
Vážený pane primátore, pane náměstku pro dopravu, vážení radní HMP, vážený 
pane řediteli DPP HMP, 

 

vyzýváme vás k okamžitému zastavení kácení, které DPP HMP údajně připravil 
na zítřek, tj. 25.3.2022. 

Podmínka výkonu rozhodnutí není naplněna, v právní moci není stavební 
povolení pro zařízení staveniště OL2, a proto vykácí-li zítra HMP stromy, které 
jsme my před několika dekádami vysázeli, půjde o vědomě protiprávní, 
nezákonné, záměrné zničení chráněné části přírody se vznikem škody velkého 
rozsahu. 

V háji čítajícím přes stovku stromů probíhá hnízdění. § 5a z. č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, zakazuje rušení volně žijících ptáků při hnízdění. Proto 
dojde-li zítra ke kácení byť jediného stromu, půjde o protiprávní, nezákonné jednání. 

 

Je vám jistě známo, že spolek Pankrácká společnost, z.s. v zastoupení nás všech, 
kdo v Kovařovicově ulici bydlíme a nezákonně jsme vašimi úředníky byli o právo 
účasti v řízení připrapraveni, již podal proti rozhodnutí o povolení kácení žalobu vč. 
žádosti o přiznání odkladného účinku žalobě. Soud o žalobě rozhodne do tří měsíců. 

 

Dojde-li zítra ke kácení, bude tento krok projevem zbabělosti, podlosti a pohrdání 
právem, neboť na pozemku bez toho nemohou začít žádné stavební práce, neboť 
nebylo rozhodnuto o odvoláních proti povolení zařízení staveniště. Jediným smyslem 
vědomě protiprávního jednání tak bude iriversibilní zničení stovky stromů, a tím zánik 
předmětu soudního přezkumu. Opravdu se radní Hlavního města Prahy 
a management DPP HMP tak moc bojí soudního přezkumu rozhodnutí 
vydaného úředníky MHMP, že se vědomě dopustí protiprávního jednání, aby 
soudní přezkum znemožnili? Je zášť vůči občanům HMP, obyvatelům 
Kovařovicovy ulice, tak silnou motivací, že ospravedlní i záměrnou nelegální 
činnost? Doufá snad politické vedení HMP, že arogancí vrchnostenské moci, zvůlí, 
nezákonnostmi, pohrdáním občany Prahy, cíleným znemožněním přístupu k soudní 
ochraně, popřením základního ústavně zaručeného práva - práva na spravedlivý 
proces - docílí složení zbraní, tj. vzdání se práva na spravedlivý proces ze strany 
nás, ostrakizovaných, podvedených občanů? 

Je uvolnění stavidel pro mnohamiliardovou zakázku pro ruským oligarchou 
kontrolovaný Strabag opravdu tou jedinou prioritou rozhodování radních HMP? 

 

v zastoupení obyvatel bytového domu Kovařovicova ul. 1135-1139 

Ing. Marie Jelínková 



předsedkyně spolku Pankrácká společnost, z.s., občanskoprávní aktivista 
 


