




Sídlo: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 5 TELEFON: Ústředna  235 011 111, 235 012 
111

IČO: 00241687     DIČ:CZ00241687

1

Městská část Praha 13
Úřad městské části

Tajemnice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
P13-23521/2012 Šmíd/205 29.5.2012

Odpověď na interpelaci

Vážený pane zastupiteli,

na základě Vaší interpelace, kterou jste podal k terénním úpravám v přírodní památce Háje, 
Praha 5, Stodůlky, mezi ul. K Hájům/Okruhová, na pozemku parc. č. 1024 v katastrálním území 
Stodůlky, které jsou prováděny stavebníkem Ing. Janem Tajbošem , Plzeňská č.p. 348/54, 150 00 
Praha 5-Smíchov, Vám sděluji následující.

Aktivity Ing. Tajboše v přírodní památce Háje, ke kterým došlo v měsících duben a květen probíhají 
ve 3 oddělených okruzích.

1.)     Kácení dřevin:

Pravděpodobně na počátku dubna 2012 vykácel Ing. Tajboš porosty v bývalé pískovně v rozsahu dle 
fotodokumentace z 23.4.2012, 10.5.2012 a 30.5.2012. Po druhé výzvě SÚ doložil dne 30.5.2012 
„Rozhodnutí-povolení ke kácení dřeviny“, ve kterém MHMP-OOP povoluje pokácet dřevinu –
Borovici lesní  (zn: S-MHMP-1088808/2011/OOP-V-679/R-169/Bu). Pozemek parc.č. 1024 v k.ú. 
Stodůlky se nachází v ochranném pásmu přírodní památky – Háje. V tomto případě je kompetentní 
z hlediska ochrany přírody a krajiny Odbor ochrany prostředí – OOP MHMP, který jsme jako 
SÚ vyrozuměli o skutečně provedeném rozsahu kácení a dalších zásazích do terénu, „Sdělením“ (č.j.: 
P13-22514/2012). Po prošetření věci jsme MHMP-OOP požádali o podrobnější informace.

Také Odbor životního prostředí MČ Praha 13 provedl na výše zmíněném pozemku místní šetření, při 
kterém bylo zjištěno, že došlo k vykácení dřevin , které jsou v režimu §8, odst. 3 zákona 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, na jejihž pokácení není potřeba povolení.

2.)     Nepovolené terénní úpravy - Zázemí pro Galerii v přírodě–Háj:

Realizace záměru vyžaduje projednání v územním řízení ukončené Územním rozhodnutím v právní 
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moci (dle typu Územního rozhodnutí případně i stavebním řízením).

Stavebník Ing. Jan Tajboš podal na SÚ dne 12.4.2012  „Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití
území“ (P13-20064/2012), která má spočívat v terénních úpravách pro účely zázemí a činnosti 
„Galerie v přírodě – Háj“ a zároveň dne 12.4.2012 podal „Žádost o vydání rozhodnutí na umístění 
vrtané studny“ (P13-20065/2012).  Obě výše zmíněné žádosti v současné době vyřizuje Ing. arch. 
Háková. Stavební úřad zjistil, že předložené žádosti nemají předepsané náležitosti podle § 86 
stavebního zákona a neposkytují dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných úprav v území. 
Žadatel byl proto vyzván k doplnění obou žádostí a z tohoto důvodu byla obě „Územní řízení“ dne 
7.5.2012 přerušena (správní lhůty neběží) a stavebník byl vyzván, aby do 30.10.2012 doplnil: 

- souhlas vlastníka pozemku dotčeného terénními úpravami (popř. plnou moc k zastupování)
- dořešení dopravního napojení pozemku na veřejnou komunikační síť zejména z hlediska 

zajištění vyvážení odpadních vod vč.souhlasu vlastníků pozemků dotčených dopravním 
napojením

- dořešení návrhu likvidace odpadních vod včetně doplnění přesného umístění v koordinační 
situaci 

- stanovisko odboru územního plánu MHMP
- stanovisko odboru dopravy MHMP (zejména z hlediska dopravního napojení k zajištění 

vyvážení odpadních vod)
- stanovisko odboru dopravy ÚMČ Praha 13 (zejména z hlediska dopravního napojení k 

zajištění vyvážení odpadních vod) 
- stanovisko OŽP MHMP k umístění zařízení na likvidaci odpadních vod
- statické posouzení vzhledem k rozsahu navrhovaných terénních úprav vč. návrhu na 

zabezpečení svahu zpracované odpovědnou osobou
viz „Usnesení o přerušení územního řízení“ č.j.: P13-23353/2012, č.j.: P13- 24079/2012

Pokud stavebník v určené lhůtě doloží potřebná stanoviska a podklady bude  na úřední desce ÚMČ 
Praha 13 vyvěšeno „Oznámení o zahájení řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání“, kterého se 
budou moci zúčastnit jak občanská sdružení tak široká veřejnost. Pokud nebudou nedostatky žádosti 
ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. 

