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Vážení přátelé,
vzhledem k mým kompetencím (životní prostředí a dop;-ava,.) jsem byl panem starostou
MC Pil pověře;? odpovědí na Váš podnět, kletý jste zaslali na MŽP.
Milíčovské kopce jsou situovány na územíMČ Praha-Újezd. MČ Praha 11 (Jižní
Město) o nich nerozhoduje a koncepční plány na nic/i nepřipravuje. Je to plně
v kompetenci zastupitelstva MČ Praha-Újezd. lvIC Praha 11 se k těmto aktivitám a
dlouhodobý;)? záměrům vyjadřuje jako soused a z pozice státní správy (O V, OŽP a
OD).
Lokalita bÍUíčovs/nch kopců vznikla tla konci 70. let. Jedná se o rozsáhlou deponii
výkopového materiálu ze stavby sídliště a druhého úseku trasy metra C na Háje.
Uzemí MUíčovských kopců je součástí přírodního pař-ku Botič Miličov a nachází se v
ochrannému pásmu přírodní památky MiUčovský les a mybnUgi“, která byla zřízena
nařízením č. 16ĺ2013 Sb. HMP. V současné době řešené území vykazuje přírodě blízký
charakter a je tvořeno převážně souvislými zapojenými porosty dřevin (‘stromové I
keřové patro), vrcholové partie jednotlivých kopců jsou tvořeny travnatými plochami.
Prostupnost území je zajištěna sítí zpevněných cest. Lokalita slouží vzhledem ke svému
charakteru jako rekreační zázemí pro obyvatele okolní zástavby a vytváří přechodovou
plochu mezi zvláště chráněným územím Milíčovského lesa a zástavbou Jižního Města.
—

„

V průběhu posledních dvou období vegetačního klidu byli‘ v řešenému území provedeny
práce spojené s údržbou a revitalizací stávajících porostů, které realizovala MČ Praha
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Újezd. V rámci zásahů byly provedeny pěstební probírky vybraných porostů a dále
byly vytvořeny „průseky jejichž účelem je dle sdělení Ing. Staňka z Úřadu MČ Praha
Újezd zejména zvýšení prostupnosti území pro migrující zvěř i návštěvníky,
usnadnění údržby porostů a eliminace jejich negativního využívání osobami bez
domova. Ve vybraných „průsecích“ plánuje MČ Praha Újezd na podzim letošního
roku výsadbu mladých dubů, buků a hp. Již dříve byly vysazeny nové stromy v
upravených vrcholových partiích kopců. Na základě podnětu občanů prověřovala
aktuálně provedené zásahy do vegetace spočívající v kácení zapojených porostů Česká
inspekce životního prostředí (ČIŽP,), přičemž ze strany ČižP nebylo zjištěno porušení
příslušných ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
—

“,

—

—

V nedávné době MČ Praha
Újezd také zveřejnila studii s návrhem možné
revitalizace a budoucí podoby MUíčovskych kopců. Jednalo se o předběžný návrh,
kte;ý nebude po vyhodnocení občanské ankety v navrhované podobě realizován viz
zápis č. 5/20 1 7 ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha újezd, konaného dne 17. 5.
20] 7 (bod č. Q) kladně hodnoceno bylo pouze piknikové sezení.
Vzhledem k tomu, že MUíčovské kopce se nachází v ochranném pásmu přírodní
památky „Miličovský les a ;ybníky“, které bylo nařízením č. 16/2013 Sb. HMP
vymezeno k zabezpečení ochrany hodnotného přírodního území Milíčovského lesa před
rušivými vlivy, měl by být (dle názoru OŽP MČ Pil i mého,) v maximální možné míře
zachován stávající charakter území, případně zvoleny takové rekreační aktivity, které
příliš nenaruší přírodní charakter území. Zejména by měly zůstat zachovány porosty
dřevin na jižních svazích kopců, které navazuji na území Milíčovského lesa a mají tak
velky význam z hlediska ochrany přírody a krajiny.
MČ Praha
Újezd v současné době zadává zpracování „Plánu péče o Milíčovské
kopce který bude obsahovat následnou údržbu kopců po revitalizaci.
—

—

—

—

—
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