ZÁPIS

z 7. zasedání komise Rady městské části Praha 4 pro životní prostředí

Datum konání: 29.2. 2016 od 17:00 do 20:45 hodin v zasedací místnosti č.9.12 v sídle ÚMČ Praha 4
Přítomných členů komise: 7 Ing. Marie Jelínková, Ing. František Nikl, MBA, Bc. Petr Pravda. RNDr. Jiří
Bendl, CSc, , RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., Jan Hušbauer, PhDr.Petr Kučera
Omluveni: 0
Hosté: 6
Přihlášení z řad veřejnosti: 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úvod)
Představení členů komise, jednací řád
Hostům a veřejnosti byli představeni členové komise. Všichni přítomní byli seznámeni s jednacím
řádem a obsahem programu 7.zasedání komise.
Komise nejprve odhlasovala účast na zasedání 2 předem nepřihlášených občanů.
K bodu 1) Lesní porost Velký háj těžba 2014-2016
K tomuto bodu nejprve předsedkyně shrnula stávající situaci, prezentovala dokumenty, jimiž byly
vyřízeny podněty a stížnosti podané MČP4 a spolku pro ochranu Velkého háje ze strany ČIŽP, MHMP,
MZe a SZIF. Oslovené instituce konstatují soulad těžby s vydanými souhlasy, nezjištění porušení
lesního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny. Konkrétní argumentací a výhradami podnětů vůči
vydaným souhlasům se ani jedna z institucí nezabývá. Z řad veřejnosti vystoupil pan Sečkář a sdělil, že
probíhá občany zajištovaný ornitologický průzkum, aby bylo zjištěno, zda se zde vyskytují chráněné
druhy .
K tomuto bodu bylo členy komise přijato usnesení - doporučení:
Podle Sdělení Mze, náměstska pro řízení sekce lesního hospodářství, Mgr. Patrika Mlynáře, ze dne
15.2.2016, ministerstvo zemědělství není příslušné k přezkumu vydaných souhlasů. Podobně
konstatovaly svou nepříslušnost ostatní výše uvedené instituce.
Komise doporučuje právní analýzu sdělení a ost. dokumentů vedoucí ke zjištění, který orgán je věcně
příslušným k přezkumu vydaných souhlasů s těžbou.
Hlasování: všichni přítomní jsou pro přijetí výše uvedeného usnesení, 0 proti přijetí výše uvedeného
usnesení
K tomuto bodu ještě vznesl dotaz pan RNDr. Tomáš Hrdinka, a to zda vlastník sdělil důvod, proč těží
stromy: je to ekonomický důvod nebo napadení stromů tracheomykózou nebo podpora přirozené
skladby lesa následným vysazením jiných druhů stromů? Předsedkyně reagovala s odkazem na
vydané souhlasy - v žádostech a vydaných souhlasech uvedeny výlučně důvody zdravotní resp. tvrzení
o podpoře přirozené obnovy lesa. Dále zde vznesla dotaz ing. arch. Eismannová, zda je někde přesná
definice lesa zvláštního určení a definice rekreačního lesa.
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K bodu 2) Areál Arcibiskupství pražského U Habrovky - informace
Zástupce projektanta ing. arch. Matyáš Sedlák prezentoval záměr výstavby bytových domů v oblasti
Habrovky. Na místě výstavby bývala zahrádkářská kolonie a v současné době je zde neudržovaný
porost keřů a starých ovocných stromů mísený se vzrostlými okrasnými dřevinami. Umístění adekvátní
náhradní výsadby (ekologické újmě způsobené kácením) je problematické, v okolí se vhodné pozemky
nenacházejí.
Byl diskutován celkový rozsah kácení vyvolaný stavebním záměrem. M.j. jsou navrhovaná parkovací
místa, vynucená stavebními předpisy, v kolizi s topolovou alejí podél cvičiště hasičského sboru.
