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Tisková zpráva ze dne 21. dubna 2009:

Primátor Pavel Bém může letos získat ropáka

Výsledky budou známé v pátek 24. dubna v Brně na tiskové konferenci v 11 hodin

Mezi dvanáct finalistů ankety Ropák 2008 se za Prahu ze tří kandidátů dostal stejně jako loni primátor 
Pavel Bém za prosazování výstavby dvou mrakodrapů na Pankrácké pláni, silničního okruhu R1 přes 
Suchdol a paralelní dráhy ruzyňského letiště blíže obytným čtvrtím s rizikem nadlimitního hluku a také 
za podíl při schvalování změn územního plánu takovým způsobem, že ho soud už musel dvakrát zrušit. 

„Primátor Bém se loni umísti na pátém místě, takže lze doufat, že by za své čtyři eko-hříchy mohl jistě obsadit 
i přední místa ankety o ropáka,“ očekává koordinátor ankety Miroslav Patrik z Dětí Země Brno. 1)

Podporované mrakodrapy společnosti ECM s výškou až 104 metrů totiž kritizuje i Centrum světového dědictví 
UNESCO, které ale doporučilo z důvody ochrany panorama Prahy výšku budov maximálně 70 metrů. Magistrát 
však v prosinci 2008 zamítnul odvolání pěti sdružení a dvou firem a potvrdil tak územní rozhodnutí, které tak 
zřejmě bude napadeno žalobou.

Jižní varianta  severozápadní  části  silničního okruhu Prahy byla  zase z hlediska vlivů na životní  prostředí 
hodnocena jako horší, než severní přes Středočeský kraj. Avšak primátor stále prosazuje právě tu jižní přes 
Suchdol, Dolní Chabry a Čimice, i když je navíc draží a dopravně nebezpečnější.

Třetím prosazovanou rizikovou stavbou je snaha postavit paralelní dráhu ruzyňského letiště o 1,5 km blíže 
k Praze, což by znamenalo nadlimitní zatížení hlukem desítek tisíc obyvatel. Přizpůsobit pro tento účel i územní 
plán Prahy se ale zastupitelům v čele s Bémem zatím nedaří, protože ho Nejvyšší správní soud opakovaně ruší.

Do finále tak nepostoupil předseda představenstva Forest Golf Resort Praha, a. s. Miloš Drbal za snahu obnovit 
golfové hřiště na místě Klánovického lesa 2) a ředitelka stavebního odboru magistrátu  Ivana Souralová za 
potvrzení územního rozhodnutí pro výstavbu dvou pankráckých mrakodrapů. 3)

Do ankety Ropák 2008 bylo zasláno 30 platných kandidátů a 51 platných výroků na Zelenou perlu 2008, 
nejčastějším autorem byl opět prezident Václav Klaus (8 výroků) a dále býv. ministr dopravy Aleš Řebíček (4). 
Ropáka i zelenou perlu může tradičně opět získat prezident Václav Klaus.

Odkazy na internetové stránky:

1) Výsledky anket „Ropák 2007“ a „Zelená perla 2007“ (TZ 25.04.2008)
http://www.detizeme.cz/zprava.shtml?x=2091466  
2) Občanské sdružení Újezdský strom (proti kácení v Klánovickém lese)
http://www.ujezdskystrom.info/rmujse/  
3) Magistrát pokračuje v ruletě s mrakodrapy i přes výslovný nesouhlas UNESCO (TZ 14.01.2009)
http://www.arnika.org/tz.shtml?x=2142049  

Poděkování za letošní podporu akce patří: 
Nadaci Veronica (http://nadace.veronica.cz)

Vegalite – vegetariánské restauraci (http://www.vegalite.cz)
cestovní agentuře Cesty za vínem (http://www.cestyzavinem.cz)
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