
Zápis č. 2/2019 Komise životního prostředí 
Rady městské části Praha 21, konané dne 20 .3 .2019 

Zahájení jednání 16:30 
Ukončení jednání: 18:45 

1. Účastníci j e d n á n í 

Přítomni: Ing. Jitka Carbolová - předsedkyně komise (17:00-18:45 omluvena) 
Ing. J. Gurovičová-tajemník 
Ing. Kristýna Kopecká (16:30-17:00 omluvena), JUDr. Hana Pelčáková, Mgr. Martin Bruoth 

(16:45-18:45 omluven), Ing. Jaroslava Vostatková (16:30-18:15 omluvena), Blanka Exnerová -
členové komise 

Omluveni: Ing. Vlasta Rybánska 
Nepřítomni: -
Přizvaní zaměstnanci ÚMC P21: Martina Vrbková, Dana Slabochova 
Hosté: 

2. Program 

Jednání zahájila tajemnice komise. Byly prodiskutovány body z navrženého programu a zařazeny další 
body jednání: 

• Stávající body jednání 

1. Údržba cest v lese. 
Předsedkyně komise projednala údržbu lesních cest s místím revírníkem panem Sedláčkem (Lesy 
ČR). Dle jeho sdělení nemá v současné době peníze na opravu a údržbu lesních cest po těžbě 
z důvodu financování likvidace kůrovcové kalamity. Předsedkyně komise oslovila v této věci pana 
Zdeňka Žáru z lesní správy Mělník. 

2. Vánoční strom 
Na základě konzultace paní Exnerové s odborníkem panem Dr. Žlebčíkem z Dendrologického ústavu 
v Průhonicích komise doporučuje vysadit smrk pichlavý nebo smrk omoriku ve velikosti cca 1,5 m 
s bálem, aby byl zajištěn perspektivní růst. Navrhované místo výsadby v parku v blízkosti 
půlkruhového dětského hřiště před budovou I. stupně ZŠ. Komise doporučuje jeho výsadbu na 
podzim 2019. Paní Carbolová projednala s elektrikářem panem Lacinou možnost přivedení 
elektrického kabelu k ozdobení stromu z nejbližšího stožáru VO. Paní Gurovičová prověří u pana 
Švejnohy možnost jeho nazdobení - nasvícení v tomto místě. OŽPD pak zajistí jeho výsadbu. 

3. Termíny jednání KZP 
Další termíny konání komise jsou stanoveny na 17.4., 22.5., 19.6., 18.9., 16.10., 20.11., 11.12. 2019. 
Tajemnice zajistí rezervaci místností pro jednání. 

4. Umístění nových košů 
Paní Exnerová zavolala na Besip panu Milanu Vaničkoví ohledně vjezdu vozidel na cyklostezku. Pan 
Vaniček odpověděl následující: „Stezka pro cyklisty je označena dopravními značkami (DZ) c8a 
Stezka pro cyklisty a c8b konec stezky pro cyklisty. Ve vyhlášce 294/2015 s účinností od 1/1/2016 se 
DZ c8a říká, kdo na cyklostezku může, a komu je vjezd zakázán, pokud není stanoveno jinak. A 
stanovit jinak to může správce komunikace dodatkovou tabulkou neboli místní úpravou. Místní 
úpravu upravuje § 76 a 77, zák. 361/2000 Sb., který říká, kdo může tuto úpravu provést a jakým 
způsobem. V praxi to znamená, že dodatkovou tabulku DZ El3 se vhodným textem zpřesní, nebo 
omezí význam dopravní značky, pod kterou je tabulka umístěna. Ve Vašem případě to může být např. 
text: Vjezd vozidlům TS do 3,5 t povolen.". Z tohoto vyplývá, že po osazení vhodné dodatkové 
tabulky může údržba vjet na cyklostezku a vyvážet nově navržené koše. Komise doporučuje umístit 2 
nové koše, 1. na začátku cyklostezky za mostkem v Oplanské ulici a 2. na první odpočívadlo. Dále 
paní Exnerová navrhuje koš do Oplanské ulice ke slepé uličce za obchodním centrem Blatov II. Paní 



Carbolová navrhuje umístit nový koš ke křižovatce Holšická x Sudějovická. Paní Gurovičová prověří 
možnosti umístění košů u pana Svejnohy. 

5. Ohňostroj 
Paní Pelčáková připravila články do Újezdského Zpravodaje a předala je členům Rady MČ 
k posouzení. Prověří jejich budoucí uveřejnění. Komise dává návrh Radě MC, aby nebyly do 
budoucna pořádány ohňostroje na akcích pořádaných MC (odsouhlaseno všemi přítomnými 
členy s právem hlasovat). 

