ZÁPIS
z 5. zasedání komise Rady městské části Praha 4 pro životní prostředí

Datum konání: 25. 11. 2015 od 17:00 do 20:30 hodin v zasedací místnosti č. 3.12 v sídle ÚMČ Praha 4
Přítomných členů komise: 7 Ing. Marie Jelínková, Ing. František Nikl, MBA, Bc. Petr Pravda,
RNDr. Jiří Bendl, CSc., PhDr. Petr Kučera, RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., Jan Hušbauer
Omluveni: 0
Hosté: 1
Přihlášení z řad veřejnosti: 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvod)
Představení členů komise, jednací řád
Hostům a veřejnosti byli představeni členové komise. Všichni přítomní byli seznámeni s jednacím řádem a
obsahem programu 5. zasedání komise.

K bodu 1) Lesní porost Velký háj těžba 2014-2015
Za veřejnost zhodnotil vývoj situace v lese pan A.S. a vyjádřil znepokojení a rozhořčení nad současným stavem.
Prezentoval fota stavu lesa po posledních těžbách, informoval o občany podaných podnětech a stížnostech.
V části lesa vlastněném soukromými vlastníky od r. 2014 těžba, která se od nahodilé rozšířila aktuálně až po
holosečnou podél ulice Zálesí. Na základě podnětů občanů vyžádala předsedkyně komise od OZP MHMP
veškeré souhlasy s těžbou vydané v letech 2014-2015. Jde o těžbu zdůvodněnou bezpečnostními a zdravotními
zásahy s cílem podpory přirozené obnovy lesa. Podle těchto souhlasů vlastník lesa nepřevzal od státní správy
lesů lesní hospodářskou osnovu a ani nemá zpracován lesní hospodářský plán (V lesích do 50ha nemusí být
stanoven), těžební zásahy v lese tak probíhají ad hoc. Vlastník změnil v r. 2015 odborného lesního hospodáře,
jímž je nyní OPERA SILVATICA s.r.o. Vydané souhlasy stanovují maxima těžby v jednotlivých porostních skupinách
za podmínky minimálního zakmenění a prevence vzniku holin. V krátkém časovém úseku je ve shodných
porostních skupinách postupně žádána a odsouhlasována stále rozsáhlejší těžba (ředění porostu), přičemž v
časově posledním souhlasu z listopadu 2015 je již na třech místech povolena holoseč. K podnětům předsedkyně
bylo sděleno ze strany OZP MHMP i ČIŽP, že při hospodaření v lese nedochází k porušování žádného předpisu.
Souhlasy se však jeví vnitřně rozporné, chybí stanoviska OPK k zásahu do VKP (významný krajinný prvek), nebyl
doložen biologický průzkum, který by vyloučil negativní zásah těžby do případného biotopu zvl. chráněného
druhu, v lese vzniklo ohniště, sruby atd. Komise je přesvědčena, že v lese zvláštního určení je třeba volit
šetrnější přístup akcentující mimoprodukční funkce lesa. Byly projednány možnosti přezkumu vydaných
souhlasů a aktivity ze strany MČ v zájmu prevence poškozování lesa.
Usnesení - KŽP doporučuje RMČ:
a) požadovat po ing. Finkovi z oddělení státní správy lesů MHMP (úřední osoba) kompletní podklady, jejichž
součástí budou i porostní mapy tak, aby bylo možno provádět kontrolu těžby na vydané souhlasy.
b) žádat doložení toho, jak provádí státní správa v souladu s tvrzením vydaných těžebních souhlasů zvýšenou
kontrolu hospodaření v lese.
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c) radnímu pro životní prostředí, aby se obrátil na MHMP a požádal o informaci o využití prostředků ve výši Kč
200 tis. čerpaných z grantů MHMP 2015, které byly určeny na zdravotní řezy, zpřístupnění lesa a výsadbu.
d) radnímu pro životní prostředí a starostovi MČ podat jménem MČ podněty na OŽP MHMP a MŽP
e) MČ P4 nechá vypracovat posudek týkající se tracheomykózy dubů a adekvátních zdravotních zásahů v této
lokalitě.
Podle souhlasů vydaných do začátku listopadu t.r. je zde povoleno vytěžit celkem cca 2800m3 dřeva. Podle
názoru komise hrozí újma na životním prostředí.
Hlasování: 7 pro přijetí výše uvedeného usnesení, 0 proti přijetí výše uvedeného usnesení
K bodu 2) Les na Habrovce – pan ing. P. V. zde za veřejnost přednesl podněty týkající se lesu na Habrovce. Les je
spravován LHMP. Místní občané kontaktovali pana Karbana z LHMP a ten jim sdělil, že se zde provádějí probírky
