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My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme přemístění centra STAGE5
o.s. Progressive pro drogově závislé osoby z domu Mahenova 4 v Praze 5 do jiné, vhodnější
lokality, kde bude méně narušovat život občanů v okolí.
Současné umístění centra je naprosto nevhodně umístěno v hustě obydlené rezidenční oblasti
a v blízkosti parku. Klienti centra jsou z 98% drogově závislé osoby (informace z internetové
prezentace centra) a svým chováním hrubě obtěžují a mnohdy i ohrožují místní občany,
návštěvníky i provozovatele obchodů a služeb.
Klienti centra, tedy narkomané, si drogy aplikují přímo před domy v ulici, často vniknou i do
domů, posedávají před vstupy do domů (starší občané a děti se jich bojí a čekají, až odejdou, aby se
mohli vrátit domů), na domy močí, přehrabují popelnice v okolí a nechávají tam nepořádek.
Komunikace s nimi a korekce jejich jednání není pro jejich stav možná ani bezpečná.
Situaci se v minulosti pokoušela změnit řada místních občanů a to stížnostmi a žádostmi o nápravu
u místní služebny Městské policie i u Městské části Praha 5. Popisovaná situace se přesto stále
zhoršuje vzhledem k narůstajícímu počtu klientů centra a kumulaci dalších narkomanů stahujících
se do Mahenovy ulice. Situace se stává pro nás již neúnosnou. Proto žádáme zrušení centra
v Mahenově 4 a jeho přemístění do jiné lokality mimo hustě obydlenou zástavbu, která bude pro
centrem poskytované služby vhodnější.
Děkujeme
S pozdravem
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