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Úvod
1. Společnost Skanska a občanské sdružení Hezké Jižní město ( dále jen

HJM ) vedou od 6/2011 dialog o aktuální podobě projektu Milíčov. V
rámci tohoto dialogu Skanska a HJM dospěly k závěru, že existují
příležitosti, jak zvýšit kvalitu života občanů projektu Milíčov a jeho
nejbližšího okolí a snížit vliv projektu Milíčov na životní prostředí, a to i
přes to, že tento projekt disponuje veškerými pot řebnými
povoleními vydanými v souladu s platnou legislativou.

2. Za tímto účelem HJM zorganizovalo 28.5.2012 workshop k projektu2. Za tímto účelem HJM zorganizovalo 28.5.2012 workshop k projektu
Milíčov. Tento workshop proběhl za účasti odborníků na ochranu
životního prostředí a občanů.

3. Skanska dne 12.9. 2012 obdržela od HJM závěry ze zmíněného
workshopu a názory odborníků na životní prostředí, kteří na workshopu
participovali.

4. Cílem této prezentace je představit sdružení HJM názor společnosti
Skanska na závěry workshopu a doporučení odborníků uvedené v části 7
závěrečné zprávy.
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Workshop
1. Prezentace sdružení HJM se zúčastnilo ca 100 občanů

2. Během workshopu byly
1. Prezentovány názory odborníků na oblast životního

prostředí, které seznámily účastníky workshopu se
svými závěry na vliv projektu Milíčov na oblast
životního prostředí.

2. Prezentovány další záměry developerů v oblasti
Jižního města.

3. Účastníci workshopu byly v jeho závěru vyzváni k vyplnění
připravených dotazníků, jejichž cílem bylo získat podněty
pro další rozvoj lokality a případné úpravy projektu Milíčov.
Dotazník vyplnilo 67 občanů, tzn. ca 2/3 účastníků
workshopu
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Workshop – vyhodnocení dotazníku z 
pohledu Skanska

1. Projekt dle názoru dotázaných nepřináší do lokality žádná zásadní rizika, naopak
bydlení v blízkosti přírodní památky je vnímáno jako silná stránka a přínos pro mikro
– lokalitu.

2. Respondenti nezaznamenali žádný zásadní nedostatek v oblasti veřejné
infrastruktury a služeb, který by v projektu Milíčov či jeho bezprostředním okolí
postrádali. Skanska nesouhlasí se spekulativním názorem zpracovatele zprávy, žepostrádali. Skanska nesouhlasí se spekulativním názorem zpracovatele zprávy, že
chybějící nabídku služeb respondenti nevnímají, jelikož se „ má za to „ že v oblasti „
panelákové „ výstavby jsou tyto služby k dispozici.

3. Za největší hrozbu označili respondenti oblast ohrožení přírody. Tato oblast dle
názoru Skanska nebyla představena objektivně, a to zejména na stav lokality před
zahájením výstavby projektu. Je všeobecně známé, že lokalita byla významně
zatížena důsledky výstavby Metra C a že náklady na odstranění této zátěže snášela
Skanska. Otázka tedy byla položena jednostranně. I přes tento názor Skanska
považuje oblast ochrany p řírody za jednu z hlavních hodnot a je p řipravena
reflektovat na názory odborník ů prezentované v záv ěrečné zpráv ě
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Návrhy občanského sdružení HJM 
prezentované společnosti SKANSKA:

1. Zpracovat opatření vedoucí ke zlepšení vodního
režimu a přírodních podmínek dle zpráv a
doporučení odborníků

2. Sadovnické úpravy veřejného prostoru a
pozemků objektu provést s využitím přírodně
blízkých společenstev
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Stanovisko SKANSKA k návrhům 
prezentovaným v závěrečné zprávě:
SKANSKA společně s odborníky a projektanty posoudila návrhy předložené HJM
v rámci závěrečné zprávy a připravila pro HJM své stanovisko. Za účelem
přehledné a srozumitelné prezentace je toto stanovisko prezentované ve
zjednodušené formě.

SKANSKA je p řipravena po další analýze a diskuzi s odborníky , o rgány ochrany životního 
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prost ředí tyto návrhy implemetovat /tato opat ření již  byla v rámci oblasti životního prost ředí 
implementována

SKANSKA je p řipravena návrhy opat ření s odborníky dále diskutovat a dosp ět k jasnému záv ěru o 
tom, zda- li je možné a ú čelné tato opat ření dále posuzovat 

Navrhovaná opat ření již nelze z d ůvodu technických omezení, omezené ú čelnosti  či pokro čilé 
fáze realizace projektu realizovat 

Navrhovaná opat ření není v moci Skanska realizovat, a to bu ď z důvodu, že leží mimo 
kontrolované území či zasahují do práv t řetích osob



Sumarizace k navrhovaným 
opatřením

13
2

2

3

 13 / 65 %
SKANSKA je p řipravena po další analýze a diskuzi s odborníky , o rgány ochrany životního 

prost ředí tyto návrhy implemetovat /tato opat ření již  byla v rámci oblasti životního prost ředí 

Počet opatření / %
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 13 / 65 %

