příležitost pro pokračování nepovolených stavebních prací a ostentativní porušování stavebního zákona, obracíme se na Ministerstvo pro místní rozvoj o nápravu těchto hrubých a troufalých nezákonností.

	V případu se objevilo několik opravdu zajímavých okolností.  Při nelegálním kácení  dřevin asistovala velmi aktivně Policie ČR a její příslušníci se k místním občanům chovali arogantně a nanejvýš nevhodně. Vypadalo to spíše, že jsou v roli soukromé ochranky najaté velkou firmou. Je podezření, že přítomní rezidenti byli prověřováni u svých zaměstnavatelů (zda nejsou na místě v pracovní době apod.). V této věci činíme odpovídající podání policejnímu řediteli.

Další výmluvný detail: v průběhu nelegální činnosti v území jsme napadli stav, kdy v rozporu se stavebním povolením není na staveniště umístěn předepsaný štítek “Stavba povolena” s odkazem na stavební povolení. Podání v tomto smyslu jsme učinili e-mailem a zároveň poštou. Elektronicky došlo k doručení na odbor stavební MHMP. Téhož dne odbor stavební Úřadu MČ Praha 4 tento štítek vystavil a Metrostav si jej vylepil na ohrazení staveniště.  Z případu je zřejmé, že propojení pražských úřadů a velké stavební firmy je opravdu spolehlivé, operativní a velice rychlé.  Zajisté poučný detail! 
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