Výroční zpráva o činnosti
Spolku Šárecké údolí
za rok 2020
Obsah
1.

Základní informace.............................................................................................................. 2

2.

Činnost spolku ..................................................................................................................... 2

3.

Struktura spolku .................................................................................................................. 3

4.

Členská základna ................................................................................................................. 3

5.

Stěžejní projekty spolku v roce 2020 .................................................................................. 3
5.1

Monitoring úředních desek ......................................................................................... 3

5.2

Jednání s úřady-inženýring .......................................................................................... 4

5.3

Šatovka ........................................................................................................................ 7

5.4

Uzavření ulice Pod Habrovkou .................................................................................... 8

6.

Dobrovolnické dny 2020 ..................................................................................................... 9

7.

Hospodaření spolku v roce 2020 ...................................................................................... 10

8.

Výhled do roku 2021 ......................................................................................................... 11
8.1

Rozpočet 2021 ........................................................................................................... 11

8.2

Očekávané veřejné investice v údolí ......................................................................... 11

8.3

Veřejné akce v roce 2021 .......................................................................................... 11

Výroční zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2020
do 31. prosince 2020 na základě vyhodnocení činnosti Spolku Šárecké
údolí a její text byl předmětem jednání členské schůze spolku konané
16.9.2021.

1. Základní informace
Název:

Spolek Šárecké údolí

Sídlo:

Pod Mlýnkem 68/4, Dejvice, 160 00 Praha

IČ:

22886052

Právní forma:

zapsaný spolek

Spisová značka:

L 23049 vedená u Městského soudu v Praze

2. Činnost spolku
Hlavními činnostmi spolku jsou:
a) ochrana krajinného rázu (včetně jeho kulturní a historické složky) a urbanistickoarchitektonických charakteristik v Šáreckém údolí;
b) ochrana životního prostředí, přírody a krajiny na území Prahy 6 a zejména v Šáreckém
údolí, které je páteří PP Šárka-Lysolaje včetně péče o přírodní a kulturní památky v této
lokalitě;
c) zlepšení životních podmínek obyvatel v Šáreckém údolí, především bezpečnost silničního
provozu a investice samosprávy a státní správy do infrastruktury a občanské vybavenosti v
této lokalitě;
d) propagace a prosazování principů občanské společnosti, zlepšení informovanosti občanů
Šáreckého údolí o záměrech obce a vedení dialogu s orgány samosprávy a státní správy při
plánování dalšího rozvoje této lokality;
e) vystupování jako právnická osoba oprávněná hájit zájmy občanů Šáreckého údolí
dotčených procesy a úkony orgánů samosprávy a státní správy;
f) organizování kulturních, společenských a sportovních akcí v Šáreckém údolí v duchu jeho
prvorepublikových tradic.

3. Struktura spolku
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Statutárním a řídícím orgánem spolku je
výkonný výbor. Každý člen výkonného výboru zastupuje spolek samostatně. Členy
výkonného výboru k 31.12.2020 jsou:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Vladimír Brož, předseda
David Ptáček, místopředseda
Marek Brychcín, pokladník
Zbyněk Hajn, člen
Jan Kučera, člen
Markéta Nová, člen
Milan Šimonovský, člen
Michal Zazvonil, člen
Martina Kletečková, kooptovaný člen

Předseda spolku řídí činnost spolku a výkonného výboru mezi zasedáními členské schůze a
plní úkoly uložené mu členskou schůzí. Předseda může rozhodovat v neodkladných
případech o všech věcech týkajících se spolku. Na nejbližším zasedání o tom informuje
výkonný výbor, případně členskou schůzi.

4. Členská základna
Spolek evidoval ke konci sledovaného období 95 členů.

