13.2.2017

Zápis z jednání: Revitaliace potoka 0,985 – 1,427 km

Spolek Šárecké údolí a MHMP
____________________________________________________________________
místo: V Podbabě 63/29a Praha 6
účastníci: za Marek Brychcín, Vladan Hodek, za MHMP Jiří Karnecki
hodek@axiohm.cz , hodek@axiohm.cz , Jiri.Karnecki@praha.eu

zástupci spolku projednali body, které byly předány jako připomínky
(pan Karnecki – dále MHMP , p. Hodek dále H. , p. Brychcín dále B.)
1.

Preferujeme variantu s demolicí stávající budovy čističky

odsouhlaseno MHMP, H, B.
2.

Žádáme o zpracování oponentního hydrotechnického výpočtu s použitím
aktuálních geodetických podkladů;

M: Důvod na Zlatici po revitalizaci došlo k zalití komunikace. MHMP : byla příčina
dočasný mostek pana Chroboka a nedokončené propustky. Použité podklady jsou
aktuální a platné a návrh je dle zaměření.
3.

Akci je nutné koordinovat s projektem rekonstrukce komunikace. V rámci
projektu dochází k rozšíření komunikace a tedy i ovlivnění projektovaných rozlivů;

MHMP: souhlasí do projektové dokumentace bude vložen projekt Grebnera

„Stavba č. 7500 TV Praha 6, etapa 0001, Šárecké údolí Rekonstrukce komunikace
V Šáreckém údolí“ aby se vyladila koordinace i případné rozlivy.
4.

Do záměru je nutno zapracovat projekt pěších cest vč. parkoviště u školy a
zpracovaný projekt úprav víceúčelového hřiště Žežulka;

MHMP: souhlasí s cestou i s mostky v zásadě dle koncepce vedení cest dle představ
spolku. Upozorňuje, že nyní není schopen řešit mostky a tedy ani přesnou trasu
cest. Cesty tedy budou v PD vedeny jen orientačně a přesné vedení se bude
upřesňovat až po přeložení potoka. H. B. Berou na vědomí
H.B. Sdělují, že zachování hřiště je důležité doprovodné provky lze uspořádat jinak.
MHMP - parkoviště viz. PD Grebner ano. Víceúčelové hřiště bude podle zaslaných
podkladů (pošle ing. Kučera) do PD osazeno. Nebude však předmětem řešení.
Hřiště bude tedy posunuto tak, aby se vešlo mezi potok a silnici i na úkor stávajících
zahrádek.
H.B. Souhlasí s vymístěním zahrádek s tím, že by MHMP mělo nájemcům navrhnout
přesun zahrádek na parcelu č. 2326 k.ú. Dejvice (vedle Žežulky) s tím, že přístup

na pozemek je po veřejné cestě.
MHMP. Tuto možnost prověří
5.

Souhlasíme s profilem toku ve vinoucí se kynetě, ovšem bez meandrů.
Vzhledem k velkému převýšení se potok přirozeně narovnává, nemeandruje;

MHMP- prohlašuje, že návrh meandrů je v pořádku, ale že výkres neukazuje jak se
reálně bude potok zatáčet. Zásadní je vymezení meandrového pásu ve kterém se
bude potok pohybovat. Prodloužení trasy potoka vede ke zmírnění jeho spádu.
H. Uvádí, že v daném měřítku je toto dle jeho názoru a místní zkušenosti
nerealizovatelné a zobrazení je tedy zavádějící a že ani reálná revitalizace co již
proběhla nebyla zatáčena tak dramaticky jak bylo na výkresech.
MHMP souhlasí se zmírněním meandrů.
6.

V úseku označeném jako SO 04 žádáme oproti návrhu posunout nové koryto
v louce blíže k původnímu korytu u lesa tak, aby se zvětšila přístupná plocha
louky;

MHMP – navrhuje potok blíže ke komunikaci ponechat a usnadnit tím přístup k lesu s
tím, že zavezením původního koryta dojde k propojení svahu a louky.
B. Navrhuje aby se spolu s tím i vyčistil pruh lesa u paty svahu, aby stromy nešli do
nivy.
MHMP- upozorňuje, že toto závisí na plánu těžby a je složitější jednání a že lze tedy
čistit jen to co není na lesních pozemcích, ale v principu s koncepcí souhlasí.
H. Zahrne tento požadavek do úprav v rámci připravovaných rozborů pro podklad k
regulačního plánu.
B.H. Za předpokladu, že bude louka za potokem přístupná a meandry zmírněny
souhlasí.
7.

Nesouhlasíme se přeměnou dětského hřiště na hřiště s výhradně vodními
prvky. Žádáme o udržení hřiště jako víceúčelového;

viz. bod 4 – vyřešeno
8.

Komunikace k nemovitostem musí být nad hladinou Q100. Prosíme vysvětlit
koncepci řešení křížení toku s cestami;

MHMP – nelze dodržet – B.H. Souhlasí
9.

Nutno upravit i stávající koryto v rámci SO 02 tak, aby se dalo udržovat;

B. Jedná se zejména o oblast kolem lávky k nemovitosti, kde se počítá se zachováním
stávajícího přistavění nového mostku. Toto není vzhledem ke konstrukci mostku
asi reálné.
MHMP. Souhlasí území bude řešeno jako celek až na hranu parcely a bude udělán
celkový nový mostek.
H. Žádá, aby provedení mostku odpovídalo charakteru lokality a žádá aby byl návrh

vzhledu představen.
MHMP souhlasí a bude hledat vhodné řešení
10.

V rámci S0 04 je nutné upravit i stávající koryto;

MHMP souhlasí koryto bude zavezeno
11.

Navrhujeme revitalizaci realizovat od cca km 0,939.

MHMP bere na vědomí, že parcely 2339/2 a 2493 majitelé nabízí ke směně.
V principu souhlasí s tím, že se reálně revitalizace protáhne až ke 0,939km. Na 0,985
km, se ale potok vrací potok do původního koryta. Propojení na parcelu 2493 a
dále vést cestu lesem na Babu je tedy možné. K propojení dojde přirozeně.
MHMP se ptá zda majitel pozemeku 2339/1 by nebyl ochoten jej prodat.
B.H. Neví
H. nabízí, že majitele pozemku 2337/1 a 2337/2 bude za spolek ohledně prodeje sám
kontaktovat i s ohledem na plánované projednávání koncepce rozvoje území.
MHMP. Zašle spojení na kterém majitele kontaktovali.

Zapsal: V. Hodek
prosím zúčastněné o potvrzení zápisu nebo o případné připomínky a doplnění na
hodek@axiohm.cz do 15.2.2017 kontakt: 604144782

