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Poskytnutí informace
Vážená paní předsedkyně,
Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „Mag'strát'ů obdržel dne 12. 8. 2019 žádost— o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k infonnacím, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém požadujete
informace k „obnově biokoridoru“ v k. ú. Pienice.

Magistrát Vám poskytuje následující informace:
1. K jakému účelu a pro jaké poze mky byly iinančni pros tředky MHMP vyčle ně ny.
Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byla určena k financování náhradní Výstavby

a realizaci projektu ÚSES _ L4/276 při ulici K Vrtilce.
Na základě zpracovaných znaleckých posudků, ze kterých vyplynulo, že velké množství dřevin
v lokálním biokoridom bylo ve špatném stavu a hrozilo jejich selhání, byl požádán odbor
ochrany prostředí Magistrátu (dále jen „OCP MHMP“) o stanovisko k zásahu (kácení dřevin).
Stanovisko bylo uděleno souhlasné s podmínkou, že dojde k realizaci odpovídající náhradní
výsadby a bude zpracován autorizovaný projekt ÚSES. V příloze naleznete předmětná
stanoviska OCP MHMP dopis starosty Městské části Praha-Libuš, Mgr. J iřího Koubka,
obsahující žádost o uvolnění finančních prostředků na tento projekt. Znalecké posudky i návrh
náhradní výsadby a autorizovaný projekt ÚSES, které tvořily podklady pro stanoviska a
vyjádření OCP MHMP, byly po ukončení posuzování OCP MHMP vráceny v originále zpět
žadateli — Městské části Praha-Libuš. Do příslušné spisové dokumentace nebyly pořízeny ani
kopie těchto dokumentů, Magistrát proto požadovanými infonnaccmi nedisponuje.
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2. Zda MHMP disponuje zpětně jakýmkoli dokladem k čerpání těchto prostředků.
V příloze Vám zasíláme tabulku obsahující rozúčtování jednotlivých částek a dále soupis

účetních dokladů, které má Magistrát k dispozici Kopie účetních dokladů k čerpání fmančních
prostředků nemá Magistrát kdispozici, neb nebyly od Městské části Praha-leuš zpětně
požadovány, a při každoroční kontrole hospodaření nebyla výše uvedená dotace, resp. její
čerpání, kontrolována, resp. nebyla součástí vzorku, na kterém bylo ověřováno čerpání dotací

poskytnutých této městské části
3. Zda bylo MHMP provedeno jakékoli šetření věnované stavu lokálního biokoridoru
L4/276 v k. ú. Písnice a k reg. VKP K Vrtilce v době mezi 2010 a 2019.
OCP MHMP kontroloval stav v té době ještě registrovaného významného krajinného pwku
K Vrtilce na pozemku parc. č. 55, k. ú. Písnice (dále jen „VKP“) ve dnech 29. 3. 2016 a 25. 4.
2016, a to v návaznosti na podněty ohledně návozu ncpůvodního materiálu na předmětný
pozemek tvořící území VKP. Předmětem šetření bylo vytyčení přesných hranic pozemku parc.

č. 55, k. ú. Písnice a v návaznosti na něj výzva majiteli sousedního pozemku k odstranění
navezených pražců, kamenů, zeminy & sutě z prostoru VKP. Majitel sousedního pozemku
požadované odstranění materiálu z plochy VKP provedl, což bylo na místě ověřeno. Jiná
specificky zaměřená šetření OCP MHMP na pozemku parc. č. 55, k. ú. Písnice, neprováděl,

nicméně stav pozemku je mu v obecné rovině znám.
Pro úplnost dodáváme, že rozhodnutím OCP MHMP ze dne 13. 11. 2018 č. j. MHMP

1638500/2018, byla registrace VKP zrušena, protože v mezidobí od jejího provedení nabyl
pozemek parc. č. 55, k. ú. Písnice, statut lesního pozemku. Lesní pozemky (lesy) jsou přitom
významnými krajinnými prvky ze zákona a jejich registrace rozhodnutím orgánu ochrany
přírody by tak již byla duplicitní k zákonné úpravě. Ke snížení ochrany VKP K Vrtilce

předmětným aktem OCP MHMP nedošlo.
Šetření zaměřené konkrétně na stav biokoridoru L4/276 OCP MHMP neeviduje, lze však
konstatovat, že daný lokální biokoridor je veden jako nefunkční.
S pozdravem

Ing. Zdena Javomická
pověřena řízením Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Přílohy:
1. Stanoviska a vyjádření OCP MHMP
2. Dopis starosty MČ Praha-leuš ze dne 8. 7. 2016
3. Tabulka s jednotlivými částkami
4. Soupis účetních dokladů
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