5. Stěžejní projekty spolku v roce 2020
(popsáno včetně dění do výroční schůze Spolku 16.09.2021)

5.1 Monitoring otevřených zdrojů informací
Koncem roku 2019 spolek zahájil s podporou externího dodavatele trvalý a systematický
monitoring otevřených zdrojů informací Magistrátu Hlavního města Prahy a Městské části
Praha 6, ale i dalších institucí. Cílem této aktivity je mít aktuální informace o činnostech a
rozhodnutích orgánů, které se jakýmkoli způsobem dotýkají Šáreckého údolí, zejména
v oblasti územního rozhodování, stavební činnosti a ochrany životního prostředí, přírody a
krajiny.

5.2 Sledování změn územního plánu
Spolek sleduje jak jednání Komise územního rozvoje Zastupitelstva městské části, tak Výboru
pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl.m. Prahy. Sledujeme též
jednání Zastupitelstva hl.m. Prahy. Pakliže je tématem podnět či změna územního plánu
v jakékoliv fázi procesu, intervenujeme členy komisí a výborů, popř. zastupitele.

5.3 Veřejná kontrola počínání veřejné správy a samosprávy při
rozhodování v území
V uplynulém období byly sledovány zejména tyto kauzy
a.

b.

c.

Uzavření ulice Pod Habrovkou
- Silničnímu správnímu úřadu podán Návrh na zahájení řízení ve věci
odstranění pevné překážky na pozemní komunikaci;
- Získání informací dle Zákona o svobodném přístupu k informacím
(106/1999) a jejich vyhodnocení;
- Celá kauza publikována v časopisu Šestka;
- Rozhodnutí Silničního správního úřadu očekáváme během 09/2021;
- V jednání je výkup / směna pozemků mezi městem a manžely
Durychovými.
Hausbót na Žežulce
- Získání informací dle Zákona o svobodném přístupu k informacím
(106/1999) a jejich vyhodnocení. Vzhledem k proběhlým lhůtám dále
nerozvíjeno.
Podnět na změnu územního plánu P205/2019 v oblasti Kalinův mlýn,
- Upozornění Petra Zemana, předsedy Výboru pro územní rozvoj, územní
plán a památkovou péči Zastupitelstva hl.m. Prahy (VURM) na nepravdivost
podkladů, na kterých stojí doporučení ke schválení;
- Získání informací dle Zákona o svobodném přístupu k informacím
(106/1999);
- Podnět na přezkum stanoviska IPR ke změně.

d.

e.

f.

g.

h.

Šatovka
- Získání informací dle 106/1999:
a) Stanovisko orgánu ochrany prostředí k navrhované změně ÚP;
b) Informace ke smlouvě s projektantem ASKG Design s.r.o.;
c) Informace k podnětu na změnu územního plánu – Odbor
územního rozvoje MČ P6.
- Jednání se zástupci VURM a MČ P6 o projektu Šatovka;
- Intervence u zastupitelů;
- Zastupitelstvo HMP pořízení změny 27.05.2021 odhlasovalo s tímto
pozměňovacím návrhem: „ukládá řediteli IPRu v rámci zpracování návrhu
změny klást důraz na stanovení požadavku vedoucího k minimalizaci
zásahu zástavby do krajinného charakteru a situování zástavby v odstupu
od přírodní památky Dolní Šárka“.
Účelová komunikace NN75 v oblasti Kalinův mlýn
- Na základě plné moci podány „Námitky účastníka řízení k navrhovanému
omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci“;
- Na základě plné moci podána „Námitka podjatosti úředních osob“.
Účelová komunikace NN5142 v oblasti Jenerálka / Krutec
- Prověření navrhovaného omezení veřejného přístupu na účelovou
komunikaci, komunikace se Základní organizací Českého svazu chovatelů,
z.s., Praha 6 – Vokovice.
Velká Pachmanka
- Získání informací dle 106/1999;
- Zpracován a na MHMP podán podnět k provedení přezkumného řízení na
společné povolení novostavby RD „Velká Pachmanka“ vydaného stavebním
úřadem P6 pro nesoulad s územním plánem, krajinným rázem a
neposouzením stavby z hlediska požární bezpečnosti.
- Zpracován a na Ministerstvo pro místní rozvoj podán podnět k provedení
přezkumného řízení na závazné stanovisko orgánu územního plánování, tj.
MHMP, odbor územního rozvoje.
Územní studie

