Vypovězení koaliční smlouvy Zeleným na Praze 6
Vážení přátelé, jako občanu Prahy 6 mi vždy vadilo její tunelování a to zvláště od takových
mistrů jako Pavel Bém či Tomáš Chalupa z ODS. Bohužel se mnoho nezměnilo ani po jejich
odchodu, ale naštěstí existují lidé, kterým to není jedno. Ve volbách dostala Strana Zelených
(stále rostoucí) podporu obyvatel a stala se součástí úřadující koalice. Obdivuji práci Zelených
a jejich energii upozorňovat na problémy. Jistě víte, co se stalo s Matějem Stropnickým a
všemi, kteří jsou proti netransparentnímu dění v tomto městě. V budoucnu se i v Praze 6 bude
jednat o důležitých momentech, které ovlivní další život města jako jsou návrhy na změnu
územního plánu, prodeje pozemků a nemovitostí a mnoho pochybných záměrů, na které
Zelení upozorňují.
Před týdnem koaliční partneři bez jednánií dali Zeleným výpověd koaliční smlouvy. Sehnali
podpisy svých zastupitelů. Vypadá to, že na všech úrovních se politická garnitura zbavuje
problémových stran, které se snaží mařit vylobované dohody z minula či současnosti. Zelení
nesouhlasili s developerským projektem na Spartě a požadovala plnou EIA, to samé se dělo v
kauze Bubenčských papíren. Podařila se zahájit participace veřejnosti na rozhodování o
zeleni, jednotliví členové řeší desítky kauz týkajících se zbavování pozemků a nemovitostí za
nevýhodných podmínek pro město. Nebudu vás zatěžovat s věcmi jako postřikování
veřejných prostor karcinogenními herbicidy a mnoho jiných kauz, protože od toho tu jsou
jako hlídací pes Zelení.
Zanedlouho 27. listopadu se pokusí odvolat zelené zastupitele Petru Kolínskou a Antonína
Nechvátala z vedení Prahy 6 !!! Prosím nedopusťte, aby se tak stalo a vyslovte jim svoji
podporu.
Nejen Praha 6 takové lidi ve vedení města potřebuje.
Díky moc! Prosím sdílejte.
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