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Znění úkolu: Odpovědět písemně na dotaz: Ing. Korbel

- v časopisu Klíč Č. 5 v článku “Bytový park Roztyly - jak se prolhat ke stavebnímu
povolení“ uvedla autorka článku PhDr. Zdeňková několik nepravdivých tvrzení:
Není pravdou, že JMM, a. s., nezákonně kácela: není pravdou, že došlo k likvidaci
ptačích hnízd a drobných živočichů

- na dotaz odpověděl pan starosta na ZMČ Fl 1 dne 14. 5. 2015, že na vlastní oči viděl
zaměstnance JMM, a, s., jak likvidovali stromy. Tato odpověd‘ se zcela ;n[jí s ‚neritem
interpelace. Taková odpověď není akceptovatelná. Požaduje stanovisko
PhDr. Zdeňkové, což mělo být v souladu se zákonem o obcích učiněno do 30 dnů. Má
zato, že v mém případě byl tento zákon porušen

- žádá tedy o předložení důkazů ze strany PhDr. Zdeňkové, nebo o písemnou omluvu
JMM, a. s., a tofonnou tiskové zprávy v nejbližším Časopisu Klíč

Vážený pane zastupiteli,

na základě Vašeho dotazu z 10. zasedání ZMČ Pt-aha 11 Vám v příloze zasílám

odpověď

V lednu 2014 byli obyvatelé Roztyl včetně mé osoby svědky kácení a UIn-‘idace zeleně

v oblasti záměru výstavby Bytový park Roztyly. Kácení prokazatelně vykonávala JMM,

a. s., což je doložitelné dokumenty, svědectvím i záznamem z videokame;y v mém

soukromém vlastnictví. Česká inspekce životního prostředí zahájila 23. 1. 2014

správní řízení ve věci kácení, ve kterém jsou JMPvL a. s., a investor záměru účastníci

řízení. Správní řízení bylo zahájeno z důvodu nezákonného kácení dřevin a zeleně nad

rámec povolení OŽP ÚMČ Praha 11. Konkrétně se jednalo o vzrostlé stromy bez

povolení, prokazatelně větši plochu keřových porostů Únísto 200 m2 zUkTidováno cca
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3 000 m2) a na části protihlukového valu vykácela J/VÍM, a. s., 96 m2 zapojeného

porositi borovic černých, rovněž nad rámec povolení.
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