5.4 Rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí
Rekonstrukce komunikace včetně odvodnění a rekonstrukce inženýrských sítí, výstavba
chodníků, úprava uličního prostoru.
V prvním pololetí 2020 uzavřeno stavební řízení vydáním stavebního povolení, monitorováno
zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Podpora Spolku při zajištění výkupů
pozemků. V srpnu 2021 bylo vypsáno zadávací řízení, termín otevírání nabídek byl stanoven

na 13.9.2021. Bude sledováno zadávací řízení, výběr zhotovitele a zahájení stavebních prací.
Cílem je i koordinace prací tak, aby byl minimalizován dopad na život v údolí.

5.5 Retenční nádrž na výtoku stoky D
Výstavba nové podzemní záchytné retenční nádrže v Šáreckém údolí u zastávky Korek,
na výusti stávajícího odlehčovacího potrubí z komory na Evropské ulici, které je v současné
době nevhodně ukončeno volným ústěním do travnatého pozemku. Účelem realizace je
zachycení přepadlého objemu vody při přívalových deštích a jejich následné postupné
přečerpání do kanalizace v ulici V Šáreckém údolí.
Stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D; stavební práce. Hlavní město Praha podepsalo se
stavební firmou OHL ŽS, a.s. smlouvu a za 161.258.520,- Kč vč. DPH vznikne podzemní
retenční nádrž o objemu 2.500m3, která by měla zachytit většinu přívalů a znečištěnou vodu
postupně vypustí do kanalizace. Stavba má být zhotovena do 20 měsíců od zahájení.

5.6 Infocedule do Šáreckého údolí
Zajištění potřebných povolení pro výstavbu infocedulí, informačních panelů pro návštěvníky
Šáreckého údolí. Cedule byly instalovány v roce 2020 u viaduktu v Podbabě, na křížení
turistické značky se silnicí u Šatovky a na začátku Zlatnice. Jednu ceduli zbývá po získání
potřebného povolení umístit u zastávky Na Mlýnku.

5.7 Most Břetislavka
Most v ulici V Podbabě – rekonstrukce. Demolice a novostavba mostního objektu přes
Šárecký potok u zastávky Břetislavka. Odboru dopravy a životního prostředí sděleny
připomínky k projektu a požadavky na koordinaci.

5.8 Most v Horoměřické ulici, na Jenerálce
Rekonstrukce mostu přes Nebušický potok na Jenerálce. Dojde k demolici současného mostu
včetně komunikace a následné výstavbě nového železobetonového mostu včetně mostního
vybavení.
Stavba je v realizaci, dokončení během podzimu 2021.

5.9 Rekonstrukce Horoměřické ulice
Celková rekonstrukce komunikace v úseku mezi křižovatkou s ulicí V Šáreckém údolí, včetně
odvodnění a rekonstrukce inženýrských sítí, výstavba chodníků, úprava uličního prostoru.
Vzhledem k nezvládnutým výlukám akce posunuta na jaro 2022.

5.10 Úprava křižovatky V Šáreckém údolí x Horoměřická
Úprava napojení ulice V Šáreckém údolí na Horoměřickou, zlepšení rozhledových poměrů a
nájezdových poloměrů. Příprava pro instalaci světelného signalizačního zařízení.

5.11 Kruhový objezd Horoměřická x Nebušická
Vybudování kruhového objezdu umožní ukončit autobusovou linku 116 u metra Veleslavín
nebo Bořislavka.
Stavba je v realizaci, dokončení během podzimu 2021.

