
Prohlášení o vypovězení občanské poslušnosti 
 

My níže jmenovaní občané, 

 

využíváme práva daného nám listinou základních práv a svobod, jakož i ústavou České Republiky a 

tímto deklarujeme úmysl vypovězení občanské poslušnosti v zájmu ochrany práv, hodnot a principů 

zaručených nebo chráněných normami zákonné či nadzákonné právní síly. 

Důvody, které nás vedou k této deklaraci spatřujeme jako ústavou zaručená práva a svobody, jež jsou 

nám v zájmu mocenských a komerčních aktivit na různých stupních státního zřízení soustavně 

upírány. Trvající nezájem při prosazování práva příslušnými institucemi či státním zastupitelstvím, 

nečinnost orgánů moci a nevratné poškozování životního prostředí v našem bezprostředním nebo 

širokém okolí.  

Protože jsme vyčerpali všechny legální prostředky na ochranu svých zájmů, životů i majetku, rozhodli 

jsme se přistoupit k tomuto krajnímu řešení své nezáviděníhodné životní situace. K tomuto kroku 

přistupujeme se zralou rozvahou, snahou o maximálně nenásilnou formu tohoto protestu a 

zachování maximální možné míry diskuse o našich problémech s příslušnými státními institucemi. 

Budeme se snažit vyhnout se škodám způsobeným různými formami našeho protestu jiným osobám, 

organizacím i státní infrastruktuře a přijímáme všechny důsledky i sankce vedoucí z těchto našich 

kroků. Nejednáme v zájmu jiné mocenské, politické nebo finanční struktury, ale v zájmu vlastní 

existence a v zájmu ochrany vlastních práv. Nejsme ekologickými aktivisty, ale hospodáři, kteří se 

snaží dobře a ve jménu budoucích generací spravovat území Lahovické nivy v souladu se zákony této 

země a chránit důstojnost a zdraví obyvatelstva proti nežádoucímu vlivu osobních, nebo komerčních 

aktivit, které trvale poškozují demokratické principy státního zřízení. 

 

Ve svobodné vůli, vlastní rukou, my obyvatelé Lahovické nivy 

 

Přípravný výbor v Lahovicích dne 9.10.2014 

 

  



Sedm důvodů proč jsme neposlušní 
 

1. Nejsme protipovodňová nádrž Hl.m. Prahy!!! V důsledku stavební činnosti v údolí Lahovické 

nivy jako jsou zbudování Strakonické silnice, stavební areál „Červený“, Modřanský jez, 

lesopark Braník, golfový areál Modřany, protipovodňová opatření Modřany, Velká Chuchle, 

Malá Chuchle, Zbraslav, Radotín, sádky Lahovičky, klusácká dráha závodiště Velká Chuchle, a 

mnoho dalších staveb a zemních prací stávajících, nebo zvažovaných, které zasahují do 

řečiště a nivy pod soutokem či nad ním, negativně ovlivňují povodňové stavy v naší lokalitě. 

Za situace, kdy Hlavní město Praha, Ministerstvo dopravy a podnik Povodí dolní Vltavy a jiné 

nezodpovědné instituce ať už vědomě, či nevědomě zhoršují situaci našich obcí a 

obyvatelstva v údolní nivě a zároveň nerespektují povinnosti vyplývající z jejich určení, 

považujeme jejich konání za ohrožující a neslučitelné se základními principy práv a svobod. 

Zastáváme názor, že současné řešení protipovodňového systému Hl. m. Prahy je neefektivní 

a nepřispívá k rozložení kritických fází povodní, ale naopak kombinuje maximální míru 

zadržení povodně před městem se všemi jeho negativními následnými vlivy jako je dosažení 

extrémních hodnot následného průběhu a ničivosti povodňového stavu nejen v hlavním 

městě samotném, ale hlavně dále po toku řeky Vltavy se všemi negativními důsledky. 

2. Nesouhlasíme s umístněním a provozem skládky odpadů v bezprostřední blízkosti obce 

Lahovičky, které po dobu šesti let poškozuje životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Skládka 

je provozována bez příslušného úředního povolení, povinného technického zabezpečení a 

ponechána zcela bez kontroly. Soustavné ničení zemědělského půdního fondu, provoz 

v území aktivní povodňové zóny, kontaminace spodních vod a zvýšení koncentrací 

poletavého prachu a další znečištění v obci ohrožuje zdraví a majetek obyvatelstva a přesto 

zůstává zcela opomíjeným faktem při řešení příslušnými úřady, i orgány státní moci jako je 

státní zastupitelství. 

