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Litovický potokLitovický potok

�� PramenPrameníí v polv políích zch záápadnpadněě od obce Chýnod obce Chýněě
�� Mezi Mezi ChýnChýníí a Hostivica Hostivicíí rybnirybniččnníí soustava soustava 

–– ppřříírodnrodníí pampamáátka Hostivicktka Hostivickéé rybnrybnííkyky
�� PPřřes Hostivici tees Hostivici tečče v technicky e v technicky 

upravenupravenéém korytm korytěě do ndo náádrdržže Strnade Strnad
�� Na Na úúzemzemíí Prahy nPrahy náádrdržže e JivinyJiviny, Libocký , Libocký 

rybnrybníík a Dk a Džžbbáán, potn, potéé jako jako ŠáŠárecký potok recký potok 
protprotéékkáá ŠáŠárkou a rkou a úúststíí do Vltavydo Vltavy
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Vztah k Vztah k ÚÚSESSES



Historie potokaHistorie potoka

�� HostivickHostivickáá rybnirybniččnníí soustava na soustava na 
LitovickLitovickéémm potoce sloupotoce sloužžila jako zdrojovila jako zdrojováá
oblast praoblast pražžskskéého hradnho hradníího vodovoduho vodovodu

�� ÚÚprava potoka na nprava potoka na náámměěststíí ve 20. letech ve 20. letech 
20. stolet20. stoletíí

�� NapNapřříímenmeníí toku a zavezentoku a zavezeníí bbřřehehůů
v 60. av 60. ažž 70. letech, z70. letech, záároveroveňň vybudovvybudováána na 
ČČOV Hostivice a nOV Hostivice a náádrdržž StrnadStrnad



PoPoččáátky ztky záámměěruru

�� PrvnPrvníí úúvahy v roce 1993, prvnvahy v roce 1993, prvníí studie studie 
v roce 1994v roce 1994, druh, druháá studie v roce 1999, studie v roce 1999, 
oboběě jen mezi Litovickým rybnjen mezi Litovickým rybnííkem kem 
a na náámměěststíímm

�� ZZáámměěr v sour v souččasnasnéém rozsahu se m rozsahu se 
ppřřipravuje od ledna 2005ipravuje od ledna 2005



AktuAktuáálnlníí stav pstav přříípravprav

�� ÚÚzemnzemníí rozhodnutrozhodnutíí o umo umííststěěnníí stavbystavby
nabylo prnabylo práávnvníí moci 30.8.2010moci 30.8.2010

�� Dokumentaci ke stavebnDokumentaci ke stavebníímu povolenmu povoleníí
odevzdal projektant v odevzdal projektant v řřííjnu 2010jnu 2010

�� PodPodáánnaa žžáádost vodoprdost vodopráávnvníímu mu úúřřadu adu 
o vydo vydáánníí stavebnstavebníího povolenho povoleníí

�� PPřřipravovipravovááno podno podáánníí žžáádosti o dotaci dosti o dotaci 
z OPz OPŽŽPP



Rozsah zRozsah záámměěruru

�� PoPoččet dotet dotččených pozemkených pozemkůů: 89: 89
�� VýmVýměěra ra řřeeššenenéého ho úúzemzemíí: 6,8 ha: 6,8 ha
�� StStáávajvajííccíí ddéélka toku: 1 942 mlka toku: 1 942 m
�� PPřředpokledpokláádandanáá ddéélka toku: 2 361 mlka toku: 2 361 m

�� StavebnStavebníí nnááklady: cca 23 800 000 Kklady: cca 23 800 000 Kčč
vvččetnetněě DPHDPH



HlavnHlavníí efektyefekty

�� PPřříírodroděě blibližžšíší stav toku, který je lokstav toku, který je lokáálnlníím m 
biokoridorembiokoridorem

�� ParkovParkověě upravenupravenáá plocha (zelený pplocha (zelený páás) s) 
napnapřřííčč celým mcelým měěstemstem

�� ZvýZvýššeneníí protipovodprotipovodňňovovéé ochrany ochrany 
–– zvýzvýššeneníí kapacity kapacity bermybermy zejmzejmééna na 
pod npod náámměěststíímm



ÚÚsek Usek UČČS 01S 01



ÚÚsek Usek UČČS 02S 02



ÚÚsek Usek UČČS 03S 03



HlavnHlavníí problprobléémymy

�� Kvalita vodyKvalita vody
�� SloSložžititéé vlastnickvlastnickéé pompoměěryry
�� ZajiZajiššttěěnníí udrudržžitelnosti projektu itelnosti projektu 
�� (Ne)pochopen(Ne)pochopeníí od obod obččananůů
�� UdrUdržženeníí podpory ze strany zastupitelstvapodpory ze strany zastupitelstva



Kvalita vodyKvalita vody

�� V dV důůsledku rozvoje zsledku rozvoje záástavby v stavby v ChýniChýni
se zhorse zhorššuje kvalita vody v Hostivických uje kvalita vody v Hostivických 
rybnrybnííccíích a dopady se mohou projevit ch a dopady se mohou projevit 
i v i v řřeeššenenéém m úúzemzemíí