a že proběhne nová výsadba. Osázení dvou mýtin bylo p. Karbanem přislíbeno telefonicky počátkem října
rovněž předsedkyni komise. Organizace Lesy hl. m. Prahy budou urgovány ve věci týkající se výsadby na holinách
a douklizení lesních ploch.
Proběhla diskuse ke stavu lesů na území MČ spravovaných LHMP. Bylo konstatováno, že za nového ředitele Lesů
hl. m. Prahy, ing. Krchova, se zhoršilo hospodaření v lesích, dochází k rozsáhlým těžbám akátového i jiného
dřeva.
Komise doporučuje RMČ vyžádat od LHMP informování předem o veškerých těžebních zásazích v lesích
spravovaných LHMP na území MČP4
K bodu 3) Informace ke stavu projektu „Přátelská zahrada ZŠ Jeremenkova“
AOPK zde byl v r. 2013 zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu obojživelníka : Kuňka žlutobřichá (ohnivá).
Firma Treewalker s.r.o. zpracovala k objednávce OŽPAD v červenci t.r. dendrologický průzkum. Na podzim měla
být realizována podle zadání OSIO akce Úprava areálu a demolice objektů. Podle studie Posouzení zahrady ZŠ
Jeremenkova jako útočiště chráněných živočichů, zpracované Vítem Zavadilem na přelomu října a listopadu t.r.,
bylo doporučeno odložení demolice základů skleníků se zázemím z důvodu přezimování zvl. chráněné kuňky.
Dále bylo doporučeno provést entomologický a ornitologický průzkum, ponechání většiny dřevin (zejm.
ovocných) v zájmu zachování podmínek místního biotopu. Dále je doporučeno s ohledem na výskyt
obojživelníků provést prosvětlení porostu v blízkosti tzv. bazénu a tůňky. Po dohodě OŽPAD a OSIO proto byly
veškeré zásahy odloženy na jaro 2016.
Komise doporučuje radnímu pro ŽP: Zadat vytvoření zeštíhlené verze projektu. Místní občané mají zájem na
realizaci projektu, avšak ve střídmé podobě.
K bodu 4) Žádost o povolení pokácení topolů v areálu ZŠ Sdružení
Žádost o povolení pokácení všech topolů byla podána již v r. 2013, avšak s jiným odůvodněním, a to budoucí
kolizí stromů s rekonstruovaným hřištěm. V r. 2013 byl zpracován znalecký posudek . V souladu s tímto
posudkem a po zjištění neopodstatněnosti tvrzené kolize byla žádost vzata zpět. Topoly se jeví v dobrém
zdravotním stavu, jsou ošetřené a perspektivní. Nově podaná žádost je přitom odůvodněna špatným zdravotním
stavem stromů. Toto odůvodnění se jeví s ohledem na konstatované jako zástupné.
Proto komise doporučuje RMČ:
a) prověřit využití daru investora tzv. polyfunkčního areálu Reitknechtka z r. 2011/12 ve výši 1mil korun na
výstavbu hřiště v areálu ZŠ Sdružení.
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b) požádat radního pro oblast školství a pro oblast investic o informaci, zda existuje projekt na hřiště v ZŠ
Sdružení.
c) osvětu mezi řediteli škol o zdravotní funkci zeleně (doporučení radnímu pro školství)
K bodu 5) Nekoordinovaná stanoviska a vyjádření IPR, OOP MHMP, OŽPAD do ÚR při zřizování nových
inženýrských sítí.
Komise doporučuje RMČ:
a) Je třeba vypracovat metodiku pro samosprávu, jak postupovat při vydávání souhlasů a stanovisek k žádostem
o územní rozhodnutí a stavební povolení.
b) Navrhuje vytvoření pracovní pozice koordinátora pro investiční záměry vč. zřizování inženýrských sítí
s dopadem na životní prostředí
K bodu 6) Václavské náměstí bez lip? Projekt Cígler Marani Architects, a.s.
Byla diskutována historie záměru. Informace z řízení před OPP MHMP poskytla M. Jelínková. V aktuálním
projektu je navržena výsadba čtyř řad platanů místo stávajících lip. Platany jsou velmi vzrůstné stromy, a proto
se prostorově k výsadbě na Václavském náměstí nehodí. Lípa jako národní strom by měl zůstat v historicky
výjimečném veřejném prostoru, jímž je Václavské nám., zachován.
K bodu 7) Areál ŘSD Hodoníská ulice – náhradní výsadba
Náhradní výsadba není dostatečná. Je třeba prověřit situaci.

Ing. Marie Jelínková
předsedkyně komise Rady městské části Praha 4
pro životní prostředí

Zapsal: Ing. Vítězslav Král tajemník komise
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