Milí spoluobčané,
Nejprve nám dovolte Vám poděkovat za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníků. Velice si Vaší spolupráce ceníme. Celkem jsme rozdali 120 dotazníků a
zpátky se nám jich vrátilo 71. Z hodnocení navrácených dotazníků jsme zjistili, že 61% obyvatel Lahoviček a 35% obyvatel Lahovic nebylo v neděli 2. června
vůbec informováno o nutnosti evakuace, což považujeme za závažné pochybení ze strany MÚ Praha – Zbraslav. V současné chvíli si proto necháváme
zpracovat právní posudek k této záležitosti a zvažujeme podání trestního oznámení.
Z obdržených dotazníků rovněž vyplynulo, že 75% z nás chce zde i nadále zůstat bydlet. Naším prvořadým cílem proto bude snaha o lepší zabezpečení obou
obcí proti povodním. Prvním krokem je vypracování nového nezávislého posudku, který by nám měl jasně odpovědět na otázku, zda-li je nebo není možné
Lahovičky a Lahovice ochránit a za jakou cenu. S výsledky posudku Vás samozřejmě seznámíme ihned po jeho zpracování.
Výkup nemovitostí a pozemků Magistrátem hl. m. Prahy, tak jak tomu bylo v roce 2002, se s největší pravděpodobností neuskuteční. Sice se nám zatím
nepodařilo získat oficiální stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, ale ze spolehlivých zdrojů víme, že se další odkup pozemků a nemovitostí v tuto chvíli bohužel
nechystá. Náš soused, pan Soukup, se i přesto snaží s Magistrátem o této možnosti vyjednávat.
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese: deniska.stankova@seznam.cz nebo zufnicek@seznam.cz.
Za Asociaci postižených povodní,
Ing. Denisa Staňková a Ing. Stanislav Žufníček
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