Výroční zpráva občanského sdružení Střížkov 8 – Náš domov
za rok 2012
V roce 2012 pokračovalo občanské sdružení v úsilí zabránit rozšíření areálu IPODEC – Čisté
město a vybudování sběrného dvora v Bešťákově ulici v Praze 8. Kromě toho se sdružení
snažilo řešit další aktuální záležitosti týkající se životního prostředí na sídlišti. Využili jsme
přitom různé navzájem se doplňující aktivity.
Ve věci rozšíření areálu IPODEC - Čisté město došlo v průběhu roku 2012 k řadě aktivit z naší strany.
Po zjištění, že Rada Městské části Praha 8 vyslovila souhlas s projektovou dokumentací k územnímu
řízení k rozšíření areálu IPODEC - Čisté město, jsme se snažili získat tuto dokumentaci. Když jsme
neuspěli u ředitele společnosti IPODEC ing. Vančury ani na stavebním úřadu Městské části Praha 8,
požádali jsme o ni Úřad městské části Praha 8 na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Ten však žádost odmítl. Sdružení se tedy odvolalo a odbor kontrolních
činností Magistrátu hl. m. Prahy mu dal za pravdu a nařídil 28.2.2012 Úřadu městské části Praha 8,
aby do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí požadované informace občanskému sdružení poskytl.
ÚMČ však nerespektoval ani toto rozhodnutí a informace jsme získali teprve po následné stížnosti na
magistrát.
Dne 1. března 2012 bylo zahájeno zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí. Občané se mohli do 21.3.2012 vyjádřit ke zveřejněnému záměru rozšíření
areálu IPODEC - ČISTÉ MĚSTO. Občanské sdružení sepsalo své námitky k záměru v rozsáhlém
22stránkovém vyjádření, svoje připomínky poslalo na odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního
města Prahy 267 občanů sídliště, které jsme o této možnosti informovali.
Magistrát uzavřel zjišťovací řízení EIA rozhodnutím, že záměr rozšíření areálu IPODEC musí být dále
posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, přičemž se
odvolával na řadu námitek našeho občanského sdružení, ke kterým je třeba v dalším řízení
přihlédnout.
Paralelně s řízením EIA probíhalo u Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 8 řízení o povolení kácení
dřevin na pozemku určeném pro předpokládané rozšíření areálu IPODEC, o které požádala
společnost IPODEC - Čisté město. Občanské sdružení vstoupilo do správního řízení a zpracovalo
námitky. Odbor životního prostředí kácení povolil, ale občanské sdružení se odvolalo na Magistrát hl.
m. Prahy, který rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání. Jeho výsledek lze stručně shrnout
tak, že kácení zeleně se povoluje až po nabytí právní moci stavebního povolení na akci rozšíření
areálu IPODEC - Čisté město a je uložena náhradní výsadba s následnou péčí po dobu 5 let. Přičemž
projekt počítá s výsadbou podstatně většího množství stromů a keřů, než vyplývalo z původního
záměru.
Dne 5. června 2012 došlo k jednání se členy komise pro životní prostředí rady MČ Praha 8 za účasti
starosty Jiřího Janků. Zástupci našeho občanského sdružení ve svých vystoupeních zopakovali postoje
a cíle sdružení, týkající se životního prostředí našeho sídliště, zejména ve vztahu k záměru rozšíření
firmy IPODEC. Upozornili rovněž na činnost firmy Gardavský, která v blízkosti firmy IPODEC začala na

pozemku, který je v územním plánu v kategorii městská a krajinná zeleň, skladovat a třídit stavební
odpad, což se projevilo výrazným zvýšením prašnosti na sídlišti Střížkov. Přitom zde bez stavebního
povolení rekonstruovala objekt, který ani není zanesen v katastru nemovitostí, nemá tuto
provozovnu registrovánu v živnostenském rejstříku.
V záležitosti firmy Gardavský jsme žádali o nápravu tři odbory MČ Praha 8 – životního prostředí,
výstavby a živnostenský, avšak bez úspěchu. Teprve odbor evidence, správy a využití majetku MHMP
nám dal za pravdu a vyzval firmu Gardavský k uvedení své činnosti do souladu se zákony a MČ Praha
8, aby dohlédla, zda došlo k nápravě. K tomu však v průběhu roku 2012 nedošlo.
V rámci přípravy na další fáze projednávání záměru rozšíření areálu IPODEC jsme si objednali
biologické posouzení pozemku u autorizované osoby pro účely posouzení podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na základě konzultací s odborníky jsme
požádali odbor výstavby MČ Praha 8 o soubor informací týkajících se kolaudace provozovny IPODEC.
Externí odborníci nám pomohli při formulací několika žádostí a stížností na příslušné orgány.
