
Dopis o. s. Cibulka politikům Prahy 5 ze dne 23. února 2013 

 

Vážený pane zastupiteli, politický reprezentante Prahy 5, 

za sdružení Cibulka se na Vás obracíme s prosbou o vyjádření ke změně územního 
plánu na Vidouli. Jaký je postoj vaší strany? Navzdory dvouhodinové veřejné diskuzi o 
Vidouli 20. 2. v Jinonicích není postoj zástupců Prahy 5 jasný. Pokud jste tam nebyli, tak 
ze zvukového záznamu můžete slyšet emoce, které toto téma vyvolává. Převažující byl 
výraz bezmoci občana. Veškerou moc v této věci mají zastupitelé, které vybíráme ve 
volbách. Neradi bychom někomu ukřivdili, nicméně před volbami by měl každý občan 
pod kopcem vědět, jak se ta která strana zachovala. Předpokládám, že podle toho se 
volič rozhodne, komu určitě svůj hlas nedá. 

Chápu, že naše sdružení je jen lokálního charakteru  (Cibulky a blízké okolí), takže na 
odpověď třeba nenajdete čas. Nemusíte s ní spěchat. Odpovědi budeme zveřejňovat 
průběžně, tak jak budou docházet. Text odpovědi by měl být výstižný a stručný, jako 
např. v rubrice „Politikum“ časopisu Pětka pro vás. Jestli znáte někoho z vedoucích 
představitelů demokratických stran na Praze 5, který není uveden mezi adresáty, prosím 
přepošlete mu tento email, neradi bychom někoho opomenuli. Rád bych představil 
kratince naše sdružení: chceme zlepšit zoufalou situaci s parkováním,(a současně snížit 
zábor veřejného prostoru parkujícími auty), zklidnit dopravu, lepší chodníky a hřiště pro 
děti … více najdete na www.Cibulky.info 

V programovém prohlášení Prahy 5 se píše: 

„Nepovolíme změny v územním plánu, které by umožnily realizovat bytovou výstavbu na 
zelených plochách, jako jsou Dívčí hrady, přírodní památka Vidoule, přírodní parky 
apod.“ 

Prosím vás proto zejména o ujištění, že přesvědčíte VŠECHNY zastupitele vaší strany 
na Praze 5 i magistrátě a ZHMP, že řeknou jasné NE změně územního plánu. Vaši 
voliči to od vás čekají. 

Za o. s. Cibulka 

……………….. 
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