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Dobrý den, 

je skutečně velká škoda, že se lidé z SVJ 594 (v cc:) ozývají v době, kdy máme zahájit stavbu. A to ještě ne přímo, ale 
Vaším prostřednictvím. Lentilky nevznikly před týdnem, ale byly předloženy veřejnosti již v září 2011. Následně přišlo 
několik málo připomínek do územního řízení a na všechny jsme reagovali. Většina lidí, včetně obyvatel SVJ 594, nevěřila, 
že by se tento projekt mohl dotáhnout do konce. Toto mě na jednu stranu velmi mrzí, na druhou jsem rád, že jsme 
ukázali, že to jde. Teď, když už je jasné, že Lentilky budou, tak se začínají někteří lidé ozývat, abychom provedli 
v projektu změny. Byl jsem otevřený diskusi po celé dva roky a desítky lidí tuto možnost využily. Zrušili jsme psí lentilku, 
upravili Ivančickou, provedli změny v Kuželově atd. Níže uvedený text usnesení SVJ 594 se ke mně do této chvíle 
nedostal. Proto mi dovolte se ohradit k větám typu, že jsme něco bezohledně naprojektovali. A pokud nyní členové SVJ 
594 vyslovují důrazný nesouhlas s projektem, tak ho plně respektuji, ale je pro mě velmi složité na něj v těchto dnech 
reagovat, když máme územní rozhodnutí, stavební povolení, schváleny dotace a vybraného dodavatele stavby. 

…a dovolím si dodat jednu poznámku. Pan Filípek (v cc:), který ve zmíněném domě bydlí, je členem komise RSŽP. On má 
přístup prakticky ke  všem informacím o Lentilkách. Dokonce i k těm, co nejsou veřejné, včetně všech interních termínů 
územního řízení, dotační žádosti, výběrových řízení, uzavíraní smluv atd. Být obyvatelem domu, ptal bych se primárně 
jeho, proč nedal připomínky k projektu, jehož je jako člen komise přímou součástí. 

Některé Vaše argumenty jsou založeny na neaktuálních informacích. I když to stojí peníze, projekt jsme trochu zdrželi, 
abychom do něj zapracovali změny. Počkejte prosím pár dní a uvidíte, že tým připravující Lentilky není tak bezohledný a 
arogantní, jak se píše. 

MSF 
HM. 

  

From: cadek - volny [mailto:cadekv@volny.cz]  
Sent: Monday, March 03, 2014 12:30 PM 
To: mikulecky@letnany.cz 
Cc: Marketa Svobodova ing 
Subject: Re: Borovice Malkovského 593 

  

Vážený pane doktore, 
  
Ing. Svobodová správně píše, že rozhodnutí zda stromy ponechat nebo pokácet je politického charakteru. Z vyjádření 
Ing. Svobodové pro mne vyplývá, že pro kácení hovoří spíše ekonomické důvody než zdravotní stav stromů. Není přitom 
přihlédnuto k funkcím, které stromy v daném místě mají, mj. překážka pro vítr.  
  
Všichni jsem se shodli, že názory odborníků se mohou lišit. Dle mne by názor soudního znalce v oboru měl stát výše. 
Souhlasíte? Náklady na posudek znalce nebudou hrazeny z žádné dotace, ale ze soukromých prostředků občanů. Znovu 
Vás proto žádám o vyjádření zda budete případné kladné stanovisko soudního znalce respektovat. Samozřejmě nepůjde 
o posudek na základě fotografií, ale vznikne po šetření na místě. Předpokládám, že bude obsahovat i časový odhad doby 
po které stromy budou potřebovat údržbu nebo být vykáceny. 
  
