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Neuvěřitelné !!! Tak to vypadá, že "páni mistři" od stavebního dozoru mají za úkol vyzkoušet, 
co všechno si ještě necháme líbit !!! 
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Neuvěřitelné !!! 

Tak to vypadá, že "páni mistři" od stavebního dozoru mají za úkol vyzkoušet, co všechno si 
ještě necháme líbit !!! 

Pokud máte v sobě ještě alespoň kousek cti a svědomí, tak si pozorně přečtěte tento 
článek a prohlédněte si uvedené fotografie, abyste viděli na vlastní oči, co nás 
všechny ještě čeká.......!!!! 

 

Dnešní ráno bylo opravdu šokující !!!! 

Že drzost pracovníků - najatých na přípravné práce pro stavbu "dojde až tak daleko" - to jsem 
opravdu nečekala ! Až doposud, kdykoliv jsem s nimi mluvila, mi tvrdili, jak s námi 
"soucítí" a že nechápou, jak mohl vůbec někdo připustit, aby se na tak malém plácku 
vůbec stavělo !!! Zato dnes - když jejich "mistr" viděl, jak si jejich zaparkovaná auta 
přímo před našimi okny fotím, zcela změnil svůj "postoj" k dané situaci !!!  

Prý se máme laskavě domluvit mezi sebou, kde mají auta parkovat a když se mi to nelíbí, tak 
ať si to vyřeším sama a pak mu to řeknu !! Připadala jsem si jako ten největší osel na 

světě !!! Je tam ale značka zákaz vjezdu, tak pokud tam auta jsou, tak je to případ pro 
Městskou policii !?! 

Dopravní předpisy snad platí  pro  v š e c h n y  ??!!! 

Jde snad  o  s t a v b u  -  nikoliv  o  p a r k o v i š t ě  !!?!! 

 

Už fakt nemám sílu všechno to bezpráví a lumpárny dál snášet - starý člověk pro tuto 
společnost  už  n i c  neznamená ???!!! 

Pro developery  předpisy  zřejmě  n e p l a t í, 

protože  mají  "prachy"  a  ty  "hýbou" světem !! 

 

A  co  VY - páni  "radní",  kteří  jste  na  "počátku"  toho všeho, co se tu děje - jak je 
VÁM ???!! Těší  VÁS ,  co jste odhlasovali ???!   Ani  trochu  VÁS  n e t í ž í  svědomí  - 
pokud ovšem víte, o čem tu mluvím  ??!?  

 

Aby se nakonec nestalo, že někdo z nás (kterým je převážně mezi 60 až téměř 90 lety !!) 
ze zoufalství vezme silný provaz a půjde se na tu poslední "zhanobenou" starou jabloň 
oběsit !!! 

Potom   se   s n a d  (???)  začne  i  n ě c o  dít  !!??!! 

"Zoufalost dohnala mnohé k zoufalým činům....!!!!" 

 

 

MŘ - Mikšovského, Praha 5 – Košíře 
obyvatelka domu, před kterým se připravuje pozemek k výstavbě "Viladomů" ......!!! 