Koeficient zeleně je v kolizi s koeficientem automobilismu. Pan RNDr. Jiří Bendl navrhl zmenšit
předimenzovanou zástavbu a odebrat 1 až 2 velké domy a 2 až 3 malé domy z projektu plánované
výstavby, aby došlo k souladu s rázem okolní zástavby, se zelení a především ke zvýšení kvality bydlení
v celé lokalitě. Při JV hranici pozemku se nachází unikátní zamokřená lokalita, která by se měla
zachovat a případně rozšířit, jakož i využít prameniště k jeho napájení povrchovým tokem. Projekt je
v současné době ve fázi I. etapy žádosti o pokácení stromů a keřů. Je zde problém nalezení lokality pro
náhradní výsadby za pokácené stromy.
Komise vzala prezentovaný projekt na vědomí.
K bodu 3) Projekt výstavby řadových RD Pod Klaudiánkou
Předsedkyně ing. Jelínková informovala o tomto projektu a zásazích do dřevin s ním souvisejících.
V roce 2014 došlo ke vymýcení zapojeného porostu ve svahu bez povolení. Vykácení bylo údajně
odůvodněno tím, že se jedná o náletové dřeviny. Došlo zde opakovaně k protiprávnímu jednání
spočívajícímu v nepovoleném kácení a poškozování dřevin. Vystoupil zde pan Vondrášek z řad
veřejnosti a tvrdil, že nafotil i nafilmoval firmu, která kácela a při dotazu, zda mají povolení se rychle
odebrali z místa neznámo kam.
p.Syrový z úřadu MČ Prahy 4 zde uvedl, že na stavebním úřadě je podána žádost o vydání územního
rozhodnutí a v nejbližší době bude vyvěšeno oznámení o zahájení řízení. Minulý týden došla na úřad
petice proti výstavbě řadových domů a bytového domu. Stavba se nachází v území se zvýšenou
ochranou zeleně podle platného územního plánu.
K tomuto bodu bylo členy komise přijato usnesení:
Doporučení komise: Je třeba, aby dotčenými orgány, tj. OŽPAD resp. OST, vydávaná stanoviska a
vyjádření odpovídala požadavkům správního řádu, tj. aby byla přezkoumatelná, vnitřně nerozporná,
konkrétní a vycházela ze zjištěného stavu, o němž nejsou důvodné pochybnosti, reflektovala status
území podle platného územního plánu,dále v případě vyjádření OŽPAD vyhodnocovala ekologickou
újmu a obsahovala uvážení o kompenzovatelnosti působené ekologické újmy žadatelem navrhovanou
náhradní výsadbou (projekt sadových úprav).
K tomuto konkrétnímu případu Pod Kludiánkou komise doporučuje přepracování projektu
Hlasování: všichni přítomní jsou pro přijetí výše uvedeného usnesení, 0 proti přijetí výše uvedeného
usnesení
K bodu 4) Jarní výsadba stromů na pozemcích ve svěřené správě MČP4: informace o stavu
rozpočtových prostředků na výsadbu
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K tomuto bodu byl pozván vedoucí správců oblastí pan Záruba, který se omluvil z důvodu nemoci.
Informaci zde přednesl ing.Král Za poslední 2 roky bylo vysazeno na Praze 4 velmi málo stromů. Rok
2014 bylo vysazeno přibližně 70 stromů a v roce 2015 přibližně 50 stromů. V roce 2013 decimovaly
městskou zeleň povodně v červnu a vichřice v srpnu. V tomto roce z území, které spravuje MČ Praha
4, muselo být odstraněno přibližně 300 vyvrácených vzrostlých stromů. Předsedkyně sdělila, že ročně
je na území celé Prahy 4 pokáceno odhadem vycházejícím z údajů správních řízeních cca 1000 stromů.
