
Pankrácká společnost, z.s. 
Hudečkova 12/1097, 140 00  Praha 4 

IČO: 26666154 
  
  
Úřad městské části Praha 4 
Odbor životního prostředí a dopravy 
Antala Staška 2059/80b 
140 46 Praha 4 

  
                                                                                    V Praze dne 22. 10. 2020 

  

datovou schránkou spolku/statutárního zástupce spolku/e-podatelnou 

Věc:    

Realizace náhradních opatření podle rozhodnutí č.j. P4/256181/20OŽPAD/HNL  SZ 
P4/314988/19 

o uložení povinnosti k odstranění následků neoprávněného zásahu do chráněných částí 
přírody 

podle § 86 ZOPK 

povinný: Swietelsky stavební, s.r.o. (stavební firma najatá TSK HMP) 

neoprávněný zásah spočívající ve vykácení zapojených porostů izolační zeleně o rozloze 
1548 m2 bez povolení, a to v souvislosti s realizací stavby TSK HMP označené "Jižní spojka 
- akustika, 2. etapa, úsek Na Strži - 5. května, Praha 4, akce č. 999429/2, na pozemku parc. 
č. 2044/2, k.ú. Krč, ve vlastnictví Hlavního města Prahy 

  

Třebaže jsme považovali vydané rozhodnutí za nezákonné z řady důvodů, m.j. nevypořádání 
jediné z našich připomínek, jediného z našich návrhů (vč. znaleckého posudku), třeba 
shledáváme uloženou výsadbu jako neodpovídající ekologické újmě způsobené 
nedovoleným zásahem, třebaže ekologická hodnota nelegálně vykácené zeleně nebyla 
vůbec v řízení zjištěna, rozhodli jsme se, že v zájmu uskutečnění alespoň minimální výsadby 
v místech dříve funkční izolační zeleně Jižní spojky nepřistoupíme k podání odvolání, aby 
rozhodnutí mohlo nabýt právní moci. 

  

Vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi výzvu k vyjádření k podanému odvolání, 
předpokládáme, že se ani povinný neodvolal a rozhodnutí tak nabylo v září t.r. právní moci. 

Vzhledem k tomu, že výrokem II. byla uložena realizace výsadby do půl roku od nabytí 
právní moci rozhodnutí, přičemž z období 10/2020-3/2021 připadá z agrotechnického 
hlediska (nemá-li být výsadba jen formální fraškou odsouzenou předem k úhynu) jako 
nejvhodnější v úvahu říjen t.r., předpokládáme výsadbu, na niž se mohl povinný velmi dlouho 
připravovat (k nelegálnímu vykácení došlo v březnu 2019), právě v říjnu. 



  

Vzhledem k tomu, že výrokem III. byla uložena následná péče po dobu pěti let od realizace 
výsadby, musí být orgán ochrany přírody přesně informován o tom, kdy k realizaci výsadby 
dojde, jakkoli nevtělil povinnost oznámení o provedené výsadbě do výroku rozhodnutí. 

  

Žádáme proto o sdělení, jakým způsobem bude orgán ochrany přírody o realizaci výsadby 
informován resp. 

je-li mu již známo, kdy povinný výsadbu zrealizuje. 

  

S pozdravem                                                                 
  
M. Jelínková, předsedkyně spolku 
Pankrácká společnost, z.s. 
 