3. Nesouhlasíme se záměrem těžby štěrkopísku v oblasti Lahovické nivy, ať už ve výhradním či 

nevýhradním ložisku Lahovice/Radotín. Jsme přesvědčeni, že je obyvatelstvo záměrně 

mateno z institucí veřejné správy o účelu této akce, která má být vytvoření rekreačního 

území. Státem i obcemi prosazovaný záměr nemá pozitivní dopad na průběh povodní, ale jde 

o pouhý investiční projekt soukromých investorů, ve kterém mají převážit zisky z těžby a 

následného zavezení vytěžené plochy odpady, byť inertního charakteru se ziskem kolem 

3.mld Kč, nad zájmy a potřebami obyvatelstva. Budoucí využití dobývaného prostoru po 

ukončení těžby je nejasné a nesplňuje žádné záruky, že tomu tak v budoucnu opravdu bude. 

Kompenzace těžby v obytné oblasti nebyly nikdy předmětem ani odborné, ani veřejné 

diskuse. V rámci EIA nebyly nikdy vypořádány připomínky všech účastníků řízení, přesto bylo 

řízení ukončeno. Což považujeme za protizákonné. 

4. Nesouhlasíme s umístněním jezu a chráněného přístaviště v Radotíně. Dle našeho názoru 

tím dojde k vybřežení současného koryta řeky Berounky se všemi důsledky z toho plynoucími 

do obytných oblastí. Splavnění řeky Berounky je anachronismus a jen těžko lze předpokládat 

praktické využití říční cesty, pokud není co, čím a kam vozit. 

5. Nesouhlasíme s trvalou stavební uzávěrou v obcích údolní nivy! Pokud je legální stav 

projektů v údolní nivě, jako jsou například golfový areál Modřany, lesopark Braník, a mnohé 

další, kde došlo k navýšení terénu v rozlivovém pásmu a stavbě nových objektů 

v bezprostřední blízkosti říčního koryta, pak je dle našeho názoru legální požadavek na 



zrušení stavební uzávěry v dotčených obcích. Buď stavební úřady jednotlivých městských 

částí trvale porušují zákony, nebo kryjí stavby, které jsou v přímém rozporu s jejich 

umístněním v říční nivě. Jednotlivé městské části se předhánějí v budování pomníků své 

vlády, které jsou ve svém záměru často nežádoucí a jejich provedení vždy překračuje reálné 

možnosti místa a tím i stavební zákon. Za takových podmínek je dodržování stavebního 

zákona vymáháno pouze po fyzických osobách, ale právnické osoby a instituce jsou z jeho 

dikce vyjímány, což považujeme za protiústavní. A tak například stavba, která přímo zasahuje 

do rozlivového pásma a svým charakterem mění profil říčního koryta je povolena, stavba 

plného plotu na vlastních pozemcích je jednotlivcům zakázána.  

6. Požadujeme zřízení nadřazeného orgánu dohlížejícího na stavební činnost v celé říční nivě! 

Stavební zákon je v každé přilehlé městské části vykládán jinak a dochází k zásadním 

rozporům v jeho výkladu a praktické aplikaci. Roztříštěnost celého území na jednotlivé 

městské části či obce a nemožnost posuzování staveb v kontextu celé lokality, vede 

k nesmysluplným zásahům, které trvale znehodnocují princip kolektivní ochrany 

obyvatelstva. Neochota a neschopnost jednotlivých městských částí i obcí spoluutvářet 

strategii rozvoje celé lokality od Černošic a Zbraslavi po Modřany a Smíchov, trvale zhoršují 

průběhy povodní a majetkové dopady na místní obyvatelstvo. 

7. Nesouhlasíme s přesouváním zodpovědnosti za sledování vývoje povodní z krajů, obcí na 

občany. Požadujeme komplexní řešení na úrovni zodpovědného krizového řízení a řízení 

mimořádných situací zodpovědnými odborníky bez negativního vlivu politických elit a 

politických funkcí, s příslušnou právní ochranou. 


