
  Sousedské SOS

 
Nechcete mít během následujících 13 let staveniště přímo
pod okny?
 
Chcete zabránit výraznému poklesu ceny Vašich bytů?
 
Chcete i nadále mít možnost si normálně vyvětrat a být
odděleni od ulice Na Strži vzrostlými stromy?

Chcete udělat vše pro to, aby statika domu v Kovařovicově
byla v bezpečí?

Chcete, aby se hladina hluku a prašnost v našem okolí už
dále nezvyšovaly?

Chcete mít nadále možnost
(byť ne vždy snadnou) zaparkovat v této lokalitě?

Protože epidemie koronaviru znemožnila a stále znemožňuje
schůzi SVJ, kde by se odsouhlasilo financování právního
zástupce ze zdrojů SVJ, jsme nuceni uskutečnit veřejnou

sbírku pomocí transparentního účtu spolku Pankrácká
společnost z.s.

Pak je potřeba bezodkladně jednat!!!



Na základě znalosti dokumentace žádosti o stavební povolení stanice metra D
Olbrachtova jsme přesvědčeni, že 13 let trvající stavba, která má nevratně zničit naše
blízké okolí, není v souladu s platným územním rozhodnutím metra D z roku 2013 a lze
jí tedy buď zcela zabránit (nestavět stanici Olbrachtova a tím urychlit výstavbu zbytku
metra D), nebo alespoň upravit do přijatelnější podoby. 
 
Naším hlavním cílem je ochránit náš i okolní domy podél ulice Na Strži před
negativními vlivy 13 let trvající stavby metra D (nepřetržitý hluk včetně víkendů a
ranních či pozdních hodin, otřesy domu, prach). Zabránit výraznému poklesu
ceny našich bytů a zachovat co nejvíce vzrostlé zeleně, která nás částečně chrání
proti 23 tisícům aut projíždějících denně ulicí Na Strži.
 
Velká část obyvatel Kovařovicovy za klíčové pomoci občanského spolku PANKRÁCKÁ
SPOLEČNOST, z.s. v posledním roce podnikla právní kroky, které prozatím zabránily
vykácení všech stromů v parčíku před naším panelovým domem a vybudování
staveniště s jeřáby a nákladními auty pod a před našimi okny. Kdyby bylo vše
ponecháno na vůli úřadů jdoucích na ruku stavařům, bylo vše vykáceno již v zimě
2019!!!
 
Protože epidemie koronaviru znemožnila a stále znemožňuje schůzi SVJ, kde by se
odsouhlasilo financování právního zástupce ze zdrojů SVJ, jsme nuceni uskutečnit
veřejnou sbírku pomocí transparentního účtu spolku Pankrácká společnost z.s.
 
Věříme, že mezi stovkami místních obyvatel se nalezne dostatek dárců, abychom byli
schopni dát dohromady alespoň 100 tisíc korun. Jsou to drobné ve srovnání s tím, o
kolik nás může bezohledně provedená stavba metra D připravit. Zároveň je ve hře i
vyjednání/vysouzení adekvátní finanční kompenzace pro obyvatele postižené stavbou.

Příspěvky prosím posílejte na transparentní účet 

2601585234/2010

a do Zprávy pro příjemce napište „kauza metro D“.

 

Prosíme o rychlou reakci, situace je urgentní, zákonné lhůty běží bez ohledu na vnější
okolnosti...
Každý může sledovat svůj příspěvek na internetu. Odkaz na transparentní účet
naleznete na webové stránce
 
http://pankrackaspolecnost.cz/kontakt



Více informací k výstavbě metra D a popis všech doposud učiněných kroků v této
věci naleznete na webových stránkách 

http://pankrackaspolecnost.cz/aktualni-kauzy/metro-d/

Každá stokoruna se počítá! Čím více nás přispěje, tím více se náklady
rozloží do zvladatelných položek pro jednotlivce.

Pokud chcete tento leták šířit dál, můžete si jej stáhnout z webových stránek
Pankrácká společnosti, 

http://pankrackaspolecnost.cz/ke-stazeni/dokumenty-metro-d/

Nechceme, aby se z peněz daňových poplatníků stavěla z pohledu dopravní
obslužnosti naprosto zbytečná stanice Olbrachtova, jejíž stavba nám doslova
otráví život a povede pouze k dalšímu vytěžování našeho okolí developery.
Možná jste v létě zaznamenali prodej pozemků před a pod autosalonem Auto
Strž s.r.o. za rekordních 497 milionů!!!

Nenechte se zmást zobrazenými stromy na vizualizaci developmentu z našeho
okolí ze studie z roku 2011. Vykácené stromy před panelovým domem v
Kovařovicově ulici nemají prakticky žádnou šanci vyrůst do dnešní podoby tak,
aby se jich dožily byť i děti našich dětí.

Za obyvatele panelového domu v Kovařovicově ulici
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Mgr. Karolína Kousalová
Bc. Jan Láněk
Ing. Arnold Ptasznik

kovarovicovaulice@gmail.com
 


