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Sdělení
Vážení,
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha (dále jen „ČIŽP“)
obdržela dne 17.5., 28.5. a 11.6.2018 Váš podnět k prošetření možného protiprávního
jednání, spočívajícího v úpravách koryt a břehů Dalejského a Prokopského potoka.
Inspekce, jako orgán státní správy ochrany přírody podle § 75 odstavce 1 písmene g)
zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen zákon č. 114/1992 Sb.), příslušný podle § 80 zákona č. 114/1992 Sb., na základě Vašeho
podání učinila místní šetření na obou lokalitách.
Na první lokalitě, v úseku pod Simmeringem, byla v době místního šetření
dokončována úprava koryta a břehů Dalejského potoka v úseku cca 70 m. Předmětné území
se nachází mimo PR Prokopské údolí a její ochranné pásmo. V předmětném úseku toku došlo
k úpravě dna koryta a výměně betonových zdí břehů za přírodě blízké opevnění, a to na jedné
straně toku. V rámci realizace tohoto projektu byly pokáceny dřeviny rostoucí mimo les.
V době šetření inspekce však nebylo možné prokázat, zda byly pokáceny dřeviny, jejichž
likvidace podléhá ust. § 8 odst. 1 či 2 zákona č. 114/1992 Sb. Pro zjištění původního stavu
inspekce navštívila veřejně dostupné fotografické a mapové portály, ze kterých není patrné,
že by se na lokalitě vyskytovaly dřeviny rostoucí mimo les přesahující obvodem kmene 80
cm v měrné výšce 130 cm. Několik dřevin bylo ponecháno. Vzhledem k jejich přítomnosti a
rozsahu upravované plochy se též nejednalo o odstranění zapojených porostů o rozloze větší
než 40 m2. Na druhém břehu, kde byla vyměněna opěrná zeď za nové opevnění, byly na
pozemku, který je již zcela mimo tok, pokáceny křoviny, s převážným zastoupením bezu
černého. V době místního šetření tyto keře již vitálně obrůstaly. Místní obhlídkou lokality
inspekce nenalezla poničená vejce ptáků, hnízda, mláďata případně jiné stopy, které by
nasvědčovaly porušení ust. § 5a zákona č. 114/1992 Sb., nezjistila ani porušení ust. § 50 a 5
téhož zákona.
Ve věci zásahu do toku Dalejského potoka a jeho břehů inspekce konstatuje, že
v provedeném rozsahu jej nepovažuje za škodlivý zásah do VKP ve smyslu ust. § 4 odst. 2
zákona č. 114/1992 Sb. Realizací dotčeného projektu došlo pouze k dočasnému negativnímu
ovlivnění jeho ekologicko-stabilizační funkce.
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Na druhé lokalitě, v louce pod ulicí K Nové Vsi, inspekce zjistila provedení revitalizace
toku Prokopského potoka v úseku cca 300. V době místního šetření bylo již vytvořeno nové
meandrované koryto a tůně se stojatou vodou. Staré koryto potoka bylo již zcela zahrnuto.
Na začátku upravovaného úseku byl opraven propustek. Inspekce v této lokalitě
nezaznamenala kácení či poškození dřevin rostoucích mimo les, tudíž porušení ust. § 7 odst.
1 zákona č. 114/1992 Sb., též neshledala poškozené jedince, stádia či biotop ptáků ve smyslu
ust. § 5a zákona č. 114/1992 Sb., nezjistila ani porušení ust. § 49, 50 téhož zákona, tedy
škodlivý zásah do jedinců či biotopu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či nadměrný
úhyn rostlin a živočichů, na které se vztahuje obecná ochrany ve smyslu ust. § 5 zákona č.
114/1992 Sb. Předmětný projekt byl realizován v ochranném pásmu PR Prokopské údolí.
Na základě zjištěných skutečností inspekce dále kontaktovala MHMP, jakožto
zadavatele projektu, s žádostí o doložení patřičných dokumentů. MHMP inspekci dne
20.6.2018 poskytl kopie dokumentu č.j.: MHMP 1092214/2016 ze dne 17.6.2016, jehož
součástí je souhlasné stanovisko ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. se zásahem
do VKP vodního toku Prokopský potok a lesa. Dále obsahuje tento dokument vyjádření
k vlivu záměru na krajinný ráz, který jeho rozsah neovlivní. Záměr též nemůže mít vliv na
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Nedílnou součástí citovaného dokumentu je
souhlas ke stavením činnostem v ochranném pásmu zvláště chráněného území v souladu
s ust. § 37 odst. 2 ZOPK.
MHMP inspekci dále poskytl kopii rozhodnutí č.j.: MC05 53588/2017/OŽP/Hav ze
dne 20.10.2017, vydaného v souladu s ust. 15 odst. 1 vodního zákona a ust. § 115 stavebního
zákona ke změně stavby vodního díla v upravovaném rozsahu.
ČIŽP Váš podnět prošetřila a neshledala jej důvodným. Na základě všech známých
skutečností Vám v souladu s ust. § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád sděluje, že nebude
s podezřelou osobou zahajovat přestupkové řízení.
S pozdravem

RNDr. Jan Kender
vedoucí oddělení ochrany přírody
ČIŽP OI Praha
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