O zmaru či prosperitě prostředí
Neznám prakticky člověka, který by zcela rezignoval na prostředí, ve kterém se pohybuje.
Většina lidí dává přednost pěknému a inspirativnímu prostředí a nelibě nese opak. Dosažení
a udržení kvalitního prostředí není samozřejmé, ani snadné. Díky člověku a jeho činnosti se
kvalita prostředí mění. Bohužel, nejde vždy a všude o změny pozitivní. U jedné takové
proměny prostředí bych se ráda zastavila.
Remíz K Vrtilce na jižním konci Písnice je místem, které místní obyvatelé dobře znají: chodí
kolem na procházky do okolí, na hřbitov, do bažantnice, na Točnou, vyjíždějí na kole z Prahy,
maminky tu vozí kočárky. Občas se někdo zastaví u originální desky z dílny ak. sochaře pana
Poláka. Tato krásná infodeska na železných pásech v kovových literách připomíná, že remíz
je součástí lokálního biokoridoru, byl místními občany pracně obnoven a je registrovaným
významným krajinným prvkem (VKP). Podle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou
významné krajinné zákonem výslovně chráněny. Jejich míra ochrany je ještě o stupeň výš,
než třeba ochrana lokálního biokoridoru (jehož součástí zdejší remíz je).
Přitom ještě před patnácti lety byl remíz K Vrtilce rozsáhlou černou skládkou s hromadami
komunálního a stavebního odpadu, skomírajícími stromy a zdevastovanou zelení. Severní cíp
pozemku byl cíleně zavážen a používán jako samozvané parkoviště pro vedlejší objekt
tehdejšího servisu Brejla. Inu prostředí, které zejména na podzim, když opadalo listí, skýtalo
velmi žalostný pohled.
Obnova remízu byla nesmírně pracná, nákladná a trvala déle než 4 roky. Na www.osstromy.info ( Fotogalerie/ Obnova remízu) si můžete připomenout, v jakém stavu remíz byl a
co taková změna obnášela. Vřele doporučuji. Bez jakéhokoli patosu a sebeprezentace, stojí
za to, si to připomenout, historie může být poučná.
Pro zvelebení remízu byla vynaložena spousta energie, peněz a práce. Razítka, jednání,
desítky hodin strávených nad papíry, shánění peněz. Následovalo proklestění terénu,
úmorné vytahovaní a vyhrabávaní všemožného odpadu a jeho dovoz v desítkách plných
kontejnerů. Strojové a ruční odkopávání navážek kolem kmenů stromů. Vyhloubení
odtokové strouhy a úpravy terénu, navezení nové zeminy, zatravnění a nakonec dosadba
stromů a keřů a rozvěšení budek pro ptáky. Remíz ožil. Prostředí na Vrtilce se zvedlo.
Jako čistá a přirozená zelená plocha prosperoval téměř deset let. Nyní se severovýchodní
okraj remízu začal znovu drasticky propadat ve skládku.
Stejně jako obnova remízu, tak i současný zmar mají svého konkrétního autora.
Je dobré vědět, KDO a JAK se na tomto prostředí podepsal.
Obnovu VKP realizovalo Sdružení pro životní prostředí Stromy za podpory Magistrátu hl.
města Prahy (MHMP), Městské části Praha Libuš (MČ P- Libuš) a nadací VIA pro místní rozvoj
a Partnerství a pracovaly se na ní celé rodiny: Hacklovi, Královi, Mlatečkovi, Řežábkovi,
Svobodovi, Hronkovi, Partlovi a pomáhali někdy také známí a přátelé.
Remíz, byl původně ve vlastnictví Lesů ČR. Ty jej předaly MHMP, který jej spravoval jako les
a registroval jako významný krajinný prvek. Nově obnovený a funkční biotop ponechal
přirozené obnově a měla být prováděna jen nezbytná údržba a průřez. MČ P-Libuš
vysekávala 2x ročně jen jižní a severní okraj remízu v návaznosti na další zelené plochy ve své
správě.

Současné zavážení pozemku odpadem a jeho nový propad ve skládku je dílem pana Fliegera.
Tento vlastník sousedního pozemku se rozhodl k ignorování civilizovaných pravidel a
zhodnocení svého majetku tak, jak se v minulosti osvědčilo: navážením odpadu za účelem
„vyrovnávání“ terénu. A to nejen na pozemku vlastním, nýbrž i na úkor sousedního pozemku
VKP. Lhostejno, zda poškozuje majetek cizí, vršil zde tento muž stavební a další odpad a poté
přešel ke stavbě palisádového plotu (bez stavebního povolení).
