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Kioskář U Splavu
na štíru se zákonem

Vzhledem k tomu, že nastal čas procházek a výletů na kole, a to i směrem do Dolních Počernic, rádi bychom vás upozornili na
skutečnost, že mnozí z vás se zde dopouštějí přestupku v oblasti životního prostředí, aniž by si to uvědomili. Hned na hranici našich
městských částí se nachází přírodní rezervace V Pískovně a s ní spojené ochranné pásmo. Právě pozemek, na kterém je vyhlášeno
ochranné pásmo pro tento chráněný přírodní výtvor, je bohužel často cílem vašich výletů. Jedná se o pozemek u rybníka Martiňáku
před kioskem U Splavu, který majitel kiosku v rozporu se zákonem "zvelebil pro potřeby svého podnikání a neoprávněně jej k tomuto
účelu využívá. Majitelem pozemku je hlavní město Praha, které svým oznámením o jeho poškození vyvolalo správní řízení.

Ano, je pravda, že při návštěvě tohoto místa, se zdá logické tvrzení majitele kiosku, že pozemek vyčistil, odvodnil, osázel a udržuje pro
radost kolemjdoucích, kteří se zde zastaví na své procházce, osvěží v jeho kiosku a potěší duši v zelené přírodě. Je však také pravda,
že pozemek je využíván bez souhlasu majitele a tyto zásahy byly provedeny zcela v rozporu se zákonem a ke škodě životního prostředí
dané lokality. Určitě nebylo bezdůvodné označení tohoto pozemku za ochranné pásmo k přírodní rezervaci V Pískovně. Možná
působilo předešlé rákosiště trochu nevzhledně, ale plnilo úlohu hnízdiště ptactva a drobné zvěře a klidové zóny v této oblasti. Proto se
obracíme na všechny, kteří do tohoto místa směřují, aby respektovali ustanovení vyhlášky, která na pozemcích ochranného pásma
především zakazuje:

d) odkládat odpady v území nebo je jinak znečišťovat,
e) tábořit a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa (jen se souhlasem orgánu péče o životní prostředí),
f) provádět jakékoliv jiné zásahy, které by mohly negativně ovlivnit chráněné přírodní výtvory nebo narušit celkový ráz krajiny.

Předem děkujeme, že respektujete zákon, a doufáme, že najdete na území naší městské části spoustu jiných lokalit, kde si při své
procházce můžete odpočinout uprostřed zeleně.

Hana Moravcová,
Úřad MČ Praha-Dolní Počernice
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