SÚ provedl na podnět OS Stodůlky – Háje dne 23.4.2012 místní šetření k nepovoleným terénním 
úpravám na výše uvedeném pozemku, při kterém zjistil tyto závady:

 v rámci kácení stromů a náletové zeleně byly provedeny terénní úpravy, které svým rozsahem 
zasahují do celého pozemku 

 svou velikostí, tvarem a umístěním přesahují tyto terénní úpravy a přesuny hmot rámec 
potřebných zásahů a vzhledem ke svažitosti terénu (cca 12 m převýšení) ohrožují stabilitu 
svahu 

 došlo k narušení stávající lesní cesty 

a podle § 134 odst. 2 stavebního zákona vyzval stavebníka ke zjednání nápravy ve lhůtě do 1 týdne 
ode dne doručení této výzvy. Náprava stavu spočívá v uvedení terénu do původního stavu, provedení 
statického zabezpečení narušeného svahu (dle projektu autorizovaného statika) a v obnovení stávající 
lesní cesty, viz „Výzva zjednání nápravy“ (č.j.: P13-22280/2012). 

Dne 10.5.2012 SÚ provedl druhé místní šetření - kontrolu nařízené nápravy nepovolených terénních 
úprav na pozemku č.parc.1024 v k.ú. Stodůlky, při které zjistil tyto závady: 

viz „Opakovaná výzva zjednání nápravy“ (č.j.: P13-25034/2012)

1. navršená zemina v obou jámách nebyla řádně rozhrnuta a porušený terén svahu nebyl stále uveden 
do původního stavu

2. byla nově navezena hromada štěrku v rozsahu cca 2 m³ a 2 hromady jílovité zeminy, navršené 
v severovýchodní části pozemku č.parc.1024 v blízkosti oplocení sousedního pozemku 
č.parc.1023/1 v k.ú.Stodůlky
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3. stále zůstává narušena část stávající lesní pěší cesty na dotčeném pozemku i na pozemcích 
sousedních 

4. nebyl předložen statický posudek a návrh zajištění narušeného svahu

5. nebylo předloženo „Rozhodnutí o povolení ke kácení“ vydané OOP MHMP, na základě kterého 
byly v rámci kácení částečně provedeny přesuny hmot a terénní úpravy

a podle § 134 odst. 2 stavebního zákona vyzval stavebníka ke zjednání nápravy ve lhůtě do 1 týdně 
ode dne doručení této opakované výzvy, nejpozději do 30.5.2012. SÚ konstatoval, že byly provedeny 
pouze dílčí úpravy terénu, ve kterých byl na dvou místech částečně zahrnut poškozený svah a byla 
částečně obnovena stávající lesní cesta. Naopak oproti minulému šetření na místě ze dne 23.4.2012, 
byl na pozemek přivezen štěrk a navezeno určité množství jílovité zeminy. Současně stále nebyl 
předložen statický posudek k provedeným přesunům hmot a „Rozhodnutí o kácení“ vydané OOP 
MHMP. 

Stavební úřad dále konstatoval, že provedené „uvedení do původního stavu“ je zcela nedostatečné a 
neodpovídá požadavkům stanoveným ve výzvě. Pro splnění výše uvedených požadavků ve výzvě je 
nutné odstranit vytvořené terénní úpravy a poškozený svah tvarově upravit tak, aby navazoval na 
stávající terén, odstranit navezený štěrk a zeminu. Současně je nutné doložit požadované povolení ke 
kácení a statický návrh zabezpečení narušeného svahu.

S odvoláním na výše uvedenou výzvu OST OUR - ÚMČ Praha 13, stavební úřad opakovaně vyzývá 
ke zjednání nápravy současného stavu a poté k zastavení veškeré činnosti spojené s nepovolenými 
pracemi pro akci „Galerie v přírodě“ do doby vydání potřebných povolení.
Dne 30.5.2012 SÚ provedl 3. místní šetření - kontrolu nařízené nápravy nepovolených terénních úprav
na pozemku č.parc.1024 v k.ú. Stodůlky, při které zjistil následující skutečnosti:

 bod 1 opakované Výzvy zjednání nápravy byl splněn zčásti – vytěžená zemina s pískem byla rozhrnuta 
do stran, v menší odtěžené roklině byla přihrnuta ke svahu. Vzhledem k tomu, že nebyl předložen 
statický posudek nemůže SÚ na základě ohledání konstatovat, že tato úprava je z hlediska bezpečnosti 
nedostatečná. Současně chybí upozornění na možnost úrazu pro náhodné kolemjdoucí

 bod 2 opakované Výzvy zjednání nápravy splněn zčásti – štěrk byl odvezen, jílovitá zemina zůstala na 
místě. 

 bod 3 opakované Výzvy zjednání nápravy nesplněn – narušení stávající lesní pěší cesty trvá (to zn. 
rozšíření o projetou kolej a vyřezání stávajících dřevin). 

 bod 4 opakované Výzvy zjednání nápravy nesplněn – statické posouzení nebylo předloženo

 bod 5 opakované Výzvy zjednání nápravy splněn – Rozhodnutí o kácení vydané OŽP MHMP bylo 
předloženo

