Ministerstvo životníhoprostředí

Tomáš chalupa
ministr

v Praze

dne

y'/'

kvétna 2012
24693lENV/12

VáŽený pane Ptáčku'

obdrŽ9l jsem prcstřednictvím svého asistenta Alana Zubra Vaše sianoviskc a
piipomínky K projektu Revitalizace Litovicko _ Šáreckéhopotoka V oblasti Šáreckého
údolí,které jste mu zas|a| dne 22. března tohoto roku' Vámi popisované skutečnosti
jsem nechal prověřit jak na SFZP, tak na odboru ochrany prostředí Hl\4P a Zároveň i
na l\,4ěstské části Praha 6'
Dovolte mi' abych Vás Ve stručnosti seznámil se Zjištěnými skuteěnostmi' historií a
aktuálním stavem iohoto projektu'

Žádost o íinančnípodporu projektu Revitalizace Litovicko _ Šáreckéhopotoka byla
podána Hlavním městem Prahou na státni fond Životniho prostředí v émd 20. uýzvy
oPŽP pro oblast podpory 1 .3'2' _ Eliminace povodňových průtoků systémem přirodě
blízkých protipovodňových opatření'
Hodnotícíkomise sFŽP Vyhodnotila tento projekt v souladu s požadavky Vypsanými
vtéto výzvě jako pro]ekt splňující Veškeré náleŽitosti dané lv]etodickým pokynem a
jej c9lkovým počtem 75 bodů' Navrhla jej zároveň
podmínkami VýZVy a
-ohodnotila
RídícímuVýboru oPZP a Radě sFzP ke schválení' oba tyto orgány doporučení
schválit akceptovaly a následně mi by|o předloŽeno kpodpisu RozhodnutÍ o
poskytnutí podpory tomuto projektu'

JelikoŽ jsem zaznamena| nejen ze strany Vašeho občanskéhosdruŽení' ale i Ze
sÍany Vedení N4ěetské čágti Praha 6 něko|ik krltických přlpominek k tomuto projektu,
rozhodl jsem se Rozhodnutí na tento projekt prozatím nepodepsat a Vyčkat' zda se
podaři alespoň částečněpřipomínky Vyjasnit.

Jsem osobně Velice rád, že zamýšlenou úpravu Litovicko _ Šáreckéhopotoka
sledujete a projevujete o celou akci opravdový zájem. Jsem informován, že jste se
sešli s pracovníky investora akce a také s představiteli l\i]ěstské části Praha 6' Byl
jsem Ubezpečen, Že Mo schůzky přispěIy k Vyjasnění nejen otázek nastolených
Vašímdopisem' ale isnahou městské části zajistit i řešení dalších naléhavých potřeb

území,jako

je

například ochrana komunikace před zatápěním' oprava této
komunikace, zajištěníbezpečnéhoprovozu pěších icyklistů a další'

V

Na základě těchio jednání bych rád zrekapitulova| širšísouVislosti:

-

předem

je nutno

konstatovat, Že Veškeréúpravy na Šáreckémpotoku jsou

-

Vyvolány potrebou ochrany územípřed povodni' PIo tento tok byl zpracován
genelel' kteÚ řeší Vodohospodářské poměry na toku a v ce|ém povodi, zejména
se zřetelem na protipovodňovou ochranu' Z navrŽených úprav byly V prvém sledu
Vybrány ty úseky' které jsou umístěny na pozemcích, jejichž Vlastníkem je Hlavní
město Praha, následovat budou ty úpravy' pro něŽ je nutno zajistit V|astnictví
pozemků nebo souhlas Vlastníka. RoVněŽ byly V}'tipovány takové části trasy, které
přinesou okamŽitý efekt (V tomto případě ochrana přilehlé komunikace). Některé
Úseky podobného charakteru byly jiŽ upraveny dříVe na horním toku potoka'
při ústnímjednání se zástupci Městské ěásti PIaha 6 byla kromě protipovodňoVé
ochrany nastolena iotázka navrácení přírodního charakteru korytu potoka, a to
jak po stránce jeho trasování' tak i příčnéhoprofilu a návaznosti jeho trasy na
okolní terén' Takovéto řešení nejen pňspíVá ke zkapacitnění koryta, ale i
k znoVuobnovenÍ biologické rovnováhy V území'
podle mých informací akceptoval investor řadu připomínek Vznesených nejen
Vámi, aie il\,4ěstskou částíPraha 6 a V současnédobě pracuje na úpi'avě
projektu' souěasně byla přislibena dalšíopaiření V zájmovém úZemí,která doplní
předloŽený projekt. Tato opatření budou Íinancována z prostředků Magistrátu hl.
m. Praha.
představitelé Městské části Praha 6 konstatují, že projektem řešenélokality
schváleným Generelem
isou s hlediska komplexnosti V souladu
potoka,
zároveň trvají na zah{ení projektové a majetkové
Litovicko-sáreckého
přípravy dalšich opatření pro zvýšeníprotipovodňoVé ochrany V povodí Litovicko_
Šáreckéhopotoka Ve smyslu Úprav navrŽených Generelem V záVěrečných
kapitolách dokumentace a V tomto smyslu mě žádajío podporu, protoŽe
předloŽený projekt reŠípoUze dílčíčást povodí'

se

Kdané Věci bylo záloveň svoláno dne 18' dubna jednání mezi zástupci Vedení
radnice Plahy 6, Vedení Magistrátu hlavního měSta Prahy pro oblast ochrany

prostředí a zástupcem MZP' kde byly jednotlivé připomínky Včetně Vašich Vzneseny
a hledáno jejich kompromisní řešení'

chci Vás tímto informovat o dohodě o dodatečně navrŽených opatřeních, na nichŽ se

investor shodl s městskou částí:
o realizaci mlatové nebo šiěpkovécesty pro pěšíV lokalitě Zlatnice V celé délce
revitaliZoVaného úseku
o odstranění staÚch naváŽek a následné rekuaiivaci louky Ve siřední části lokaliiy
zežU]ka
o Vypuštění navrhované tůně Ve střední části lokality ŽeŽu|ka a VyuŽiti části
zaslepeného starého koMa pro její náhradu
V lokalitě Jenelálka Vybudování pova|ového chodniku pro pěšípřes mokřad a
rákosinu
V lokaliiě Zlatnice bude VyčištěnosoučasnékoMo potoka a po jeho zavezeni
bude realizována příprava pro následné Využitíjako chodnÍku pro pěšÍ
V lokalitě Zlatnice budou plochy rákosin na suššichmístech pravidelně sekány
jako louky, čímŽVznikne prostor pro Veřejné VyuŽití a ZVýšíse krajinářSko estetická hodnota Území
stejně budou udrŽovány i stáVajicí lučníporosty Ve všech třech upravovaných
lokalitách

-

_

VáŽený pane Ptáčku,
s ohledem na Výše uvedené jiŽ nevidím Žádný relevantní důVod' abych podpis pod
Rozhodnutím o poskytnutí podpory tomuto projektu dále odkládal'

chci Vám ještě jednou poděkovat za VáŠ zájem o žiVotníprostředi ŠáleckéhoÚdolí a
pevně Věřím' Že rca|ízaci tohoto upraveného projektu dojde ke zvýšenÍkrajinářskoestetické ho'dnoty předmětného území'jeho zpřistupnění zejména Vám, tj'
obyvatelům Sáreckého údolíV lokaliiách dnes obtíŽně dostupných a V neposlední
řadě i ke zvýšení protipovodňoVé ochrany nejbliŽšího okolí poioka'
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