6. Stav a odstřel černé zvěře. 
Paní Gurovičová přednesla zprávu o loňském odstřelu divočáků mysliveckým spolkem „Sesterák" 
Klánovice, který v místní honitbě Hodov odlovil 55 ks divočáků, což odpovídá zhruba odstřelu v roce 
2017. V současné době se neprojevuje problém s přemnožením. Opatření (zástřelné) se tedy osvědčilo 
a doporučujeme jeho pokračování. 

7. Nová místa pro náhradní výsadbu stromů. 
Návrhy míst pro náhradní výsadbu byly ihned prověřovány pracovnicemi OŽPD paní Slabochovou a 
paní Vrbkovou v programu My sis, kde jsou zobrazeny sítě a další objekty, které kolidují s výsadbou 
stromů. 
Paní Exnerová navrhla ulice Rápošovská (sítě po obou stranách), Dubinská (sítě po obou stranách + 
chodník a vysázené nové stromy). Polesná (sítě apod.), Ctiněveská (sítě) - nelze využít pro náhradní 
výsadbu. 
Pan Bruoth navrhl lokalitu Ekospolu, ale bohužel není v současné době předáno do majetku MC, tzn. 
MČ tam nemá žádné pozemky vhodné pro výsadbu. Dále navrhl výsadbu okolo nové cyklostezky do 
Koloděj. Bylo konstatováno, že nová výsadba proběhla v rámci výstavby a pokud se příští jednání 
(17.4.) uskuteční v terénu, bude toto prověřeno. 
Paní Vostatková navrhla úsek mezi ulicemi Dražickou a Druhanickou, nejsou tam pozemky MC nebo 
jsou zatíženy sítěmi. 
Paní Carbolová navrhla areál II. stupně ZŠ - tato výsadba bude mít samostatný projekt výsadby, který 
bude zpracován spolu s kácením topolů v areálu. Dle sdělení pracovnic OŽPD se připravuje výběr 
firmy na zpracování projektu výsadby. Dále navrhla za hrází Chovného rybníka - pozemky patří 
HMP. Ježkův park - je možno vysadit pouze vhodné stromy, které zapadnou do koncepce parku. A u 
Blatovského rybníka - OŽPD prověří možnost výsadby. 
Paní Slabochova sdělila, že v příštím roce by měla proběhnout revitalizace zeleně na sídlišti Rohožník 
na pozemcích, které jsou ve správě naší MČ a znovu se „oživí" projekt revitalizace parku na Blátově. 
Pár stromů lze vysadit v ulici Okenské jako náhradní výsadba. 

Dále v rámci tohoto bodu byla diskutována výsadba nových stromů na pozemcích MČ v rámci 
„Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu" v rámci které se připravuje „Akční plán 
výsadby stromů" Magistrátem HMP. Vzhledem k velmi omezeným možnostem výsadeb na našich 
pozemcích bylo konstatováno, že jediné vhodné pozemky pro výsadbu jsou pozemku okolo 
Rohožníku po obvodu pozemku MČ pare. č. 4306/1 k. ú. Újezd nad Lesy, které navrhla paní 
Slabochova. Mělo by se jednat o cca 20-50 ks stromů, jejichž umístění je závislé na záměru využití 
pozemků městskou částí. Jednalo by se o doplnění izolační zeleně pro přeložku 1/12 a další 
odizolování sídliště od této přeložky (částečně bude přeložka odstíněna výsadbou, která proběhne v 
rámci vlastní stavby přeložky). 

• Další body jednání vzešlé z diskuse 

Paní Carbolová navrhla, aby si majitelé psů hlášených v Újezdě mohli vyzvednout na ÚMČ sáčky na 
psí exkrementy. Komise toto nedoporučuje 



Dále paní Carbolová navrhla možnost získání a případně umístění nových separovaných nádob na 
olej. Paní Gurovičová zjistí u pana Švejnohy, jaké jsou možnosti ohledně těchto nádob. 

Dále pan Bruoth navrhl zvýšení počtu sběrných nádob na kovy a zjištění umístění stávajících 
kontejnerů na kovy. 

Komise navrhuje přemístění kontejnerového stání na křižovatce ulic Lišická x Zbýšovská 
k pneuservisu nebo naproti školce v Lišické z důvodu špatného umístění tohoto stání v křižovatce a 
bránění ve výhledu. Paní Gurovičová toto prověří u pana Švejnohy. 

Na závěr jednání se členové komise dohodli, že pokud bude vhodné počasí, uskuteční se příští jednání 
komise v terénu. 

Zapsala: Ing. Gurovičová dne: 22.3.2019 

Předáno k připomínkování Ing. Jitce Carbolové dne: 22.3.2019 

Připomínky zapracovány: 25.3.2019 

Zápis ověřen dne: 25.3.2019 

Termín příštího jednání je: 17.4.2019 v 16:30 hod. 


