3. Vlivy na krajinu, vlivy na významné krajinné prvky,
vliv na Územní systém ekologické stability
a) Nová výstavba na Krocínce nerespektuje reliéf kopce, do jehož úbočí se zakusuje.
Tento svah je významným krajinným prvkem - VKP. A to nejen v rámci Prahy 9, je součástí
Prosecké terasy - pohledově významnou krajinnou dominantou v celopražském rámci.
Nesouhlasíme s konstatováním v podkladech záměru – Posouzení vlivu na krajinný ráz, kde
na straně 28, kde zpracovatel v posledním odstavci konstatuje „Celkově lze vliv navrženého
záměru na vizuální charakteristiku území klasifikovat jako nevýznamný“.
b) Požadujeme zachování celistvosti a ochrany Klíčovské aleje
Dopravní řešení navrhované v projektu zasahuje do spodní část Klíčovské aleje. Klíčovská
alej je významný krajinný prvek - VKP, který svojí historickou, kulturní, rekreační i
ekologickou hodnotou nemá v širokém okolí srovnání. Klíčovská alej je součástí Klíčovského
lesoparku z druhé pol. 19. stol. Klíčovský park je příkladem romantismu v parkové
krajinářské tvorbě. Klíčovská alej byla součástí historické cesty, která po mnoho století
propojovala starou Prahu směrem na Starou Boleslav. Klíčovská alej je od roku 2009
předmětem několika etap revitalizace, a i v současné době zde probíhá výzkumný projekt a
systematická péče o jednotlivé kaštany, zvláště pak na úpatí aleje. Revitalizace je
financovaná z grantové podpory MHMP, MČ P9 a dalších veřejných zdrojů.
c) Záměr má zásadní vliv na ÚSEZ. V dotčeném území se nachází biocetraum l1/78
Flajšnerka, Na toto území navazuje na lokální biokoridor L3/254 „Vysočanské svahy“ a dále
navazuje na L4/254 a poté na L4/253, které jsou hojně využívány migrujícími zvířaty.
V lokalitě lze spatřit i lišku, zajíce, sojky, straky, strakapoudy i jinou drobnou zvěř, která přes
území migruje od Balabenky přes Klíčovský lesopark, Klíčovské sady a dále ven z Prahy.
Jako podklad přikládáme studií vypracovanou znalcem viz příloha č. 7. - Aktuální stav ÚSES
v lokalitě „Pod Krocínkou“ a možnosti vývoje. Více informací je na webu spolku Krocan, kde
jsou popsané skutečnosti a naše aktivity ve věci zlepšení podmínek migrace přes území
spodního území Krocínky
a web https://www.krocanos.cz/category/nase-aktivity/stromy-a-zelen/klicovsky_biokoridor/
V této věci se zástupci spolku Krocan zúčastnili schůzky, 17. prosince 2014se zástupci IPRu
viz https://www.krocanos.cz/2015/02/02/schuzka-na-ipru/
Nesouhlasíme s konstatováním v podkladech záměru – Posouzení vlivu na krajinný ráz, kde
na straně 2č, kde zpracovatel v posledním odstavci konstatuje „Celkově lze vliv navrženého
záměru na přírodní charakteristiku území klasifikovat jako nevýznamný“.
d) Požadujeme zpracovat další pohledové studie.
Pohledy na předmětnou lokalitu z protějšího svahu je potřeba doplnit o pohledové studie:
- od Libeňského nádraží (viz příloha č. 8.b) obr. 3)
- ulice Pod Krocínkou – pohled od č.p. 774 (viz příloha . 8.b) obr.1) a obr.2) na novou
zástavbu na východní straně ulice, a to v těchto variantách: I.) navrhované řešení a II.)
variantu s oddělením nové zástavby zeleným pásem při ulici Pod Krocinkou viz připomínka č.
1. Urbanistické a architektonické - bod b).

