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Zpráva o činnosti spolku 
Květen 2018 

 

Spolek Krajina pro život se momentálně angažuje v následujících záležitostech: 

Komerční zóna Čestlice jih 

KZČJ je připravována mezi exity 6 a 8 z D1, leží na katastru Čestlic a hraničí s obytnou čtvrtí 

Michovky v Průhonicích. Investor rozdělil záměr tak, aby se vyhnul hodnocení projektu podle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Stavební úřad MÚ Říčany bohužel veškeré 

návrhy investora schvaluje, aniž by hodnotil jejich soulad s dříve schválenými parametry a obecnými 

zákonnými normami. Jednotlivé části zóny pak vypadají takto: 

1. Výjezd na ulici Říčanská – v dubnu 2017 jsme podali odvolání ke Krajskému úřadu 

Středočeského kraje (KUSK) a letos v květnu jsme toto odvolání doplnili (dokumenty zde: 

https://krajinaprozivot.cz/vyjezd-na-ulici-ricanska ). Krajský úřad ovšem rovněž schvaluje 

návrhy investora bez poměřování vlivů na životní prostředí a je tedy prakticky jisté, že 

budeme podávat i správní žalobu. 

2. Budova CP Čestlice – investor rozdělil původní velkou budovu na několik menších a posunul 

je blíže obci Průhonice, čímž již zcela degradovat původní protihlukový efekt, protože na 

začátku byla slíbena jedná velká budova umístěná blízko dálnice. Po námitkách a odvolání, 

které Krajský úřad StČ kraje zamítl z formálních důvodů, jsme v březnu podali správní žalobu, 

dokumenty zde: https://krajinaprozivot.cz/cp-cestlice. 

3. Budova Kostka Čestlice – investor se poučil z předchozích případů a domluvil se se 

Stavebním úřadem MÚ Říčany na pokoutném povolení stavby, které proběhlo tak, že úřad 

vydal územní rozhodnutí i stavební povolení najednou, aniž náš spolek informoval o zahájení 

řízení, přestože k tomu měl zákonnou povinnost. Nyní se nacházíme ve stádiu odvolání 

opomenutého účastníka a žádosti o nařízení předběžné opatření (dokumenty: 

https://krajinaprozivot.cz/kostka-cestlice). Za nanejvýš hanebný považujeme postup vedení 

naší radnice, které bylo o věci informováno, ale po dohodě s investorem oznámení na úřední 

desku nevyvěsilo.  

4. Změny územního plánu Čestlic – zastupitelstvo Čestlic prosazuje změnu svého územního 

plánu, která znamená rozšíření původně schválené plochy komerční zóny Čestlice jih na celý 

prostor mezi ulicí Říčanská a exitem 8. S ohledem na zákon na ochranu zemědělského 

půdního fondu (ZPF) se jedná o změnu nezákonnou, na což upozornila obec Dobřejovice a 

dosáhla zrušení této změny UP u Krajského soudu v Praze, náš spolek je účastníkem řízení 

(dokumenty: https://krajinaprozivot.cz/zmeny-uzemniho-planu-cestlic). 
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Vestecká spojka a Severozápadní rozvojová zóna Průhonice 

Obšírné pojednání o Vestecké spojce je zde: https://krajinaprozivot.cz/2018/03/10/vestecka-spojka-

z-pohledu-odpurcu-vystavby. Ve zkratce se dá říci, že subjekty, které získaly pozemky kolem 

původní trasy Pražského okruhu (JVK) se nechtějí vzdát snadného výdělku a tlačí na jeho výstavbu 

pod názvem Vestecká spojka, což jim zajistí přísun zákazníků do tzv. Severozápadní rozvojové zóny 

Průhonice (https://krajinaprozivot.cz/severozapadni-rozvojova-zona-pruhonice). Realizací těchto 

dvou perfidních záměrů by znamenala uzavření Průhonic mezi 3 dálnice a nahrazení zbytků orné 

půdy betonem. Náš spolek podal v této souvislosti v roce 2017 návrh, aby byly limity zastavěnosti u 

komerčních objektů výrazně sníženy ve prospěch zeleně, který však zastupitelstvo neschválilo.  

Životní prostředí v Průhonicích 

V neposlední řadě se snažíme upozorňovat na nedobrý stav našeho životního prostředí 

https://krajinaprozivot.cz/zivotni-prostredi-v-pruhonicich, přičemž dle platných zákonů na ochranu 

zdraví obyvatel není v takto nadlimitně zasaženém území výstavba v rozsahu výše popsaných 

záměrů přípustná. Věříme, že po letošních komunálních volbách budou mít Průhonice zastupitelstvo, 

které bude proti dalšímu zhoršování parametrů životního prostředí svých občanů aktivně 

vystupovat. 

Náklady a financování činnosti 

Jak je popsáno výše, naše činnost spočívá ve větší míře i v napadání úředních rozhodnutích přes 

podávání námitek, různá odvolání a zejména žalobami u soudů, což lze zodpovědně provádět pouze 

s profesionálním právním zastoupením. To ovšem stojí peníze, které získáváme výhradně z darů od 

fyzických či právnických osob (tyto dary jsou daňově uznatelným nákladem, vzory smluv zde: 

https://krajinaprozivot.cz/podporte-nas, které po doplnění a podpisu stačí poslat na náš email 

spolek@krajinaprozivot.cz , vrátíme podepsanou kopii). Zájemcům můžeme ukázat faktury a 

doklady k platbám.  

Jména dárců za žádných okolností nikomu nesdělujeme! 

 

Jakékoli dotazy zodpovíme telefonicky nebo emailem. Tato zpráva je veřejná a lze ji volně šířit. 

 

Děkujeme za podporu! 

 

 

Petr Lukáš, předseda spolku 

606431198 

spolek@krajinaprozivot.cz  

mailto:spolek@krajinaprozivot.cz
https://krajinaprozivot.cz/2018/03/10/vestecka-spojka-z-pohledu-odpurcu-vystavby
https://krajinaprozivot.cz/2018/03/10/vestecka-spojka-z-pohledu-odpurcu-vystavby
https://krajinaprozivot.cz/severozapadni-rozvojova-zona-pruhonice
https://krajinaprozivot.files.wordpress.com/2018/05/nc3a1vrh-spolku-na-redukci-zastavc49bnosti.pdf
https://krajinaprozivot.cz/zivotni-prostredi-v-pruhonicich
https://krajinaprozivot.cz/podporte-nas
mailto:spolek@krajinaprozivot.cz
mailto:spolek@krajinaprozivot.cz