Upozornili náš rovněž na další oblasti, kterým bychom měli věnovat pozornost a poskytli nám
kvalifikované odpovědi na naše četné dotazy.
Dne 11.9.2012 došlo k 24hodinovému měření hluku z areálu IPODEC a monitorování dopravy, které
odbor ochrany prostředí MHMP nařídil provést projektantovi v rámci závěrů zjišťovacího řízení EIA.
Celý průběh jsme pečlivě sledovali a zdokumentovali jsme, že IPODEC záměrně zásadně zkreslil
výsledky tím, že v tu dobu značná část vozidel parkovala mimo areál firmy a mezi 22. a 23. hodinou,
kdy hluk způsobený provozem vozidel IPODEC podle našeho názoru převyšuje hlukové limity,
nevyjelo z areálu ani jediné vozidlo. Bezprostředně poté jsme o tom informovali odbor ochrany
prostředí MHMP.
Dne 30. října jsme ve spolupráci s o.s. „8 jinak!“ uspořádali k Kulturním domě Ládví veřejnou debatu
občanů se zastupiteli Prahy 8 k problémům sídliště Střížkov. Zúčastnilo se jí více než 60 občanů, tři
opoziční zastupitelé, kteří nás jednoznačně podpořili, a za koalici místostarosta Michal Švarc z TOP
09. S návrhem, jak by bylo možné uskutečnit přemístění firmy IPODEC, vystoupil opoziční zastupitel
Matěj Fichtner. Místostarosta Švarc však tento návrh odmítl. Potvrdil pouze, že TOP 09 nehodlá
připustit zřízení sběrného dvora.
Debatě předcházelo dotazníkové šetření, které pro nás zpracovalo o.s. "8 jinak!". Rozdali jsme 1164
dotazníků, 295 vyplněných dotazníků se nám vrátilo, návratnost byla 25 procent. Cílem bylo zjistit
názory občanů na možné budoucí využití dosavadní volné plochy, současně jsme chtěli zjistit, do jaké
míry se cítí být dobře informováni vedením Prahy 8 o změnách ve využití těchto pozemků. Výsledky
ukázaly velmi silnou shodu v názorech na různé varianty využití pozemků i v pocitu nedostatečné
informovanosti ze strany vedení Prahy 8. Zároveň nám potvrdily, že naše představy jsou v souladu
s míněním drtivé většiny obyvatel sídliště. Díky veřejné debatě jsme dostali problematiku rozšíření
areálu IPODEC i do médií.
Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku 2012 množily stížnosti obyvatel na opakované rušení
nočního klidu hlasitou hudební produkcí z provozu Pizzerie Bar Střížkov, informovali jsme o tom
spolu se žádostí o nápravu odbor živnostenský, odbor výstavby a odbor občansko-správní ÚMČ Praha
8 a hygienickou stanici. Provozovatel pizzerie byl vyzván odborem výstavby ke zjednání nápravy
a nám bylo doporučeno, abychom se v případě opakovaného rušení obrátili na Městskou policii.

V závěru roku 2012 byl zveřejněn záměr PHA 846: „Čerpací stanice Bencalor v areálu firmy Mynos
STK s.r.o., ul. Bešťákova, Praha 8, k.ú. Střížkov." Reagovali jsme podrobně zdůvodněnou námitkou,
zejména ke zhoršování našeho životního prostředí, zbytečnosti další čerpací stanice v naší oblasti
a kumulaci škodlivých vlivů se záměry IPODECu. Námitku jsem podali počátkem roku 2013.
Magistrát následně v závěrech zjišťovacího řízení rozhodl, že záměr nebude přímo schválen, ale musí
se pokračovat řízením na posouzení vlivů na životní prostředí. Byli jsme jediní, kdo se ozval, všechny
další orgány neměly námitek.
Již druhým rokem jsme využili programu Nadace VIA na podporu občanských sdružení a požádali
jsme o tzv. Rychlý grant. Naše žádost byla schválena a 1.6.2012 dorazil na náš účet nadační příspěvek
ve výši 30 000 Kč. Příspěvek jsme využili celý na právní poradenství, zpracování biologického
posudku, tisk letáků a pronájem sálu pro veřejnou debatu zastupitelů MČ Praha 8 s občany.
Podle roční závěrky, kterou zpracoval pan Radek Tázler, byl k 1. lednu 2012 úhrn aktiv 24 398 Kč,
z toho 12 687 Kč tvořila částka určená k vrácení Nadaci VIA kvůli nevyčerpání rozpočtu grantu z roku
2011. Na konci roku 2012 představoval úhrn aktiv 11 265 Kč. Občanské sdružení vynakládalo
finanční prostředky hospodárně a v souladu se svým zaměřením.