SÚ konstatuje, že „Opakované výzvě zjednání nápravy“ nebylo zcela vyhověno a záležitost byla předána 
k projednání přestupku právníkovi SÚ, který zahájí přestupkové řízení dle § 178 stavebního zákona.
Z výše uvedených důvodů, a protože stavebník nedisponuje žádným platným povolením k stavebním 
či terénním činnostem na dotčeném pozemku, požaduje stavební úřad do doby vydání potřebných 
Rozhodnutí zastavení všech prací na pozemku vyjma těch, které jsou určeny k navrácení území do 
původního stavu. Z výše uvedeného vyplývá, že se k datu 31.5.2012 jedná o nepovolené terénní práce 
prováděné bez předchozího povolení. 

Dne 30.5.2012 SÚ obdržel jedno ze stanovisek potřebných k vydání „Rozhodnutí o změně využití 
území“ (P13-20064/2012), a to: „Závazné stanovisko silničního správního úřadu“ – odboru 
dopravních agend MHMP č.j.:MHMP-713585/2012/ODA-O4/Dů, na akci Galerie v přírodě, které je 
nesouhlasné. Bez kladného stanoviska tohoto odboru a zajištění příjezdu a přístupu na dotčený 
pozemek po veřejně přístupných a zpevněných komunikacích, nebude možné „Rozhodnutí o změně 
využití území“ (P13-20064/2012) vydat.

3.)    Umístění dočasných studijních konstrukcí v průběhu období květen-říjen 2012          

Stavebník Ing Tajboš se na SÚ také dotazoval na možnost provádět „ukázky krátkodobých příkladů 
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alternativních možností stavění, s dobou trvání maximálně do 30 dnů“, v souladu s „udržitelným 
životem na Zemi“, které měly probíhat v letních měsících a ze své podstaty nevyžadují projednání 
v režimu umístění ani povolení stavby, a měly předcházet vlastnímu záměru „Zázemí Galerie 
v přírodě – Háj“. K této problematice vydal SÚ „Vyjádření o umístění dočasných studijních 
konstrukcí“ č.j.: P13-25521/2012, ze kterého cituji:

Pozemek parc.č. 1024 v k.ú. Stodůlky leží dle platného územního plánu ve funkční ploše zeleně „LR-
lesní porosty“ a je součástí celoměstsky významné zeleně. Na ploše LR, která je součástí celoměstsky 
významné zeleně lze připustit pouze stavby a zařízení související s provozem a údržbou těchto ploch 
(zázemí  pro skladování školkové zeleně, nástrojů k údržbě lesa, apod.). Pozemek je součástí 
ochranného pásma zvláště chráněného území ze zákona o ochraně přírody a krajiny a leží zčásti 
v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení. 

V rámci činnosti „Galerie v přírodě Háj“ oznamil investor umístění dočasných částí studijních 
konstrukcí za účelem zjištění nejlepších postupů pro navršení obou homolí zázemí galerie, s dobou 
trvání do 30 dní – ve smyslu § 79 odst. 3 j) stavebního zákona. 

Vzhledem k dosavadnímu postupu investora na pozemku parc.č. 1024 v k.ú. Stodůlky a vzhledem 
k webovému portálu spol. Cultura in Forma Bohemica, kde se o aktivitách na dotčeném pozemku lze 
dočíst, že jde o akci: „stavba geoobydlí v krajině“ (přestože investor o umístění a povolení takovéto 
stavby zdejší stavební úřad nežádal) a s tím souvisejících workshopů většího rozsahu (avšak bez 
možnosti zajištění základních hygienických potřeb účastníků v území, které je chráněné dle zákona o 
ochraně přírody a krajiny), domnívá se stavební úřad, že mu jsou  záměrně předkládány nepravdivé 
informace ve věci a o činnosti společnosti.

Z tohoto důvodu, do objasnění a vysvětlení celé kauzy a činnosti společnosti na dotčeném 
pozemku, požaduje stavební úřad zastavení všech prací na pozemku (vyjma těch, které jsou 
určeny k navrácení území do původního stavu) a to i oznamovaných příkladů dočasných 
studijních konstrukcí pro volbu postupů při navršování obou homolí.

Závěrem:

Občanské sdružení Stodůlky-Háje-Libor Jirků podalo na SÚ tyto Žádosti o poskytnutí informace:

Dne 4.4.2012 - Žádost o poskytnutí informace e-mailem, odpověď odeslána e-mailem 4.4.2012

Dne 18.4.2012 - Žádost o poskytnutí informace Sp.zn.: OUR 21402/2012/Bud a Žádost (dle zákona 
č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) o poskytnutí informace Sp.zn.: OUR 
21404/2012/Bud, odpověď odeslána poštou 25.4.2012

Dále jste byl informován o průběhu řízení e-mailem dne11.5.2012 a 29.5.2012

S pozdravem

JUDr. Kateřina Černá v.r.




