
1 
 

Záznam z jednání – Lahovičky a Lahovice 

Datum konání: 4. února 2014 

Místo konání: Praha 5 - Lahovičky, Strakonická 125, budova APP (Asociace poškozených 

povodní) 

Začátek: 17.00 

Konec: 21.30 

Projednáno:  

 

 Průběžná ukázka šikmých leteckých snímků tzv. suchých ze soboty 1. 2. 2014 

pořízena Ing. Janem Papežem fa Koordinace pro účely jednání 4. 2. 2014 

 

 7 staveb, které zhoršily situaci Lahoviček a Lahovic  

a) Stavby KOMOKO (zejména překládka železniční trati mezi Bráníkem a 

Modřanami) 

b) Výstavba jezu v Modřanech a zařízení staveniště 

c) Výstavba sádek v Lahovičkách 

d) Klusácká dostihová dráha ve Velké Chuchli 

e) PPO Velká Chuchle, Zbraslav, Radotín 

f) Navýšení terénu v oblasti Hodkoviček  

g) Nelegální skládka 

 

 Protipovodňová opatření  

a) Vyčištění koryta řeky Vltavy – diskuse o udržování Vltavy. Dle informací od 

Ing. Friedla se bude realizovat čištění v lokalitě Radotínský přístav, koryto 

v oblasti Lahoviček je průtočné a bez nánosů. Potřeba dodržovat plavební 

hloubku 2,10m u Lahoviček. Odstranění dalších nánosů pouze po rozhodnutí 

příslušného povodňového orgánu. APP se bude obracet na tyto povodňové 

orgány napřímo. 

b) Odstranění hal Červených a odtěžení zeminy na původní úroveň – významné 

zhoršování povodňových stavů, odstranění černých staveb, možná směna 

pozemků. Aktivně řeší kancelář náměstka primátora Hl. m. Prahy. MHPM 

nabízí současnému provozovateli jiné pozemky směnou, či odkoupením 

stávajících. Byla vyjádřena jednoznačná shoda na odstranění hal všemi 

diskutujícími. Finální úprava koryta může být následně předmětem návrhu 

změny Metropolitního plánu. APP může svoji představu předložit samostatně. 

c) Rozšíření koryta pod Modřanským jezerem – snaha o zvýšení kapacity koryta 

nebo co nejvíce přiblížení původnímu stavu koryta. Jedná se o pravý soutok 

Berounky a Vltavy při povodni. Původní projekt byl v nesouladu s Územním 

plánem hl. m. Prahy, je proto potřeba zvážit jeho úpravu v dané lokalitě. 

Zástupce Velké Chuchle přednesl nesouhlasné stanovisko k projektu. Ostatní 

městské části vyjádřily vesměs souhlas se zkapacitněním koryta pod 

„Modřanským jezem“. Proběhla diskuse na téma roztříštěnosti samosprávných 

celků s ohledem na katastrální územní celky, kdy spolu jednotlivé obecní 

samosprávy minimálně komunikují o změnách, které mohou negativně 

ovlivňovat ostatní městské části (netýká se pouze MČ Pha 16, ale i MČ Pha 4 

a12). Nutná bližší spolupráce s povodňovými orgány samosprávných celků.  

d) Vyhloubení koryta pro odtok osmi kanálů - návrh pro vytvoření jednotlivých 

ostrůvků, problém s majetkoprávními vztahy (plynovod, finance), reakce PRO 
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rozšířit koryto, projev aktivity na příslušných místech správným směrem, 

ochrana přírody 

e) Zvýšení informovanosti obyvatel při hrozícím nebezpečí záplav – sirény 

nefungovaly – nebylo nic slyšet, systém je zastaralý ještě z roku 1997, 

rozpracovaná studie po částech přehledů kde co fungovalo, informace musí 

přijít z ORP, žádost o informovanost minimálně 24hodin předem. Špatné 

krizové řízení na MČ Praha Zbraslav při začátku povodně 2013. Zástupci 

MHMP vysvětlili, že informace charakteru včasného varování nejsou v 

působnosti krizového štábu MHMP, ale v řízení krajů a IZS. Praktická funkce 

včasného varování neexistuje a krizové řízení štábu MHMP pouze reaguje na 

aktuální stav ohrožení obyvatelstva a majetku v katastru obce. Jiné řešení není 

z pohledu zákona možné. 

f) Projekt Zdravá Vodpočívárna, oblast Hodkovičky, dochází k navyšování 

terénu, cca o 2m, přestože se jedná o průtočné záplavové území. Diskuse na 

toto téma byla předčasně ukončena bez závěru a řešení. 

