
Vážená paní Ing. Charvátová, vážený pane Ing. Malotine,  

jako obyvatelé oblasti kolem školy Na dlouhém lánu a ul. Pod Novým lesem pozorujeme již několik týdnů 
demoliční činnost, průřez a kácení dřevin a zavážku sutí za přítomnosti těžké techniky v prostorách bývalého 
Strnadova zahradnictví. Podávám dotaz na Odbor výstavby a na Odbor dopravy  a životního prost ředí 
ohledn ě činnosti v oblasti Strnadova zahradnictví navazující  na předchozí dotazy pan Radka Letka 
a interpelaci p řednesenou ing. Ji řím Škvorem na zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2 012. Zároveň 
spole čně žádáme o urychlené místní šet ření a zastavení prácí spojených s plošným mýcením p orost ů 
a použitím t ěžké techniky v prostoru parcel na katastru Veleslav ína a p ředevším Vokovic do doby, než 
bude proveden biologický pr ůzkum lokality. Prosíme o jasné vymezení ploch ZMK a  ochranného pásma 
potoka a dohled nad jeho respektováním.   

Zdůvodn ění:  

- pokud je nám známo na úřední desce MČ Praha 6 není vyvěšeno žádné povolení k demolici, zavážce nebo 
průřezu a kácení dřevin. 

- s probíhajícími zásahy seznamujeme: předsedkyni Komise ŽP MČ Praha 6 paní ing. Trnkovou, podáváme 
podnět na místní šetření na Odbor životního prostředí MHMP, vzhledem k tomu, že jde o potenciální 
archeologické lokality informovali jsme PhDr. Jiřího Maříka z Archeologického ústavu ČAV.  

- v současné době se činnost přenesla z oblasti Veleslavína na parcely pod tratí na katastru Vokovic podél ZŠ 
Na dlouhém lánu u Veleslavínského potoka, stav k 15.12. ukazuje, že dochází k terénním úpravám a prořezu 
dřevin v oblasti, která je v územním plánu nezastavitelnou plochou a částečně zřejmě i v ochranném pásmu 
vodního toku, tedy tam, kde je plánováno zachovaní zeleně krajinného charakteru.  

- upozorňujeme, že i podle zm ěny územního plánu Z 2590  z nezastavitelných ploch na zastavitelné má být 
v rámci obytné výstavby po čítáno s centrálním parkem a nespecifikovaným umíst ěním rozsáhlejších 
zelených ploch n ěkde v prostoru Strnadova zahradnictví a vysokým pod ílem zelen ě na rostlém terénu. 
Proto je plošné ničení a kácení byť náletové zeleně pod záminkou úpravy nebo údržby ploch nežádoucí.  

- upozorňujeme, že dvacetimetrový pruh v katastru Vokovic je zachován  jako ZMK  (zhruba v šířce 
bývalých zahrádek podél potoka, částečně v majetku hl. m. Prahy při ul. V Předním Veleslavíně a v soukromém 
vlastnictví směrem k ul. Na Rozdílu), jakékoliv zásahy do zeleně a terénu v této oblasti je třeba pečlivě hlídat 
zvlášt ě v ochranném pásmu vodního toku – Veleslavínského p otoka, kde nelze d ělat žádné úpravy bez 
vědomí správce toku  (MHMP, specialista na vodní toky, ing. Karnecki. Mimochodem v dubnu 2011 zde již 
došlo k devastačním zásahům při tzv. havarijním kácení čtyř mohutných vrb které bylo provedeno nezákonně 
bez jeho vědomí a v rozporu s plánovanou koncepcí revitalizace potoka, která se zachováním stromů počítala). 

- požadujeme, aby p ři jakýchkoli demoli čních a zavážkových pracích byla vzata v úvahu skute čnost, že 
se pod terénem parcel na katastru Veleslavína nachá zí pozůstatek Hradního potoka a že na katastru 
Vokovic se nachází n ěkolik pramen ů. 

- upozorňujeme, že v rámci EIA k modernizaci Praha Kladno ani v rámci schvalování celom ěstsky 
výzmané zm ěny Z 2590 nebyl proveden žádný p řírodov ědecký pr ůzkum lokalit ani SEA , a to přesto, že jej 
občané v podaných připomínkách a námitkách opakovaně požadovali.   

Odborem ochrany prost ředí bylo odkazováno na jeho provedení v rámci budou cího územního a 
stavebního řízení, obáváme se, že do té doby už bude vše zdevastováno a že planýrování ploch probíhá zcela 
záměrně. V r. 2011 proběhl průzkum lokality na výskyt netopýrů nebyl sice zjištěn výskyt kolonie v budovách, 
ale bylo konstatováno, že by mohlo jít o významné loviště.  

- na základ ě výše uvedeného tedy požadujeme okamžité zahájení m ístního šet ření a pozastavení 
demoli čních a terénních prací v četně pro řízky  jak na katastru Veleslavína, tak obzvlášt ě v zachovalejší 
části podél potoka na katastru Vokovic až do doby pr ovedení biologického pr ůzkumu.  

Děkujeme, že budete této záležitosti věnovat náležitou pozornost a že nás budete informovat o podniknutých 
krocích, hrozí nenávratné škody z prodlení. 

S pozdravem 

Anna Matoušková, ak. mal. 
 

 

V Praze dne 17. prosince 2012 