K tomuto bodu bylo členy komise přijato usnesení - doporučení:
Komise doporučuje navýšení rozpočtu v kapitole výsadby stromů a dále doporučuje aktualizovat
databázi míst vhodných pro náhradní výsadby.
Hlasování: všichni přítomní jsou pro přijetí výše uvedeného usnesení, 0 proti přijetí výše uvedeného
usnesení
K bodu 5) Obytný soubor rezidence Kavčí hory
Ing.Jelínková informovala o záměru výstavby 5 výškových domů v oblasti vedle parku Na Pankráci (tzv.
centrálního parku,dříve park Družby). Stavba může ovlivnit poměry podzemních vod (výstavba 2
podzemních pater garáží), bude zde velké světelné znečištění, nárůst dopravní zatěže a nepříznivé
vlivy během stavby. Investor Central Group má pravomocné územní rozhodnutí i stavební povolení,
avšak na jinou stavbu. Nový projekt zatím příslušná povolení nemá. Je zde velký koeficient
zastavěnosti. V projektu je plánována výstavba 5 výškových budov s 22 nadzemními podlažími
(celkem 620 bytových jednotek). Byla diskutována otázka vlivu záměru na fungování parku a
konstatována nutnost podrobnějšího seznámení s oběma alternativami.
K tomuto bodu komise nepřijala usnesení.
K bodu 6) Park OSN (park Jazzové sekce)
K tomuto bodu vystoupil pan ing. Vaněk a informoval o historii parku. V roce 1986 zde byly vysazeny
slavnostně stromy ke 40. výročí OSN a výročí konce 2. světové války. Stromy vysadili věhlasní
spisovatelé Kurt Vonnegut a John Updike. Tito spisovatelé již nežijí a údajně jsou to jejich jediné
stromy, které vysadili. Dále zde vystoupil i pamětník událostí pan Karel Srp, který členům komise
ukázal i fotografie ze sázení. V současné době je část pozemku (asi 250m2) v soukromém vlastnictví,
ostatní pozemky jsou obecní - veřejně přístupné. Pan Srp zde také sdělil, že organizátoři záměru mají k
dispozici dopis se souhlasem OSN s vytvořením parku.
K tomuto bodu bylo členy komise přijato usnesení - doporučení:
Komise podporuje myšlenku zřízení parku OSN a Jazzové sekce. Komise doporučuje přistoupit
neodkladně k obnově pamětní desky (bez ohledu na další průběh jednání za účelem rozšíření stávající
veřejné zeleně).
Hlasování: všichni přítomní jsou pro přijetí výše uvedeného usnesení, 0 proti přijetí výše uvedeného
usnesení
K bodu 7) Různé
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RNDr. Jiří Bendl zde uvedl stížnost, že podél Botiče v Nuslích a Michli pracovníci Lesů hl.m.Prahy a
správce povodí necitlivě a proti předchozím domluvám kácejí zeleň (stromy i křoviny) na březích
potoka. Pařezy zatírají toxickým roundupem v těsné blízkosti vodního toku a postupně tak ničí
přirozený biokoridor a snižují protipovodňovou odolnost břehů a hnízdiště ptáků. Občané požadují,
aby se tyto aktivity neopakovaly a nepostupovaly proti proudu toku směrem do Michle a odpovědní
vedoucí Magistrátu hlavního města Prahy byli upozorněni na nežádoucí zásahy do zeleného
rekreačního pásu Prahy 4. RNDr. Hrdinka souhlasí s necitlivým postupem ohledně probírky zeleně, jak
uvedl RNDr. Bendl, nicméně rozporuje zmíněné toxické účinky roundupu na organismy neobsahující
chlorofyl a potažmo vodní prostředí jako takové, neboť rakovinotvorné účinky roundupu nebyly
dostatečně prokázány.

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
Ing. Marie Jelínková
předsedkyně komise
Rady městské části Praha 4
pro životní prostředí

Zapsal: Ing. Vítězslav Král tajemník komise
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