 2 / 10 %

 2 / 10 %

 3 / 15 %
Navrhovaná opat ření již nelze z d ůvodu technických omezení, omezené ú čelnosti  či pokro čilé 

fáze realizace projektu realizovat 

prost ředí tyto návrhy implemetovat /tato opat ření již  byla v rámci oblasti životního prost ředí 
implementována

SKANSKA je p řipravena návrhy opat ření s odborníky dále diskutovat a dosp ět k jasnému záv ěru o 
tom, zda- li je možné a ú čelné tato opat ření dále posuzovat 

Navrhovaná opat ření není v moci Skanska realizovat, a to bu ď z důvodu, že leží mimo 
kontrolované území či zasahují do práv t řetích osob



Návrhy opatření vedoucí ke zlepšení vodního režimu a 
přírodních podmínek představená Ing. Davidem 
Stránským, Ph.D

Opatření navržená Ing. Stránským

Opatření Popis opatření
Stanovisko 
Skanska

1
Napojení srážkových vod z objektů do obnoveného 
rybníčku 

2 dtto bod 1 

3 odvod vod z ploch komunikací  
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4 vodní dotace mokřadních systémů 

Ostatní

minimalizace další urbanizace
Prověřit možnost napojení dešťových vod z okolních 
objektů mimo projekt do vodoteče – Skanska navrhuje 
vypracování studie proveditelnosti  - 1 Q 2013

posoudit množství balastních vod

srážkovou vodu v maximální míře vsakovat

přebytečnou srážkovou vodu odvádět do povrchových vod  
mimo horní povodí

v místech s navážkou provést průzkum kontaminace

průběžně monitorovat stav podzemních vod

v případě obnovení tůně ve vých části území na ni napojit 
dešťové vody z okolních  objektů



Návrhy opatření vedoucí ke zlepšení vodního režimu a 
přírodních podmínek dle doporučení RNDr. Petra 
Petříka, Ph.D.

Nízkonákladové úpravy pro trvalou udržitelnost územ í navržená RNDr. Pet říkem

Opatření Popis opatření Stanovisko Skanska

2 Zamezit přástupu lidí a psů do mokřadních ploch 
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2 Zamezit přástupu lidí a psů do mokřadních ploch 

3 Úpravy sklonu stěn a dna vodoteče a tůní 

4 Doplnění  další tůně 

5 Doplnění dalších vodních ploch v areálu 

6 V chráněném území postupovat podle schváleného plánu péče 

7 Opatření provádět ve spolupráci s ochranou přírody a odborníky 

8 Sledovat další výdoj území a p pravidelně informovat veřejnost 



Sadovnické úpravy veřejného prostoru a pozemků
objektu provést s využitím přírodně blízkých

společenstev

− Tento návrh bude v rámci další fáze
realizace projektu po diskuzi s odborníky
a budoucím vlastníkem veřejných prostora budoucím vlastníkem veřejných prostor
implementován
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Doplňující stanovisko k problematice 
ochrany životního prostředí projektu ( 1 ):
- Vlivy projektu na životní prost ředí Jižního m ěsta včetně návrhu

hospoda ření s deš ťovými vodami v rámci bytového projektu
Milíčovský háj byly projednány a optimalizovány v rámci
projednávání dokumentace EIA v r. 2007

- Na pozemcích projektu jsou nevhodné geologické podmínky pro
přirozené zasakování podzemních vod, proto byl od začátkupřirozené zasakování podzemních vod, proto byl od začátku
kladen d ůraz na povrchový odtok deš ťových vod do horního
povodí Milí čovského potoka.

- Je všeobecn ě známé, že lokalita byla významn ě zatížena důsledky
výstavby Metra C a že náklady na odstran ění této zát ěže snášela
Skanska .
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Doplňující stanovisko k problematice 
ochrany životního prostředí projektu ( 2 ):

Hladiny podzemní vody ve dvou referenčních vrtech (Mi1,Mi2), dvou indikačních 
vrtech (Mi3,Mi4), hladina Milíčovského rybníka (05/2012  - vypušt ěný správcem rybníka ) 
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Mi 1 Mi 2 Mi 3 Mi 4 3- Milíčovský rybník



Hlavní výsledky monitoringu podzemních vod prováděného od r. 2008 ( Ing. Šupíková):

„Místní drobné vodote če včetně horního toku Milí čovského potoka nad Milí čovským
rybníkem jsou dotovány p řevážně podzemní vodou. Pravidelný monitoring prokázal, že
množství vody p řitékající do Milí čovského rybníka je závislé jak na výšce hladiny podzemní
vody západn ě od Milí čovského rybníka, tak na atmosférických srážkách. Horní tok
Milíčovského potoka stejn ě tak i drobné povrchové přítoky v letních měsících vysychají

Doplňující stanovisko k problematice 
ochrany životního prostředí projektu ( 3 ):

Milíčovského potoka stejn ě tak i drobné povrchové přítoky v letních měsících vysychají
díky vysoké evapotranspiraci. Vysychání t ěchto p řítoků bylo zaznamenáno již p řed
výstavbou obytného komplexu .“
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V období 2008-2011 nebyla pravidelným monitoringem povrchových a 
podzemních vod prokázána žádná změna hydrogeologických, hydrologických a 

hydrochemických poměrů.