 

 

 Nelegální skládka 
a) Zaváženo odpady od roku 2009 – firma ACLSE 

b) Provoz bez řádných povolení 

c) Provoz není v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o životním prostředí 

d) MČ Zbraslav udělilo pokutu (rok 2010) 

e) MČ Radotín udělilo pokutu (rok 2010) – odbor životního prostředí 

f) MŽP revokovalo pokuty obou předchozích instancí a udělilo pokutu 

samostatně pro porušení zákona o odpadech (rok 2010) 

g) Trestní oznámení – bez výsledku- dle OČTŘ odpovídá pokuta MŽP nalezeným 

nedostatkům, trestněprávní odpovědnost je stále vylučována pozitivními 

stanovisky příslušných odborů životního prostředí v katastrálním území Hl. m. 

Prahy. Zástupci MHMP přislíbili prověření situace. 

h) Nebezpečí rozplavení odpadu a škodlivých látek při povodni. Jedná se o 

průtočné záplavové území, kde jsou zakázány jakékoliv terénní úpravy. 

i) Proběhne schůze mezi zástupci Magistrátu (Ing. Juránek, Ing. Uher, I. 

náměstek primátora Jiří Vávra), MČ Praha Radotín a MČ Praha Zbraslav 

j) Nutnost spojení povodňových orgánů MČ Praha Zbraslav a MČ Praha Radotín  

 

 Těžba štěrkopísku 
a) Investor – Kámen Zbraslav, na území o cca. 120ha má dojít k těžbě a úpravě 

štěrkopísku, doba těžby 20-30let, rozděleno do 5ti etap. Jedná se o výhradní 

báňské ložisko. 

b) Současný stav přípravy těžby – udělena povolení, splněny veškeré požadavky 

c) Dopad na životní prostředí a život obyvatel v této oblasti – dojde k trvale 

nezvratné změně lokality, poškození spodních vod a další vysoká zátěž pro 

celou oblast, zejména pak pro obec Lahovice 

d) Petice a stanoviska obyvatel – obyvatelé Radotína, Lahovic, Lahoviček a 

Zbraslavi vyjádřili v roce 2012 formou petice nesouhlas s těžbou. V roce 2013 

dále obyvatelé Lahoviček sepsali nesouhlasné stanovisko k těžbě a požádali o 

projednání celého investičního záměru zastupitelstvem MČ Praha Zbraslav, ne 

pouze radou. 

e) Návrh postupů směřující k zakonzervování záměru těžby – cílem je zamezit 

začátku těžby v této lokalitě. 
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f) Radotínská jezera – z koncepce Pražských břehů vyplývá, že se upustilo od 

těžby za Lahovičkami. Z původního záměru zůstal pouze sportovní areál a 

ochranný přístav. O vybudování příp. jezu na Berounce nebylo zatím 

rozhodnuto, zpracovávají se varianty s i bez jezu. Nesouhlasné stanovisko APP 

se vznikem ochranného přístavu, možná překážka přirozenému průtoku řeky 

Berounky při záplavách. MČ Praha Radotín pozvala zástupce APP do pracovní 

skupiny zabývající se problematikou Radotínských jezer. 

 

 Úprava a údržba obce 

a) Žádost o kvalifikaci území mezi korytem řeky Vltavy a ulice K Sádkám jako území 

vhodné pro rekreaci a sport. 

b) Potřeba opravy propadlých a křivých chodníků vč. kompletní opravy komunikací ve 

vnitřní části obce. 

c) Komunikace a chodníky v obci ve správě TSK (ne MČ Prahy Zbraslav), potřeba 

zvýšené péče o obec ze strany TSK. 

d) Dvě nedokončená vodohospodářská díla pro odvod dešťové vody z ulic Strakonická a 

Na Staré. 

e) Žádost o protihluková opatření formou výměny oken u baráků ležících přímo na 

Strakonické ulici. 