5.12 Šatovka
Spolek podal v květnu 2019 správní žalobu k Městskému soudu v Praze proti změně
územního plánu z roku 2018 v oblasti usedlosti Šatovka. Městská část Praha 6 na Šatovce
plánovala výstavbu předimenzovaného seniorského centra (viz
https://www.praha6.cz/soutez-satovka).
Městský soud naši žalobu potvrdil ve čtyřech bodech z pěti, konstatoval mj., že změna
územního plánu je v příkrém rozporu se Zásadami územního rozvoje Hlavního města Prahy.
MČ Praha 6 podala prostřednictvím MHMP proti rozhodnutí kasační stížnost. Nejvyšší
správní soud však stížnost v květnu 2020 zamítl a změna územního plánu, tak byla zrušena
s definitivní platností, bez možnosti odvolání pro MHMP.
Radnice Prahy 6 ihned po zamítnutí kasační stížnosti podala novou žádost na změnu
územního plánu a pověřila inženýringem autory vítězného návrhu k prosazení této nové
změny územního plánu v novém procesu schvalování. Zároveň zadala zakázku v ceně cca
29 mil. Kč na projektovou dokumentaci na výstavbu seniorského centra víceméně podle
původního projektu.
Navrhovaná změna územního plánu sice navrhuje odstup zastavitelného území od přírodní
památky v pásmu 10 metrů, ale není omezena koeficientem zastavěnosti.
Spolek proto velmi bedlivě monitoruje aktivity MČ Praha 6 a Magistrátu Hl. m. Prahy
související s usedlostí Šatovka a okolními pozemky. Spolek by ocenil, kdyby se vlastníkům

podařilo vrátit usedlosti Šatovka život, avšak za respektování krajinného rázu a charakteru
údolí.

5.13 Uzavření ulice Pod Habrovkou
V říjnu 2019 došlo k uzavření páteřní cyklistické stezky A17 a oblíbené turistické trasy
z Nebušic do Dolní Šárky v místě za viaduktem v mimoúrovňovém křížení Horoměřické s ulicí
Pod Habrovkou. Náš spolek podal podnět na odbor dopravy MČ Praha 6, ve spolupráci
s inženýringem zjišťoval právní stav této komunikace a zahájil veškeré možné úsilí
k znovuotevření této komunikace. Činnost spolku v této kauze pokračuje v průběhu celého
roku 2020, kdy spolek objednal od geodetů zaměření a označení obecních pozemků.
Poté spolek společně s dobrovolníky zprůchodnil trasu, která vede po obecních pozemcích.
Dále vlastním nákladem nechal vybudovat provizorní dřevěné lávky v nejužších místech
u potoka.
Silničnímu správnímu úřadu podán Návrh na zahájení řízení ve věci odstranění pevné
překážky na pozemní komunikaci. Celá kauza publikována v časopisu Šestka. Aktuálně nás
Silniční správní úřad vyrozuměl o pokračování zahájeného správního řízení, ohledání na
místě a o lhůtě pro navrhování důkazů a jiných návrhů.

6. Dobrovolnické dny 2020
Ve spolupráci s agenturou Byznys pro společnost organizujeme dobrovolnické dny.
V září 2020 nám dobrovolníci ze Sanofi Aventis a z ČSOB pomáhali odstranit náletové dřeviny
ze stepi Šatovka. Akce probíhala v koordinaci s Oddělením péče o zeleň Magistrátu hl. města
Prahy. V roce 2021 plánujeme na tuto akci navázat údržbou ploch vyčištěných v roce 2020 a
odstraněním náletů ze zbývající části stepi.

7. Hospodaření spolku v roce 2020
V roce 2020 spolek hospodařil s přebytkem 155 tis. Kč.
Hlavními finančními zdroji spolku byly dary od mecenášů ze Šáreckého údolí a příspěvky
stálých podporovatelů.

8. Výhled do roku 2021
8.1 Rozpočet 2021
Pro rok 2021 počítá spolek s příjmy a výdaji ve výši 200 tis. Kč.

8.2 Veřejné akce v roce 2021
Vzhledem k šíření nemoci COVID 19 a souvisejícím opatřením se spolku bohužel v roce 2021
nejspíš nepodaří uskutečnit žádnou z pravidelných veřejných akcí. Doufáme nicméně, že se
společně sejdeme u pálení čarodějnic 30. dubna 2022.

Sestavil

Marek Brychcín

Dne

31.8.2021

