Územní plán - kladivo na starousedlíky
Náš ÚP hýří krásnými vizemi hájů, květnatých luk, pastvin,…naše odpadky za
katastr, vlak a auta pod zem, chaty Pražanů vymýtit a nám -a ejhle i Pražanům! poskytnout stadiony. Proč totiž má být na mém pozemku (od Povodí mám z února
r.2011souhlas se stavbou RD neb není v aktivní zóně) zbudován „Veřejný atletický
ovál“a na dalších pozemcích starousedlíků další stadiony, je vysvětleno na str.15,cit:
“Svojí polohou jsou Černošice vhodné pro sport. Snadná dostupnost z Prahy ještě
více vybízí k orientaci na tyto aktivity.“ Absurdita-ovšem se silou zákona. ÚP
prostě nemá žádné meze - logické, technické, právní, morální. Je jinde v Čechách
problém s vyvlastněním pozemku pod dálnici? Ne tak v Černošicích–zde lze
vyvlastnit i pěšinu k hřišti (str.50). A aby své právo na sport měli Černošičtí a Pražáci
zajištěno až za hrob, je ÚP hotov uvalit na pozemky starousedlíků dokonce
předkupní právo-str.53. Důsledky podbízivého krasořečnění ÚP dopadají takto tvrdě
pouze na starousedlíky. Jelikož ale drtivá většina(= obec) tím získává a ztrácí tím
„jen“drtivá menšina (= starousedlíci), je naděje této menšiny na dovolání se
spravedlnosti mizivá. Starousedlíků, jichž pozemky vyhlédnuty na stadiony, je pár a
jejich obrana tak slabá, ale zato se už i jen od pouhých 5ti z nich takto vytěží 26000
m² - str.53: od tří po 3000m², jeden 6000m², jeden 11000m². Geniální a amorální. Lze
nějak oželet 1000m², ale tyto porce jsou šikanózní. Na 26tisících metrů se ovšem
zase skvěle demonstruje, jak velkoryse se obec stará o ty „po sportu prahnoucí
mladousedlíky.“ Kdopak jiný by se totiž chtěl tak výhodně podělit: „vašich
starousedlických tisíce metrů na naše mladousedlické sportování.“ Jediná obrana
starousedlíků je podat návrh na změnu ÚP. O návrhu rozhodne zastupitelstvo- to má
ale tuto pravomoc delegovánu obcí a také mu naše rada radí, jakže se má
rozhodnout. Starousedlíkům zbývá jen škemrat-zbytečně - aby si zastupitelé
představili sebe v jejich kůži a vzali v potaz, že náš právní řád už nějaký čas
neupřednostňuje a´priori právo kolektivu před právem jedince. 24.2.11 rozhodli
zastupitelé o návrzích na změnu ÚP (návrhy iniciovala obec v IL) opět dle oblíbeného
vzorce „novousedlíkům povolit, starousedlíkům zamítnout“:a)povolena stavba RD
obyvateli úplně jiné obce, který si pro svůj dům vyhlédl - až do této chvíle
nestavební – lesní pozemek v Černošicích, b)povolena kolaudace obydlí, jež smělo
být pouze k hřišti (hřiště ale nikde), c) A samozřejmě zamítnuta žádost moje, to jest
toho, jehož bába a děda žili v Černošicích už před 100 lety a který chce postavit na
svém pozemku pro své od narození zde žijící dospělé děti rod.dům a vedle RD
vybudovat i hřiště. Obec si prostě vyhlédla můj pozemek úplně celý neb obecní a
pražský sport už dosáhl naprosto vrcholné posvátnosti. Starousedlíkům ale sport zas
tak posvátný, aby na něho dali desetitisíce svých metrů, nepřipadá. A dokonce ani
ten pražský ne.
Proč ÚP nezvolí pro obecní a pražské sportování obecní a pražské pozemky? Proč si
obec či sportovci pozemky na sport nekoupí – tak jako si kupují cokoliv? Odkud se
vzal nápad, že se někam přistěhuju a počnu si diktovat na čích pozemcích chci
dovádět? Protiargumentem asi bude, že pozemky starousedlíků jsou velké a proto
vhodné na stadiony, ale všichni víme o mnoha tisících metrů patřících před pár lety
starousedlíkům a právě a jenproto předurčených ke znevýhodnění, jichž hodnota
se však rázem zvýšila na stavební v tu chvíli, kdy se octly v majetku novousedlíků.
Nechťsi tedy ÚP dá rovnou a bez okolků motto „starousedlíkům a kulakům žádné
pozemky trpět nebudeme.“ Nerozhoduje totiž vůbec to, kde který pozemek leží, jak
se ÚP pořád přihlouple snaží tvářit (např.v lese-viz výše), ale jen to, komu patří. Až

například jeden jedinký představitel této obce dá svých 6000m² na hřiště a to bez
jakékoliv možnosti bydlení, tak to pak bude věru jiná.
Před 3000lety žila královna Jezabel. Té se zachtělo pozemku jejího poddaného a
chtěla jej koupit. Poddaný jí ho neprodal. Starověk! Poddaný! Neprodal! Jelikož se
královna nemohla pozemku domoci legální cestou, zmocnila se ho lstí a vstoupila
tak do povědomí lidstva jako nejhorší megera všech dob. Existovat tehdy náš ÚP,
měla Jezabel po prvenství.
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