Příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva městské části Praha 15 č. Z-139 ze dne 26.3.2014

Výzva
Hlavnímu městu Praha prostřednictvím Rady a Zastupitelstva hlavního města Prahy
s návrhem na spolupráci při řešení komplexní protipovodňové ochrany Hostivaře
I.

Zastupitelstvo městské části Praha 15 :
a) pověřuje starostu MČ Praha 15 k předání studie protipovodňových opatření na Botiči
v obydlených oblastech Hostivaře.

Protipovodňové úpravy jsou navrženy kombinací přírodních úprav okolí toku Botiče
a trvalými úpravami stavebními se zařazením aktivních prvků protipovodňové ochrany.
Tři připravované etapy leží z části na svěřeném majetku MČ Praha 15, kde je i v našich
možnostech tyto plány spolufinancovat a dovést až k jejich realizaci. Jedná se o etapy označené
ve studii jako D1, D2, D5 a osazení mob. zábran v rámci etapy D6. Na tyto projekty v rozpočtu na
rok 2014 MČ Praha 15 v souhrnu vyčlenila již 11,75 mil. Kč a společně s financováním z fondů EU
je tak připravena řešit ca. 30% finančních nákladů na provedení protipovodňovách úprav.
Předpokládaná souhrnná hodnota všech opatření je ale odhadnuta na 80 - 100 mil. Kč.
Hodnota opatření je sice nižší, než byly škody při povodni v červnu 2013, ale MČ Praha 15 tak
velké finanční prostředky nejen nemá, ale ani je, vyjma uvedených etap na svěřeném majetku,
ze zákona nemůže vynaložit, protože správa potoka Botič není naše kompetence.
II.

Zastupitelstvo městské části Praha 15 :
a) navrhuje Hlavnímu městu Praha uzavření memoranda o spolupráci při řešení
komplexní protipovodňové ochrany Hostivaře,
b) žádá hlavní město Prahu o spolufinancování pořízení mobilních protipovodňových
zábran formou dotace ve výši 6,5 mil. Kč,
c) žádá Hlavní město Praha o spolufinancování protipovodňové etapy D2 - úpravy na
Kozinově náměstí formou dotace ve výši 3 mil. Kč.

III.

Zastupitelstvo městské části Praha 15 dále sděluje, že mimo návrhů plynoucích ze studie
na protipovodňovou úpravu na toku Botiče, jehož správa je v kompetenci HMP, je už
zřejmé, že účinek jakýchkoli úprav v záplavovém území může být výrazně negován nejen
manipulací na hostivařské vodní nádrži, která je také v majetku a kompetenci HMP, ale
i neřešením problémů v povodí Botiče nad vodní nádrží, které je v kompetenci Povodí
Vltavy s.p.

Zastupitelstvo MČ Praha 15 také požaduje jako součást komplexního řešení včasnou predikci
a informovanost o možných povodňových stavech ( systém včasného varování ) mezi správci
povodí Botiče, odborem krizového řízení HMP a Městskou částí Praha 15 a dále :
Na hostivařské nádrži :
o revizi manipulačních plánů hostivařské nádrže a preventivní odpouštění nádrže
v případě ohrožení
o propracované a včasné varování občanů
o obnovení nepřetržité služby hrázného
Na Košíkovském potoce :
o nastavení manipulace průtoku Košíkovského potoka v nádržích na jeho horním toku
o dostavbu 3. retenční nádrže
V povodí Botiče nad hostivařskou nádrží :

o revizi způsobu vypouštění dešťových vod do Botiče nad hostivařskou nádrží, kde
rozsáhlá výstavba v jeho horním toku, zejména ve Středočeském kraji, způsobuje
opakovaně obrovský bleskový přítok do nádrže a tím následně krizové situace ve
čtyřech pražských městských částech.

