
PROBLEMATIKA 

LAHOVIČEK A LAHOVIC 
4. února 2014 

Jednání v budově APP, Strakonická 125, Praha 5 - Lahovičky 



Program jednání 

 Úvodní slovo předsedy 

APP 

 Několik faktů na 

začátek 

 Diskuze o čtyřech 

hlavních problémech 

občanů Lahoviček a 

Lahovic 

 Závěr 



7 staveb, které zhoršily naši situaci 

 Stavby KOMOKO 

 Výstavba jezu v Modřanech a 
zařízení staveniště 

 Výstavba sádek v 
Lahovičkách 

 Klusácká dostihová dráha ve 
Velké Chuchli 

 Protipovodňová opatření 
Velká Chuchle, Zbraslav, 
Radotín 

 Navýšení terénu v oblasti 
Hodkoviček (Zdravá 
Vodpočívárna) 

 Nelegální skládka Lahovičky 

 



4 hlavní problémy k diskuzi  

1. Protipovodňová 

opatření 

2. Nelegální skládka 

3. Těžba štěrkopísků 

4. Úprava a údržba 

obce 



1. Protipovodňová opatření 

a. Vyčištění koryta řeky Vltavy 

b. Odstranění hal Červených a odtěžení zeminy na 

původní úroveň 

c. Rozšíření koryta pod Modřanským jezem  

d. Vyhloubení koryta pro odtok osmi kanálů 

e. Zvýšení informovanosti obyvatel při hrozícím 

nebezpečí záplav 



Fotodokumentace - PPO 



Fotodokumentace - PPO 



Fotodokumentace - PPO 



Fotodokumentace - PPO 



PPO – rozšíření koryta  

• Plynulý odtok z oblasti levé 
části Strakonické silnice 

• Terénní úpravy levobřežní 
paty Modřanského jezu tak 
aby přepad vznikal při 
stavech 3st. PA 

• Terénní úpravy respektují 
návrat lokality do původního 
stavu (odstranění staveb, 
skrývka navezeného zemního 
materiálu na původní úroveň 
(před 1975) 

 



Zdravá Vodpočívárna - Hodkovičky 

 Navyšování terénu materiálem získaným při čištění koryta 

 Stavba od .11.2013 do 30.5.2014 

 Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 

 

 



Fotodokumentace - PPO 



2. Nelegální skládka k.ú. Lahovičky 

Nelegální skládka: 
• Odhadovaný objem – 500.tis. m3 (viditelný) 

• Nemá povolení k provozu 

• Nesplňuje zákonné podmínky k provozu 



2. Nelegální skládka k.ú. Lahovičky 

Negativní vliv na prostředí: 
• V přímém sousedství s obytnou zónou 

• Zvýšená prašnost 

• Provoz drtičky sypkých hmot 



2. Nelegální skládka k.ú. Lahovičky 

Složení: 
• Tunel Blanka, výstavba 

protipovodňových opatření Radotín, 

Velká Chuchle, Zbraslav a další… 

• Ropné produkty 

• Toxické odpady 



2. Nelegální skládka k.ú. Lahovičky 

Vliv na životní prostředí: 
• Extrémní prašnost 

• Extrémní riziko vzniku plicních a 

respiračních chorob (Silkóza) 



2. Nelegální skládka k.ú. Lahovičky 

Vliv na životní prostředí: 
• Účelově zavezené ropné produkty bez 

evidence 

 

Neoprávněně provozované kaliště: 
• Kontaminace spodních vod 

• Skrývka fundamentu 6 m pod povrch 

• Zavezena neznámými kaly cca 80tis. m3 



2. Nelegální skládka k.ú. Lahovičky 

Neoprávněně provozované kaliště: 
• Znehodnocený půdní fond 

• Nebezpečná oblast 

• Rekultivace odhadem 120-150 mil. Kč 



2. Nelegální skládka k.ú. Lahovičky 

Neoprávněně provozované kaliště: 
• Zavážení pochybnými látkami 

• Znehodnocení spodních vod 



2. Nelegální skládka - zhodnocení 

 Zaváženo odpady od roku 2009 

 Skládka provozována bez řádných povolení 

 Skládka není provozována v souladu se zákonem o odpadech, zákonem o 

životním prostředí 

 MČ Zbraslav udělilo pokutu (2010) 

 MČ Radotín (2010) – odbor životního prostředí 

 MŽP revokovalo pokuty obou předchozích instancí a udělilo pokutu samostatně 

pro porušení zákona o odpadech (2010) 

 Trestní oznámení – bez výsledku – dle orgánů činných v trestní moci odpovídá 

pokuta MŽP nalezeným nedostatkům 

 Dalšímu řešení brání Odbor životního prostředí MHMP 

 

 



Současnost 

8.5.1945 

8.5.1945 

7.5.1946 

4 pohledy na stejné místo 



3. Těžba štěrkopísku 

a. Investiční záměr – investor, kapacita (rozsah) 

záměru, doba těžby 

b. Současný stav přípravy těžby – správní rozhodnutí 

c. Dopad na životní prostředí a život obyvatel v této 

oblasti 

d. Petice a stanoviska obyvatel - žádost o jejich 

urychlené projednání 

e. Návrh postupů směřující k zakonzervování záměru 

těžby 



3. Těžba štěrkopísku - plán 



3. Těžba štěrkopísku – plán etap 



3. Těžba štěrkopísku – koncepce 



4. Údržba obce 

a. Metropolitní plán, rekreačně-sportovní areál 

b. Neudržovaná zeleň, nenatřená zábradlí 

c. Propadlé, či křivé chodníky 

d. Zničené komunikace 

e. Dvě nedokončená vodohospodářská díla 

f. Dopravní řešení v celé obci 



Fotodokumentace – K Zahradám 



Fotodokumentace -  Na Staré 



Fotodokumentace - Strakonická 



Fotodokumentace – K Sádkám 



Závěr 

„Samostatné spravování obce zastupitelstvem 

neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a 

představitelé obce stáli nad společenství těch, kteří 

je k výkonu správy zvolili. Ti, kdo obec spravují, 

neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že 

nejsou majiteli obce a že správa obce není 

poručníkováním těch, kteří obec tvoří.“ 

(viz citace z nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 28.6.2012) 