Dále bych Vás chtěl požádat o vyjádření zda může zůstat trávník před vchody Malkovského 592-595. Tento dotaz jsem 
Vám kladl již na FB MČ Praha 18. Podle plánku, který jste zveřejnili má v tomto místě vzniknou namísto stávajícího 
chodníku o šíři 2,5 m pás dlažby cca 8-9 m široký. To je několik set (odhadem více jak 400) metrů čtverečních navíc 
zadlážděné plochy. Toto místo je vystaveno silným větrům. Po odstranění borovic nám bude vítr honit smetí po dlažbě 
sem a tam. Z usnesení shromáždění vlastníků SVJ Malkovského 594: 
"Tímto zásahem dojde k celkovému zhoršení prostředí a podmínek užívání přilehlých bytů. Je to kromě částečné ztráty soukromí, kdy 
procházející lidé se budou nacházet v těsné blízkosti oken a lodžií bytů, také ztráta ploch pro vsakování dešťové vody, ztráta 
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bezprašných travnatých ploch, ztráta ploch s porostem, které neodrážejí, ale pohlcují sluneční záření a v letních měsících nesálají 
horko atd. Členové se domnívají, že všechny tyto zřetele vůbec nebyly projektanty vzaty v potaz a byly bezohledně naprojektovány 
zpevněné plochy do těsné blízkosti domů mnohonásobně větší, než jsou dosud. Členové společenství proto vyslovili důrazný 
nesouhlas s rozšířením těchto zpevněných ploch a požadují ještě úpravu projektu tak, aby byly v těsné blízkosti domů zachované pásy 
zeleně. Domnívají se, že úprava projektu je natolik minimální a natolik maximálně prospěšná pro zkvalitnění prostředí obyvatel, 
jejichž domovů se projekt přímo dotýká, že jimi volení zástupci by se měli bezvýhradně zasadit o prosazení této úpravy projektu 
„Letňanských lentilek“.  
Úspora na dlažbě a technických vsakovacích prvcích by mohla být v budoucnu využita na ošetření nebo likvidaci borovic. 
  
Nemohu také zcela souhlasit s výrokem Ing. Svobodové "V několika případech bylo doporučeno odstranění dřevin a nahrazení 
novou výsadbou. Vždy se jednalo o stromy nebo keře, které nejsou perspektivní, ve špatném zdravotním stav, provozně nebezpečné, 
případně nenávratně poškozené." 
Třeba v prostoru východně od plotu DPS. Tam kde je chodník bude trochu zeleně a tam kde je zeleň bude 
beton /samozřejmě větší plocha/. Hlavně budou pokáceny všechny stromy - např. 2 ks cca 7 m vysokých javorů v 
nejlepších letech, a nádherným tvarem (pravděpodobně položky 39 a 41 ve specifikaci kácení). Tyto stromy se nacházejí 
na samém pokraji budoucí dlažby. Daly by se při troše dobré vůle a citu architektů do projektu zakomponovat. 
  
Děkuji za odpověď a vstřícný přístup 
  
Ing. Václav Čadek 
  
Original Message -----  

From: Marketa Svobodova ing  
To: volny, cadek -  
Cc: mikulecky@letnany.cz  
Sent: Monday, March 03, 2014 8:44 AM 
Subject: Re: Borovice Malkovského 593 
  
Dobrý den, 
  
začnu  trochu  zeširoka.  Stejně  jako  lékaři mohou mít  různé  názory  na  způsob  léčby  pacienta,  kuchaři  na  přípravu 
pravých slovenských halušek nebo třeba finanční poradci na nejlepší způsob investování, tak i odborníci na zeleň se ve 
svých názorech liší. Respektuji rozdílné názory mých kolegů, protože bez odborně diskuse by se náš obor nerozvíjel a 
nepřicházeli bychom na nové postupy péče o dřeviny  rostoucí mimo  les, na  efektivnější údržbu  zeleně,  kvalitnější 
postupy výsadby apod.  
   
MČ Letňany se jako správce zeleně chová velmi moderně. Nechala si zpracovat pasportizaci zeleně, která je základem 
pro řádnou správu. Všechny stromy a keře byly odborně posouzeny a navržena budoucí údržba. V několika případech 
bylo doporučeno odstranění dřevin a nahrazení novou výsadbou. Vždy se  jednalo o stromy nebo keře, které nejsou 
perspektivní, ve špatném zdravotním stav, provozně nebezpečné, případně nenávratně poškozené. Některé kusy by 
vydržely  i  dalších  pár  let,  ale  čím  větší  je plocha o  kterou  pečujete,  tím  koncepčnější přístup  jako  správce musíte 
mít. Na své zahradě také jednoho dne nahradíte starou meruňku, i když má stále pár plodů.  
  
I  když  chápu,  že  některé  kroky  nemusí  být  populární,  tak  na  odborném  posouzení  to  nic  nemění. MČ musí  sama 
posoudit všechny politické a občanské důsledky (když se bude kácet) nebo důsledky nekoncepčnosti přístupu (když se 
kácet nebude). Řada stromů, kam spadají  i dotčené borovice, je v relativně dobrém zdravotním stavu, ale jsou velmi 
neperspektivní. Toto  je nejhorší kombinace pro  rozhodování. Pokud zůstanou, odsune  se  řešení problému pouze o 
několik málo  let a pak bude nutné  řešit, kdo zaplatí  jejich pokácení, nebo hůře  ‐  lokální redukci směrem k překážce 
(odstranění  půlky  koruny)   nebo  ještě  hůře  dekapitaci  (odstranění  vrcholu),  protože  budou  v  přímém  kontaktu  s 
budovou a balkóny vyšších pater. Celková komplexní a dlouhodobá koncepce  obnovy zeleně souvisí také se správným 
rozvržením jejího financování. Neumím si představit jak obhajitelný může být postup, kdy má MČ v tomto roce dělat 
obnovu Vaší části Letňan za dotační peníze a o několik let později bude muset výše zmíněné postupy hradit ze svých 
finančních zdrojů, které mohla použít v dalších částech MČ Pha 18 .  
   
