
Námitka k územnímu řízení "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 
518 a 519 a řízení o ochranném hlukovém pásmu uvedené stavby" 
ve formě otevřeného dopisu Ing. Štětinovi, Mgr. Fraňkové, 
Ing. arch. Cachovi, Ing. Souralové, JUDr. Krejčové, Mgr. Jančíkovi a 
Ing. Helebrantové

Máme svoje vzorově poslušné totalitní 
úředníky řízené podivnými 
zájmovými skupinami?

Vážení úředníci stavebního odboru Magistrátu hlavního města Prahy, 
pane inženýre Jiří Štětino, paní magistro Jano Fraňková, pane inženýre architekte Jane Cachu, paní 
inženýrko Ivano Souralová, paní doktorko Vladimíro Krejčová, pane magistře Jane Jančíku a paní 
inženýrko Vladimíro Helebrantová,

když jsme s manželem po prvním pondělním ústním jednání o stavbě 518 před téměř 14 dny psali 
ve stížnosti na způsob vedení jednání, že jsme "čekali leccos, ale to, čeho jsme byli svědky, předčilo 
všechna naše očekávání", netušili jsme, že další vývoj nám přinese ještě horší zážitky.

17., 18., 19. a 21. 3. 2008 probíhalo ústní jednání  o stavbě 519. V pondělí, úterý a středu se opět 
opakovalo to, co předchozí pondělí – statutární i právní zástupci dotčených městských částí, 
občanských sdružení, přímo dotčení občané a veřejnost vznášeli velmi závažné připomínky a 
námitky, ze kterých vyplývalo, že územní řízení bylo zahájeno protizákonně a navrhovali 
okamžitě ústní jednání a následně celé územní řízení zastavit a anulovat. Vy, úředníci Magistrátu, 
jste ale dál urputně trvali na tom, že ústní jednání musí celé proběhnout, na konci se musí přečíst 
protokol, pak bude ústní jednání zakončeno a Vy se pak s těmi našimi námitkami a připomínkami 
nějak poperete a pak vynesete rozhodnutí. Stále jste opakovali, že to tak musíte udělat proto, že 
musíte jednat v souladu se stavebním zákonem. Přitom jste postupně odcházeli do stavu 
nemocných, první jste nevydržel Vy, pane inženýre Štětino, pak Vy, paní magistro Fraňková a za 
Vás byli dosazováni další a další. Z vývoje věci a z toho, jak urputně jste jednali, už není možné si 
to vysvětlit jinak, než že Vám všem bylo kýmsi mocným tvrdě přikázáno, abyste ústní jednání 
vedli a ukončili děj se co děj. Podle našeho přesvědčení by takový vrchnostensky arogantní, 
zpupný a bezohledný postup dovršený v pátek 21. března t. r.  nebyl zdaleka možný ani 
v předlistopadovém Československu a dnes je představitelný snad jen v těch nejtužších 
diktátorských režimech.

Na konci středečního jednání, jste, paní inženýrko Souralová, ředitelko stavebního odboru, před 
všemi přítomnými účastníky prohlásila, že pokračování ústního jednání se uskuteční za týden a 
půl, v pondělí 31. 3. 2008 a slíbila jste, že dáte všem účastníkům řízení o tomto termínu vědět. 



Když jste to říkala, měla jste v ruce papírek, na kterém jste měla napsané termíny, kdy je jednací 
místnost volná a nabízela jste několik termínů, z toho pondělí 31. 3. byl jediný, kdy mělo být 
v místnosti volno celý den, proto byl tento termín vybrán. Na papírek jste si to napsala pár minut 
předtím, když jste volné termíny šla ověřit do příslušné kanceláře. S touto jednoznačnou 
informací se všichni účastníci rozešli. Následující den, ve čtvrtek 20. 3. večer jsem se z webu 
občanského sdružení Nad Drahaňským údolím (www.drahan.chabry.cz), které celou kauzu na 
tomto webu monitoruje, dozvěděla, že k poledni toho samého dne Magistrát telefonicky oznámil 
na úřady městských částí Dolní Chabry a Suchdol, že veřejné jednání pokračuje v pátek 21.3. od 
9.00 hod.! Zúčastnit se hned příští den ráno jsem nemohla, to byla na můj čas a jeho plánování 
příliš náhlá změna. Jak se ukázalo a jak je vidět z fotografií novináře Jana Šinágla, který se 
pátečního jednání zúčastnil a zdokumentoval jej obrazově i zvukově, nemohl přijít nikdo 
z oprávněných účastníků, kteří se předtím po čtyři dny poctivě zúčastňovali, brali si dovolenou 
z práce atd. Fotografické záběry z pátečního jednání jsou skutečně absurdní, protože zástupci 
ŘSD a VIS Bezová (čili navrhovatel stavby a investor) byli posazeni spolu s několika úředníky 
na místa pro veřejnost a účastníky řízení, aby nebylo vidět, jak jste nám manipulacemi 
s termíny zabránili se zúčastnit. (Do té doby seděli zástupci ŘSD a VIS Bezová vždy za 
předsednickým stolem spolu s Vámi, úředníky Magistrátu!)

Je mi Vás do určité míry líto. Nevím zda vědomě, či nevědomě jste závěrečnou část ústního 
jednání konali na Velký pátek. A v tento den, kdy si lidé na celém světě připomínají události na 
Golgotě, jste "na kříž přibili práva občanů".

22. března 2008

Stanislava Veselková
obyvatelka Suchdola, 
jedna z tisíců odsouzených v tomto procesu


