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Usnesení
Rada městské části Praha-Dolní Chabry

Číslo 872/22/RMČ
ze dne 07.02.2022

Námitky k revitalizaci rybníka

Rada městské části Praha-Dolní Chabry

I. bere na vědomí
doporučující stanovisko KSaD ke zhoršení vody v rybníce, který byl zrevitalizován a
momentálně probíhá vodoprávní řízení

II. schvaluje
podání námitek ze strany MČ Praha-Dolní Chabry kvodoprávnímu řízení
,,Revitalizace Horního rybníka v Chabrech" k nefúnkčnosti oprav, které v rámci
stavby proběhly

III. pověřuje
místostarostu Jana Vokurku podáním námitek na ÚMČ Práha 8 - odbor územniho
rozvoje a výstavby

,
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Městská část Praha-Dolní Chabry

Úřad městské části Praha-Dolní Chabry

Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry, tel../fax: 283851272,

Městská část Praha 8
Úřad MČ Praha 8
Odbor územního rozvoje a výstavby
Zenklova 35
180 48 Praha 8

Vaše čj.l ze dne Naše čj. Vyřizuje: Dne:
MCPCH 0194/2022 Pisingerová 8. 2. 2022

Věc: revitalizace Horního rybníka v Chabrech - námitk'y ze strany MČ Praha - Dolní
Chabry

s odvoláním na zaslané Oznámení o zahájení společného řízení č. j. MCP8 030879/2022
ze dne 21. l. 2022 vám sdělujeme následující.

MČ Praha - Dolní Chabry na základě usnesení Rady MČ č. 872/22/RMČ ze dne 8. 2. 2022
podává v zákonné lhůtě připomínky ke společnému řízení.

Revitalizace rybníka nesplnila svoji fúnkci, opravy neproběhly tak, aby bylo zamezeno
výskytu řas. Během několika dnů došlo k rapidnímu zhoršení kvality vody.
Momentálně se v rybníce i přes nízké venkovní teploty vyskytují řasy (viz fotodokumentace).
Revitalizace rybníka se prováděla hlavně z důvodu nedostatečné čistoty vody, která
především v letních měsících zahnívala.
Dno rybníka bylo při stavbě vyčištěno, dešt'ová kanalizace, která byla původně do rybníka
svedena přeložkou odkloněna do Drahanského potoka. Došlo k odbagrování a odvozu bahna
voda by tedy měla být čistá.
Nicméně voda zřejmě neproudí v dostatečné miře, není zřejmě zajištěn patřičný průtok tak,
aby nedocházelo ke znečištění vody.

S pozdravem

JanVokurka
místostarosta MČ Praha - Dolní Chabry
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Příloha: usnesení Rady MČ Praha - Dolní Chabry
fotodokumentace znečištění vody


