V Praze dne 1. 11. 2015

Vážení zastupitelé,
obracíme se na Vás jménem spolků a iniciativ Prahy 6 znepokojených výpovědí koaliční
smlouvy dané Straně zelených ostatními koaličními partnery.
S ohledem na naše dlouholeté působení zejména v oblasti životního prostředí, výstavby
a dopravy a s tím související dosavadní zkušenosti s aktivitami členů Strany zelených je pro nás Vaše
rozhodnutí nepochopitelné, stejně jako důvody, které k němu měly vést, tedy "přístup k péči o ţivotní
prostředí a řešení dopravní situace, které se staly terčem kritiky občanů i opozice".
Kritika opozice je – podle našeho názoru – přirozenou součástí demokratického systému správy
věcí veřejných a nelze z ní automaticky vyvozovat pochybení; tím spíše, že současná dopravní
situace, která občany Prahy 6 trápí, je výsledkem postojů předchozích vedení Prahy 6, proti nimž
Strana zelených společně s občany otevřeně vystupovala.
Pokud jde o zmiňovanou kritiku občanů, žádnou zásadní jsme, byť dění na území naší městské
části aktivně sledujeme a v našich řadách jsou zastoupeni voliči všech stran současné koalice, na
adresu radních i ostatních zastupitelů Strany zelených nezaznamenali.
Jsme přesvědčeni, že Strana zelených, jejíž členové se v minulých volebních obdobích ještě z řad
opozice angažovali zejména ve prospěch zlepšení či alespoň zachování kvality životního prostředí,
otevření radnice občanům a jejich zapojení do určování současné i budoucí podoby Prahy 6, má
v dnešní koalici své pevné místo, což ostatně odpovídá i volebním výsledkům.
Nadto v této době, kdy je městská část Praha 6 nucena řešit důsledky zprovoznění tunelového
komplexu Blanka a s ním související zhoršení životního prostředí v některých částech Prahy 6, bude
ideové i programové zaměření Strany zelených, směřující k omezení automobilové dopravy, podpoře
dopravy hromadné a k ochraně zeleně, pro občany Prahy 6 i pro koalici přínosem.
Jsme si vědomi toho, že tlak developerských zájmů, který určoval rozhodování rady i majority
zastupitelstva Prahy 6 v minulých volebních obdobích, nepolevil. Ztráta zastoupení Strany zelených
v radě by byla občany vnímána jako návrat na cestu ústupků a podřizování veřejného zájmu zájmům
partikulárním.
Vyzýváme Vás proto, abyste svůj postoj v této věci přehodnotili a v zájmu občanů Prahy 6
se pokusili stávající podobu koalice zachovat.
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