Vyjádření občanů dne 24.6.2019

Na jednání VUR MČ Dolních Měcholup se mimo jiné hovořilo io dopisu pana Attla
ze dne 4.6.2019.

S obsahem 2. odstavce zásadně nesouhlasíme. Opakovaně a tvrdošíjně pisatel obhajuje
nepovolenou
výrobu 24hodin denně, kterou v ulici Ke Slatinám provozoval prostřednictvím svojí firmy
od roku
2015 do června 2018.
Odmítáme jeho tvrzení, že jsme zaujati spoluobčané, kteří s velkou mírou zášti, ataků a
chybných
názorů, neodpovídajícím platným vyhláškám, zaujali postoj, zvýhodňujlcí svoje neoprávn
ěné nároky.
Pisatel nepravdivě hovořío tom, že od P15 mu byl doporučen zkušební provoz.
To není pravda, protože Odvolání proti rozhodnutí ÚMČ Praha 15 ze dne 12. 9. 2017
o dodatečné
stavební povolení na objekt „Výrobní hala“ bylo zamítnuto Rozhodnutím právního
oddělení Odboru
stavebního řádu Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 30.5.2018 ( č.j. MHMP 841133/2
018 ).
Toto rozhodnutí podle rozdělovníku obdržela i Městská část Praha-Dolní Měcholupy,
jako
||. účastník řízení.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nejde o žádnou nepatřičnou závist, ale oto, že si občané
chrání běžné
životní podmínky a žádají dodržování platných zákonů a vyhlášek ČR.
Pisatel stále opakuje, že jde o propadlou kolaudaci, ale on neměl stavební povolení na
tuto halu.
Dále se v druhém odstavci píše o rozhodnutí soudu a nutnosti písemné omluvy pisateli.
Skutečnost je taková, že Ing.Jan Attl dal k soudu 9 občanů, aby se mu omluvili a zaplatili jeho
osobě
180.000,—Kč za to, že o něm mimo jiné řekli, že jím vyhrožoval fyzickou likvidací.
V lednu 2019 Soud rozhodl, že po nabytí právní moci rozsudku, se mají občané omluvit,
ale finanční
satisfakci panu Attloví nepřiznal.
Do dnešního dne tento Rozsudek nenabyl právní moci. Pisatelem citovaná omluva jeho
osobě vůbec
nesouvisí s nějakým dokladem o naší nepatřičně závisti.
Zase se jedná, jako sejiž několikrát stalo, 0 manipulativní používání polopravd a smyšlenek
panem
Attlem. To, že je manipulátor a šiřitel polopravd jsme již několikrát doložili a umíme
to doložit opět.
Nejsme žádný spolek ani sdružení, jsme občané dlouhodobě postižení protiprávním jednáním
firmy
Attl s.r.o. Továrna na stroje a bráníme si pouze svoje běžné životní podmínky.
Jsme přesvědčeni, že stávající starosta je s celou situací a stavem věci od počátku podrobně
seznámen.
Vzhledem ktomu, že pan Attl nás ve svých vyjádřeních opakovaně napadá atak nás
stále zastrašuje,
žádáme, aby toto Vyjádření bylo součástí zápisu z tohoto veřejného zasedání v plném
znění.
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