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Výzva za setrvání Strany zelených v koalici
a ve výkonných orgánech MČ Praha 6
Vážený zastupiteli.
Obracíme se na Vás v souvislosti s Vaším souhlasem s vypovězením koaliční smlouvy mezi TOP 09, ANO 2011,
Stranou zelených, Starosty a nezávislými a KDU-ČSL, ke kterému došlo dne 23. 10. 2015.
My jako obyvatelé městské části Prahy 6 vnímáme práci koalice v původním složení kladně, a jsme proto velmi
zaskočeni aktuálními událostmi spojenými s výpovědí koaliční smlouvy. Postrádáme jakékoliv důvěryhodné
zdůvodnění tohoto kroku a jsme upřímně překvapeni, jak rychle celý proces vypovězení proběhl.
Vnímáme vzniklou situaci velmi vážně a jsme jí znepokojeni, a to minimálně z následujících důvodů:
Ve zdůvodnění uveřejněném na portálu www.praha6.cz je uvedeno, že „Po roce spolupráce dospěli partneři
k závěru, že Zelení stojí programově i ideově mimo půdorys zamýšleného koaličního projektu.“
1. D
 omníváme se, že zmíněný „půdorys koaličního projektu“ je vymezen přílohou č. 1 koaliční smlouvy
„Programové priority“. Postrádáme jakékoliv informace o konkrétních případech, ve kterých se SZ
odklonila od těchto dohodnutých priorit. Ve zdůvodnění uveřejněném na portálu www.praha6.cz jsou
důvody výpovědi popsány velmi vágně.
2. Ve zdůvodnění je dále zmiňována nespokojenost s oblastmi úklidu, správy zeleně a dopravy, které
jsou v gesci Strany zelených. Opět jde pouze o vágní konstatování bez uvedení konkrétních případů.
Nebyly uvedeny žádné konkrétní stížnosti občanů Prahy 6 na působení SZ v koalici nebo v jednot
livých projektech řešených městskou částí Praha 6.
3. K aktu výpovědi Straně zelených bylo přistoupeno náhle, bez jakékoliv konzultace se Stranou zelených.
V rozporu s duchem koaliční dohody a s pravidly slušného chování nebyl využit institut dohadovacího
řízení, kde by bylo možné problémy vyřešit a ve stávající koalici dále pokračovat.
Z důvodů uvedených výše, působí na nás voliče celý akt výpovědi koaliční smlouvy Straně zelených krajně
nedůvěryhodně a netransparentně. Zvolený postup zcela odporuje deklarovanému (a v koaliční smlouvě
zanesenému principu) zvýšení transparentnosti radnice. Ve svém důsledku Váš krok dále zavdává ke spekulacím o pravém smyslu vyloučení Strany zelených z koalice a celkově v nás snižuju důvěru v další působení
koalice v novém složení.
My občané Prahy 6 a Vaši voliči si přejeme zachovat původní složení koalice i nadále, a proto si Vás dovolujeme
požádat o přehodnocení Vašeho rozhodnutí podpořit akt vypovězení koaliční smlouvy a dále pak o podporu
zastupitelům Strany zelených při hlasování o jejich setrvání ve funkcích ve výkonných orgánech MČ Praha 6.
Předem děkujeme za přehodnocení vašeho rozhodnutí. Využijte, prosím, šanci obnovit naši důvěru ve Vás jako
našeho zastupitele.
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