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Věc: Oznámení o údržbě břehových porostů vodního toku Rokytky v k.ú. Královice
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy jako správce vodního toku Rokytka tímto
oznamuje údržbu břehových porostů vodního toku Rokytka na území katastru Královice
ve smyslu odst. 2, § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Údržba bude probíhat na pozemku č.p. 106/1, který je ve správě MČ Praha – Královice v ř. km
23,9 – 24,2.
V rámci údržby břehových porostů dojde k pokácení dřevin, které jsou ve špatném až havarijním
zdravotním stavu. Vzhledem k technickému stavu koryta u některých dřevin hrozí riziko pádu
díky silně erodovanému korytu (podél rybníka Mitas), dřeviny jsou v terénu označeny.
V rámci údržby břehových porostů dojde také k probírce náletových dřevin v úseku koryta
položeného od rybníka Mitas výše po proudu a to až k fotbalovému hřišti. Dále v rámci údržby
dojde k seřezání přestárlých vrb bílých ležících v popsaném úseku, které jsou z velké části
proschlé. Tyto vrby mají silné větve, které zasahují nad pěšinu a jsou tak vysoce rizikové, hrozí
jejich pád.
Vzhledem k problematickému přístupu techniky zejména na pravý břeh Rokytky bude drobný
ořezaný materiál (který nebude možné přetáhnout na levý břeh) pálen, některé silnější větve
považujeme za vhodné na lokalitě ponechat jako přírodní biotop – vyskládané do broukoviště.
S pozdravem

Ing. Dan Frantík
vedoucí oddělení péče o zeleň
-elektronicky podepsáno-
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Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
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