Pozemek remízu se nachází v kat. území Písnice, které je ve správě MČ Libuš. Ta přijímá a řeší
podněty občanů a sama plní své kompetence v oblasti životního prostředí. Správu
v přenesené působnosti vykonává MČ Praha 12. Péči o významné krajinné prvky zastává
magistrát. Správu lesa vykonávají Lesy hl. m. Prahy. Poškozováním dřevin se zabývá ČIZP.
Začátkem září loňského roku jsem podala podnět k odboru životního prostředí místního
úřadu (OŽP P- Libuš) kvůli podezření na ohrožení VKP. OŽP MČ P- Libuš předal podnět
odboru výstavby Praha 12 (OV P-12) a MHMP, později též České inspekci životního prostředí
(ČIŽP). Po typickém přetahování „to není naše starost“ realizoval OV P-12 s panem Fliegrem
neformální setkání a vyzval jej k nápravě. Protože se nic nezlepšilo, proběhlo koncem října
2015 na místně šetření za přítomnosti zástupců OŽP MČ P-Libuš, dvou zástupců MHMP, dvou
úřednic OV P-12, dvou dotčených vlastníků sousedních pozemků a autorky podnětu.
Samostatně navštívili místo i zástupci ČIŽP. Pan Flieger byl znovu požádán o odstranění
plotu, který nakonec z místa odstranil. Stavební a další odpad a zavezené stromy v remízu
však zůstaly!
Další vývoj lze shrnout takto:
Autor nepořádku zůstává i po půl roce bohorovně v klidu. Kromě odstranění palisád z hranice
pozemku neudělal nic. Asi pochopil, že ničit jiné pozemky v Písnici lze tak snadno a
beztrestně.
Žádný z dotčených orgánů totiž nedovedl věc do konce a neudělal, co bylo jeho povinností!
OŽP- Libuš věc urgoval u OV P- 12, u MHMP a u ČIŽP, ale sám aktivně správní řízení o
přestupku a udělení pokuty, podmínkách uvedení do původního stavu či náhradních
opatřeních nezahájil.
OV P - 12 sice zajistil odstranění černé stavby palisádového plotu, ale stavební navážky a
znečištění v remízu odmítl řešit, s odůvodněním, že terénní úpravy nejsou přece stavba.
MHMP po pěti měsících konečně zaměřil hranici pozemku, ale k poškozování svého majetku
se nevyjádřil. ČIŽP v dané věci taktéž nic fakticky nevykonala.
Popsaný příběh velmi dobře ilustruje, proč se Písnice roky potácí v nepořádku a zmaru.
A vede k zamyšlení, jestli má občanská práce na zlepšování prostředí smysl v prostředí, kde
se stále vyplácí ignorování pravidel, arogance a spoléhání se na nečinnost.
Přitom místo úřednického pink-pongu, neznalosti či neaplikování vlastních kompetencí
stačilo tak málo: ujasnit si, kdo za co vlastně zodpovídá.
Protože tak dosud nikdo neučinil, udělala jsem to nakonec sama, dotazem u nadřízeného
orgánu. To aby bylo jasno, i do budoucna, co všechno si může člověk v Písnici dovolit….
Mám tedy v ruce odpověď nadřízeného orgánu a věc je jasná.

Za černou skládku je pochopitelně vinen její původce, ale za to, že tato skládka ještě více
než po půl roce od oznámení jejího vzniku hyzdí životní prostředí v Písnici a její autor
není potrestán a dohnán k řádnému odklizení je zodpovědný odbor životního prostředí
městské části Praha-Libuš. Svou povinnost nesplnil řádně ani odbor výstavby Praha 12 a
ani ČIŽP.
Celý text odpovědi nadřízeného orgánu si můžete prostudovat na webu www.os-stromy.info
Co dodat?
Věřím v dobrý konec příběhu.
Doufám, že napříště už občan bude podobných dohadů ušetřen, viník bude neprodleně
doveden k nápravě škody a nabyté finanční prostředky z udělené pokutu, tedy pokud ji náš
Úřad městské části konečně udělí, budou využity ve prospěch životního prostředí.
Mgr. Daniela Partlová

