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RNDr. Jana Plamínková
Radní hl. m. Prahy
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1
Věc: stížnost na nečinnost PVS – nelegální provoz stoky D v Šáreckém údolí
Vážená paní radní,
Obracíme se na vás ve věci dlouhodobě odkládaného dokončení odlehčovací stoky D a tím
i řešení nakládání s odpadními vodami z kmenové stoky D. Odpadní voda je v Praze přiváděna
do Ústřední čistírny odpadních vod jednotnou stokovou sítí. Z levého břehu Vltavy směřují
kmenové stoky A, B, C, D, K a z pravého břehu Vltavy vedou stoky E a F. Funkční kanalizační
systém stok vzniká od konce 19. století.
Jednotná kanalizace má kvůli zatížení dešťovými vodami velice nevyrovnaný průtok. Kmenová
stoka D, jejíž celková délka je 9,6 km je napojena společně s kmenovou stokou B do čerpací
stanice dolního pásma na ÚČOV.
Stoka D odvádí splaškové vody části Prahy 6 a Zličína. V důsledku výstavby v této části Prahy
6 hrozilo přetížení stokové sítě a vytékání kanalizace do níže umístěných objektů v Dejvicích
a na komunikace. Proto byla z oblasti Veleslavína na konci 20. stol. zahájena výstavba
odlehčovací přelivové komory, která odvádí nadlimitní odpadní vody z kmenové stoky
do odlehčovací stoky D do Šáreckého údolí.
Zvolené řešení nepovažujeme za optimální ani finančně ani technicky. Bylo však již z větší části
provedeno a jediným racionálním řešením je tedy dílo dokončit.
Dílo je však dodnes ve výstavbě!!. Stoka D je používána, aniž bylo dílo dokončeno a
zkolaudováno. V této věci vedl Vodoprávní úřad Prahy 6 s PVS šetření, viz Příloha č. 1.
Dnes stoka D ústí volně v přírodním parku Šárka-Lysolaje na pozemcích č. 4562/1, 4563, 4571.
4572, k.ú. Dejvice, Praha 6. Průměr odlehčovací stoky je 2m a průtok je až 8m3/s. Několikrát
do roka vytékají splaškové vody z lesa na komunikaci a do přilehlých objektů a do Šáreckého
potoka. Znečištěné odpadní vody není možné bez jakéhokoliv předčištění volně vypouštět do
vodoteče, natož na komunikaci a do soukromých objektů občanů. Výmluvný je videozáznam
poškozených obyvatel, který si můžete prohlídnout na adrese: https://youtu.be/RLTN3c-E3R8 .
Občanům tečou několikrát ročně odpadní splaškové vody do domů, do studní s pitnou vodou,
devastují jim zahrady a komunikace.
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Takovýto nelegální provoz nedokončené stoky D je v rozporu s vyhláškou o zřízení PP Šárka –
Lysolaje, protože k výtoku splašků dochází přímo uprostřed přírodního parku a také uvnitř zóny
nadregionálního koridoru.
Ve vyhlášce 80/1990 se mimo jiné uvádí:
Čl.2 -Poslání oblastí klidu
Posláním oblastí klidu je zachovat a trvale chránit vymezené části území pro jejich
přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty, umožnit jejich využití k rekreaci i poučení občanů
a celkově přispět ke zlepšení životního prostředí města. Oblasti klidu tak představují
specifickou velkoplošnou ochranu zachovalé přírodní krajiny ve městě.
Čl.3 - Stavební činnost
2. Pro oblasti klidu se vyhlašuje trvalá stavební uzávěra 1) v tomto rozsahu a za těchto
podmínek:
a) V souvisle nezastavěných částech oblastí klidu (ve volné přírodě) je zakázáno:
1. umisťovat nové stavby s výjimkou staveb ke zkvalitnění životního prostředí hl. m. Prahy,
nebo samostatné oblasti klidu (např. liniové stavby, ČOV apod.), včetně drobných účelových
zařízení pro zemědělství, lesnictví, rybolov a ochranu přírody,
2. budovat zařízení, která by narušila ráz krajiny, nebo ji jinak znehodnotila,
3. budovat umělé vodoteče nebo zpevňovat stávající vodoteče způsobem, který by negativně
postihl ráz krajiny a břehové porosty,
Čl.5 - Ochrana přírody
d) jsou postupně vytvářeny předpoklady pro další formy rekreačního využití s ohledem na
ochranu krajiny, jako např. budování malých vodních nádrží s přirozenými břehy,
e) jsou postupně vymísťovány nevhodné činnosti a objekty.
Ze všech výše citovaných ustanovení jasně vyplývá, že území je chráněno pro rekreaci občanů a
zachování přírodních hodnot, nikoliv k rozlivu odpadních splaškových vod z jiných částí Prahy.
Správce Šárecko-litovického potoka, magistrát hl.m. Prahy investuje mnohamilionové částky do
revitalizace. Daří se mu to a všechny revitalizované úseky jsou hojně navštěvovány veřejností,
v letošním horkém létě se v potoce spontánně koupaly děti. Zároveň do tohoto potoka uprostřed
největšího a nejzachovalejšího pražského přírodního parku odtékají splašky.
Považujeme za nezodpovědné a nemravné, aby hl. m. Praha nadále přehlížela tento stav.
Společnost PVS má na dešťovou usazovací nádrž na konci odlehčovací stoky D v Šáreckém
údolí vydané stavební povolení, viz Příloha č. 2. Realizace je však dále údajně z finančních
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důvodů odkládána.
Odlehčovací stoka D sloužící deseti tisícům občanům Prahy 6 nefunguje v souladu s právními
předpisy hl.m. Prahy a České republiky. Je věcí správce (PVS) a na zodpovědnosti majitele
(magistrát hl.m. Prahy) aby tento stav napravil.
Žádáme vás proto o zjednání nápravy a dokončení díla stoky D, tedy výstavbou retenční nádrže
v jejím vyústění. Poslední překážka – chybějící úsek kanalizace v údolí, je již odstraněna,
kanalizace je v tomto místě hotova.
Nyní zbývá jediné – schválit přidělení finančních prostředků a zahájit výstavbu v souladu
s platným stavebním povolením. Náš odhad je, že celé dílo lze dokončit za méně než
60 000 000 Kč. V každém případě nejde pouze o ochranu jednotlivců, ale o dokončení díla,
sloužícího desítkám tisíc občanů Prahy. To nemůže být odkládáno na úkor životního prostředí,
menšiny poškozených občanů, natož v rozporu s platnými právními předpisy.

V Praze 25. 8. 2015

David Ptáček
předseda spolku
Šárecké údolí o.s.
Pokojná 6
160 00 Praha 6

Přílohy:
1) Výzva vodoprávního dozoru ze dne 8.10.2013
2) Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení k vodnímu dílu
3) Souhrnná technická zpráva – Rekonstrukce Stoky D, č. inv. akce 1/1/813/00
4) Vyhláška hlavního města Prahy č. 8/1990 o zřízení oblastí klidu v hlavním městě Praze
5) Fotodokumentace zaplavených pozemků
6) Korespondence - stížnosti občanů a odpovědi stavebního úřadu
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