Metro D - stanice Olbrachtova - protest

1.2.2022

Jsem obyvatelem a vlastně i majitelem bytu č. 5 v bytovém domě v Kovařovicově ulici
1137/6, P4 a nemůžu se smířit s plánem zničit bydlení všem mým spolubydlícím.
Je mi 80 roků a bydlím zde jako jeden z prvních obyvatel od února roku 1968. Syn zde začal
chodit do školky a později i do školy v Horáčkově ulici, posléze Na Planinu. Bydlí se mnou syn
s rodinou a teď chodí Na Planinu i moje třináctiletá vnučka.
Bydlení v této lokalitě bylo velmi příjemné až do doby, kdy se začalo uvažovat o nesmyslném
stavění stanice metra před naším domem . Je to stresující představit si nepohodlí, které nám
vznikne při stavbě této stanice, kdy podle předpokladu firmy provádějící stavbu budou práce
probíhat 24 hodin kdo ví jak dlouho, nebude možné větrat a zvýší se prašnost v bytech.
Předpokládaná stanice zhorší podstatně kvalitu bydlení. Zvýší se hlučnost v důsledku pohybu
osob a navazujících spojů na tento výstup, který bude navíc ještě k tomu kdo ví jak dlouho
provizorní konečná.
Kácení zdravých stromů je ve vztahu k přírodě kruté. Stromy jsou součástí našich životů,
nehledě na to , že jsme je s manželem pomáhali vysazovat a pak pozorovali jak rostou až
dosahovaly k oknům a vyrostly do dnešních rozměrů. Správný hospodář by se měl starat, aby
stromy ošetřoval, prořezával a odstraňoval uschlé větve, aby nebyly nebezpečné při pádu ve
větru.
Té přírody v Praze ubývá a dříve zelené plochy jsou zastavovány nesmyslnými kancelářskými
budovami, které zejí prázdnotou. Ty by se měly stavět na periferiích, aby se ulehčilo už tak
zaplněným ulicím zaparkovanými auty v ucpaných ulicích.
Nemůžeme souhlasit s omezováním svobody rozhodování o svých životech lidmi, kterých se
tento problém netýká a jen se smějí, jak na ty staré vyzráli.

K mému protestu se kromě mé rodiny připojují i další obyvatelé - starousedlíci, kteří nemají
přístup k internetu a tedy k emailu.
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