�� ÚÚsek Usek UČČS 01 mS 01 můžůže znehodnotit e znehodnotit úúnik nik 
kalu nebo jinkalu nebo jinéé provoznprovozníí problprobléémy my ČČOV OV 
Hostivice Hostivice –– nutno vynutno vyřřeeššit intenzifikaci it intenzifikaci 
ppřřed dokoned dokonččeneníím revitalizacem revitalizace



VlastnickVlastnickéé pompoměěryry

�� V UV UČČS 01 aS 01 ažž UUČČS 03 dotS 03 dotččenoeno
89 pozemk89 pozemkůů

�� Se soukromými vlastnSe soukromými vlastnííky uzavky uzavřřeny eny 
smlouvy o smlouvsmlouvy o smlouváách budoucch budoucííchch

�� VlastnickVlastnickéé pompoměěry znemory znemožžnily realizaci nily realizaci 
ččáásti akce sti akce –– UUČČS 04S 04

�� Výkup nVýkup něěkterých pozemkkterých pozemkůů v Uv UČČS 04 S 04 
na nna nááklad mklad měěstasta



VlastnickVlastnickéé pompoměěry ry –– ppřřííklad Uklad UČČS 04S 04



VlastnickVlastnickéé pompoměěryry

�� MMěěsto nensto neníí sprspráávcem toku a nemvcem toku a nemůžůže tak e tak 
zzíískat od stskat od stáátu pozemky tokutu pozemky toku

�� Pozemky mimo tok postupnPozemky mimo tok postupněě vykupovvykupováányny
�� Velmi sloVelmi složžititáá jednjednáánníí o sto stáátntníích pozemcch pozemcíích ch 

PKVT, s. p. v likvidaci, PKVT, s. p. v likvidaci, ÚÚZSVM, ZVHS, PF ZSVM, ZVHS, PF ČČR, SR, SŽŽDCDC

�� PPřřevody stevody stáátntníích pozemkch pozemkůů mezi stmezi stáátntníími mi 
institucemi institucemi 
PF PF ČČR R --> > OkOkÚÚ --> > ÚÚZSVM ZSVM --> Praha?; ZVHS > Praha?; ZVHS --> PVL> PVL

�� ProblProbléém potencim potenciáálnlníí ccíírkevnrkevníí restitucerestituce



UdrUdržžitelnost projektuitelnost projektu

�� ObtObtíížžnnéé sjednsjednáávváánníí zzááruk udrruk udržžitelnosti itelnosti 
projektu (nprojektu (náájmy, vjmy, věěcncnáá bbřřemena apod.) emena apod.) 
na stna stáátntníích pozemcch pozemcííchch

�� LiLišíší se investor akce a sprse investor akce a spráávce tokuvce toku
�� PPřředstava:edstava: sprspráávce toku zajivce toku zajiššťťuje uje úúdrdržžbu bu 

vlastnvlastníího koryta vho koryta včč. odstra. odstraňňovováánníí
sedimentsedimentůů v tv tůůnníích, mch, měěsto udrsto udržžuje okolnuje okolníí
pozemky vpozemky vččetnetněě seksekáánníí trtráávyvy



(Ne)pochopen(Ne)pochopeníí od obod obččananůů

�� FinanFinanččnníí hlediskohledisko
-- radraděěji sehnat penji sehnat penííze na opravy ulic, ze na opravy ulic, ……
-- nnááslednslednáá úúdrdržžba bude stba bude stáát pent peníízeze

�� ZbyteZbyteččnost akcenost akce
-- radraděěji potok ji potok zatrubnitzatrubnit
-- bude tady vbude tady vííc komc komáárrůů
-- „„tady povodetady povodeňň nikdy nebylanikdy nebyla““

�� ProblProbléémy pmy přři výstavbi výstavběě
-- doprava vytdoprava vytěžěžených zeminených zemin



Podpora zastupitelstvaPodpora zastupitelstva

�� ZZáámměěr projednr projednáán v roce 2005 pn v roce 2005 přřed ed 
zpracovzpracováánníím investim investiččnníího zho záámměěru ru 
na pracovnna pracovníím setkm setkáánníí zastupitelzastupitelůů

�� ŘŘada usnesenada usneseníí ZM k realizaci akceZM k realizaci akce
�� Akce v aktuAkce v aktuáálnlníím programovm programovéém m 

prohlprohlášášeneníí RMRM
�� Ani tyto kroky nezaruAni tyto kroky nezaruččujujíí ststáálou podporu lou podporu 

ZM tomuto zZM tomuto záámměěruru



PPřředpoklad realizaceedpoklad realizace

�� ŽŽáádost o dotaci z OPdost o dotaci z OPŽŽP v nejbliP v nejbližžšíší výzvvýzvěě
(2011?)(2011?)

�� Realizace po pRealizace po přřizniznáánníí dotace dotace 
(2012(2012––2014?)2014?)

�� Bez dotace se akce nebude realizovatBez dotace se akce nebude realizovat



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

Ing. JiIng. Jiřříí KuKuččeraera
mmíístostarosta mstostarosta měěsta Hostivicesta Hostivice
Husovo nHusovo náám. 13, 253 80 Hostivicem. 13, 253 80 Hostivice
kucera@radnice.hostivice.czkucera@radnice.hostivice.cz
www.hostivice.www.hostivice.czcz


