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A)  

Nedávno byly zahájeny práce na Přestupním terminálu Citadela. Na začátku, po jeho veřejném projednání 

a prezentaci, jsem vznesl celou řadu připomínek. Něco málo z toho bylo akceptováno, nicméně se stále celý 

projekt jeví jako zbytečný, lépe řečeno: mizivě efektivní vzhledem k velikosti investice. Avšak dnes jsem 

zjistil, že byly vykáceny veškeré dřeviny mezi tramvajovou zastávkou a autobusovou směr Koldom. Jde 

především o vzrostlé (několik desetiletí staré) borovice. Při projednávání a připomínkování byla veřejnost 

ujištěna, že ke kácení nedojde, a jestli ano tak: cituji z odpovědi Vaší úřednice paní Rambouskouvé, a to na 

mé náměty, konkrétně v bodě 3) Omezení záhonu a kácení stromu u tramvajové zastávky; kde ve vyjádření 

jasně stojí: "Redukce zeleně u tramvajové zastávky proběhne pouze v minimální nutné míře s ohledem na 

požadované parametry okolních ploch." Takto shodné bylo stanovisko sděleno i dotazujícím se zastupitelům. 

Z projektové dokumentace, která je až na výjimky (na základě apelace na změnu) shodná se 

stávající/konečnou, nevyplývá jasně, že by se měla zeleň úplně zrušit a situační výkresy se "tváří" (a je možné 

z něj usuzovat), že zeleň stávající by měla být z části zachována. Avšak, jak jsem dnes zjistil, realita je jiná. 

Tudíž jsem dohledal aktuální projektovou dokumentaci, kde teprve z textové části B.1 Popis území stavby v 

bodě h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin; lze vyčíst fakt kácení a devastaci stávající zeleně. 

Toto je však v rozporu s tím, co bylo veřejnosti deklarováno, a ta je takto uváděna v omyl. Tudíž lidé, které 

jsem obeznámil se situací, se cítí být podvedeni.  

 

B)  

Při focení staveniště, jsem se setkal s hloučkem lidí, kteří byli na stavbě přítomni. Usuzuji, že jde o řídící 

pracovníky a zástupce stavby a města. Všimli si, že celou situaci a fotím a byl jsem jimi osloven, z jakého 

titulu si dovoluji stavbu fotit. Odpověděl jsem, že z titulu veřejného zájmu, jelikož odstranění zeleně z 

projektu původně nevyplývalo. Na to konto jsem se setkal s jejich přezíravým a povýšeným jednáním, které 

vyhodnocuji jako arogantní. Navíc dle fotodokumentace (viz příloha) je patrné, že povinnou roušku či jinou 

ochranu dýchacích cest má pouze jeden z pěti přítomných pohromadě.  

Tuto skutečnost na základě vyhlášení MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ z 19. října 2020 Č. j.: MZDR 

15757/2020-37/MIN/KAN na základě ROZHODNUTÍ VLÁDAY ČR nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) 

a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření s postupem podle §69 odst. 1 písm. 

i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto MIMOŘÁDNÉ OPATŘENI: 

Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření 

zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, 

ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: 

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), 

b) v prostředcích veřejné dopravy, 

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy; 

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, 

e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a 



ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o 

členy domácnosti.  

hodnotím jako jasné a bezprecedentní porušení uvedeného nařízení. 

 

 

1. ad A) Žádám tímto o prošetření této nesrovnalosti a sdělení výsledku šetření veřejnosti, a popřípadě jaké 

bude přijato opatření. 

 

2. ad B) Žádám, aby byly osoby identifikovány a stíhány dle práva za nedodržení dotyčného nařízení. Dále 

žádám o vyvození důsledků, a ty, aby byly sděleny veřejnosti. Taktéž žádám o exemplární postihy dotyčných. 

 

 

 

 

 

V Litvínově dne: 15.11.2020 

 

S pozdravem 

Mgr. Peter Dekastello 
 

 

 

 

 

 

Doplňující informaci k zaslané stížnosti a bodu B). 

Doplňuji, že předmětná událost se odehrála 12.11.2020 dopoledne v 11:10h. 