   
A nyní se dostávám k rekci na Váš požadavek, abych Vás ujistila o tom, že doporučím Ing. Mikuleckému,PhD. nekácet, 
pokud předložíte posudek ve prospěch zachování stromů.  Za svými odbornými stanovisky si stojím, pracovníkům MČ 
je vždy dodávám písemně v odpovídající formě s uvedením všech skutečností, které mě ke stanovisku vedly. Nebráním 
se diskusi s jinými odborníky, nicméně jako profesionál nemohu měnit mé názory jen na základě toho, že jiný kolega 
podle fotek posoudil situaci jinak.  
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Je  na  MČ,  aby  se  rozhodla,  jak  na  základě  odborných  doporučení  bude  dále  pokračovat.  Řada  obcí  volí  spíše 
nekoncepční přístup, protože výrazné změny v zeleni jsou velmi nepopulární kroky. Letňany zvolily koncepční přístup, 
který jako odborník hodnotím jako správný.  
  
S pozdravem 
MarkétaSvobodová 
  

  

>>> "cadek - volny" <cadekv@volny.cz> 28.2.2014 13:30 >>> 
Vážená paní inženýrko, 
  
navazuji na náš rozhovor o borovicích před Malkovského 593 v úterý minulého týdne. V jeho závěru jste zmínila, že 
máme demokracii a tudíž existuje možnost sehnat odborníka, který se za stabilitu stromů zaručí. Podařilo se nám najít 
soudního znalce registrovaného Městským soudem v Praze v oboru 

 oceňování trvalé zeleně a škod na ní způsobených  
 hodnocení stavu a návrh technologie ošetření a kácení stromů, diagnostika provozní bezpečnosti 

stromů /vizuální, přístrojová/, 

který (zatím jen na základě fotografií) vyjádřil názor, že borovice jsou malé, zdají se stabilní, ale jsou vysazené příliš 
blízko sebe, takže probírka by byla dobrá - vykácet ty nejvíc vykloněné + možná ještě některou. 
  
Ohledání na místě a písemný posudek soudního znalce samozřejmě nejsou zadarmo. Proto před zadáním objednávky 
bychom rádi měli Vaše ujištění, že v případě, že posudek vyjde ve prospěch zachování stromů, doporučíte dr. 
Mikuleckému stromy nekácet. Dr. Mikulecký je tento týden na dovolené v zahraničí, nicméně komunikoval jsem s ním 
dnes (pátek dopoledne) prostřednictvím SMS a odpověděl i na FB MČ Praha 18 v tom smyslu, že mám ohledně zeleně 
komunikovat s Vámi (viz níže). 
  
Děkuji za odpověď 
  
Přeji příjemný víkend 
  
Ing. Václav Čadek 
cadekv@volny.cz 
734 403 958 
Zdravé Letňany  
www.zdraveletnany.cz 
  
  

 
--------------------------------- 
Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, Česká pošta, s.p. vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, 
dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší 
nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje Česká pošta, s.p. za nezávazné. Česká pošta, s.p. nenese žádnou odpovědnost za případné 
ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.
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Tento e-mail včetně příloh může obsahovat důvěrné informace. Jestliže nejste zamýšlený adresát tohoto e-mailu, pak jakákoliv forma zveřejnění, tisk, kopírování, distribuce 
nebo šíření tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Pokud obdržíte tento e-mail omylem, oznamte to neprodleně jeho odesilateli a okamžitě tento e-mail 
včetně jeho příloh trvale vymažte ze svého systému. Odesilatel e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu. 
 
In the event that this email contains a contract proposal, Česká pošta, s.p. hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and 
adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Česká pošta, s.p. is not bound by 
any of its offer until the contract is concluded. Česká pošta s.p. considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Česká pošta, 
s.p. is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason. 
  
This e-mail and any attached files may contain confidential information. If you are not the intended addressee of this e-mail, you are hereby notified that any disclosure, 
printing, copying, distribution or dissemination of this e-mail and any attached files is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately notify the sender 
and permanently delete this e-mail and its attachments from your system. The sender of this e-mail does not accept liability for any damage that may be caused by any 
modifications or delay in the transmission of it. 
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