oTEvŘENÝ DoPls
V Praze 14- aáří 2015
Vážený pane starosto,

obracím se na Vás jménem občanského sdružení So5 koupaliště Lhotka a zároveň i jako č|enka
Komise pro obnovu koupa|iště Lhotka, kterou Rada MČ Praha 4 zřídi|a v |ednu 2015.
Ve|mi jsme uvítali zřízeníKomise pro obnovu koupa|iště Lhotka, do nížbylí jmenováni i čtyři
členovéza veřejrrost. Věřili jsme, že se situace kolem koupaliště začne konečně řešit a budou
urych|eně přijata konkrétníopatření směřující k obnově koupa|iště. Bohužel musíme s po|itováním
konstatovat, že předseda komise |ng. o. Růžičkazásadně neodpovídá na dotazy zaslané e-mai|em a
neexistuje ani ochota z|epšit komunikaci jak v rámci komise, tak s veřejností. členovékomise
nedostávají mezi zasedáními vůbec žádné informace o vývoji situace.
Na zasedání dne 25.6.2o15 isem Vás, pane starosto, a pana předsedu Růžičkupožádala, aby
informace týkajícíse obnovy koupaliště, by|y průběžněvyvěšováni na webových stránkách MČ P4 a o
jejich vyvěšení by|i členovékomise informováni mai|em. Vy osobně jste společně s p. Růžičkou
přis|íbi|i, že tomu tak do budoucna bude. Na můj dotaz zaslaný 13. července p. Růžičkovi{v kopii i
Vám a všem členůmkomise vč. tajemnice pí. Tylové} proč vzápise zjednání komise tato ve|mi
důležitáinformace není uvedena, mi do dnešního dne nikdo neodpověděl. obdržela jsem pouze et
mail od Petry Handlové, Vašíasistentky, že ,,aŽ budou nějaké novinky oh|edně Lhotky, tak za|oŽím na
fb profilu Prahy 4 udá|ost koupaliště Lhotka, kam budeme dávat veškeréinťormace, fotografie a
podobně, dle dohody... od přijetí re|evantních usnesení Radou uplynuly již více než 2 měsíce a
informace na fb dosud zveřejněny neby|y. Neby| sp|něn ani bod č. 6 tohoto zápisu, kde se uvádí, že
,,tajemnice komise rozešle členůmkomise a hostům informaci o schvá|ených pracích.,. RovněŽ jsem
neobdržela žádnou odpověď i na dalšídotazy zas|ané e-mai|em 12.8.2015. Veškerou korespondenci
adresovanou předsedovi komise zasí|ám pro informaci v kopii í Vám, pane starosto, a všem č|enům
komíse, které by jistě také zajíma|y přís|ušnéodpovědi. Domnívali jsme se, že Rada komísi zřídila jako
svůj konzu|tační orgán. Nyní se však zdá, Že má sloužit h|avně jako jakési alibi při případném
vysvět|ování postupu

občanům.

.:,.

VáŽený pane starosto, tímto Vás žádáme, abyste sjedna| nápravu a doš|o konečně ke zlepšení
komunikace jak v rámci komise, tak í s veřejností. Nepovažuji za standardní situaci, kdy konkrétnější
informace se člen komise doví po 2 měsícíchaž na Veřejném fóru.
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Blanka Černá
občanské sdružení
SoS koupa|iště Lhotka
http :llwww. sos-\oupa I iptel hotka. cz

