
  

 

Zápis č. 10/2012 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 10.12.2012 
 

Zahájení jednání: 16:45 

Ukončení jednání: 18:15 

 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni:  Dana Slabochová (tajemník), Ing. Michael Hartman ( předseda), Kateřina 

Burešová, MUDr. Ivona Kosová, pan Pavel Švejnoha, Ing. Roman Březina 

Omluveni:   pan Jiří Bureš  

Neomluveni:   

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté: RNDr. Pavel Roušar – starosta MČ 

 

2. Program jednání 

 

Rekapitulace řešených problémů: 

 

 

ALEJ  NA HLAVNÍ  
Komise byla informována, že studie proveditelnosti by měla být předložena OŽPD 

11.12.2012. 

  

ČLÁNEK 
Pan Hartman k tomuto bodu informoval, že článek již vyšel v prosincovém zpravodaji. 

Členové komise ho četli. Souhlasí, že se jednalo o dobrou prvotní informaci. 

 

POZEMKY PRO NV ( náhradní výsadbu) 
Pan Březina informoval, že OŽPD již obdrželo od  OMI odpřipomínkovaný seznam pozemků 

pro NV. Seznam pozemků bude předložen k nahlédnutí členům KŽP – zajistí paní 

Slabochová 

 

ZELEŇ  NA  MULTIFUNKČNÍM  HŘIŠTI 
Paní Slabochová informovala, že o kácení, jež bylo součástí projektu obnovy zeleně na 

multifunkčním hřišti, probíhá správní řízení. NV již byla provedena.  

 

TRUHLÍKY U POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU 
Paní Slabochová informovala že přesun truhlíků proběhne zítra, tj 11.12.2012. 

 

ZÁVORA 
komise byla informována, že závora u hřbitova je osazena, zábradlí také. Zábradlí bude 

doplněno tabulí o zákazu skládky. V současné době se vyrábí závora, zábradlí a cedule „zákaz 

skládky“ ke vstupu na polní cestu z ulice Ježovické. 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 
Komisi navštívil pan starosta, který všechny přítomné informoval o záměru úpravy náplně 

práce komise od nového roku. Dále informoval o předběžném termínu odevzdání výroční 

zprávy za komisi ( zpráva by se měla předkládat RMČ koncem ledna). 

Předpokládá, že bude zrekapitulováno co vše se za poslední rok podařilo zrealizovat, kdo se 

na realizaci podílel a které z úkolů ještě běží. Vše se bude zpracovávat v návaznosti na akční a 

další plány. (zajistí a ke komentářům p. Slabochová, termín začátek ledna 2013) 

 

AKČNÍ A STRATEGICKÝ PLÁN MČ 

V návaznosti na očekávané schválení Akčního plánu MČ na zastupitelstvu dne 17.12.2012 

navrhl předseda komise pan Hartman revizi celé problematiky řešené komisí od začátku jejího 

trvání a provést vyhodnocení s mapováním jednotlivých řešených okruhů otázek do 

strategického a Akčního plánu v přehledné tabulce.  

(výchozí návrh ke komentářům a doplnění zašle p. Hartman, termín začátek ledna 2013) 

 

 

Z DALŠÍCH DISKUTOVANÝCH TÉMAT 
 

V lokalitě IPB  lískový keř u trafa byl vysazen. 

S panem Hartmanem byla diskutována možnost zajištění péče o tento keř ze strany zájemců o 

jeho výsadbu. 

Výsadba buxusu se v těchto místech jeví jako nevhodná. Jedná se o keř náchylný na psí 

exkrementy a jeho umístění těsně ke komunikaci, kde se často chodí s psíky není dobré. 

KŽP zváží možnost výsadby jiných keříků. 

Možnou péči s občany projedná pan Hartman, který již projednával s občany i řešení tohoto 

prostoru. 

 

Otázka označení přírodního parku 

Pan Březina informoval, že podobné značení mají například v Šárce. Na MHMP zjistil, že 

toto je v plné kompetenci MČ – jak výroba tak financování. Dále bude zjišťovat podrobnější 

informace. 

Další návrh byl umísti cedule typu „ vjíždíte do MČ, na jejímž katastru se nachází přírodní 

park, jejíž severní část leží v přírodním parku…“ apod. Tyto cedule byly navrženy na všechny 

příjezdové cesty do MČ. 

 

Lavička k ZŠ – 1. stupeň mezi budovu školy a zastávku MHD v Čentické ulici. Lavička by 

mohla být umístěna v místě odstraněné vývěsní tabule, ale je nutno dát pozor na pád sněhu. 

Její umístění musí brát ohled i na toto.  Podnět byl předán OMI. KŽP je toho názoru, že 

lavička by zde měla být umístěna co nejdříve. Pro urychlení umístění se KŽP přiklání 

k obyčejné parkové lavičce. Návrh řešit ji umělecky se zdá zajímavý, ale zdlouhavý. 

 

Lavičky u rybníka ke Kolodějům – nutno opravit. Předáme podnět na OMI – projedná pan 

Březina. 

  

Trdliště - tyče trčící z hladiny rybníka na Blatově vymezují trdliště pro ryby. V tomto místě se 

led prosekává, aby měly ryby přísun vzduchu. Pan Březina informoval, že hovořil s rybáři, 

kteří ho ujistili, že vždy trdliště zajišťují nějakými betony – obrubníky, pneumatikami apod., 

ale vandalové toto zabezpečení nahází do rybníka. Tím způsobují škody na rybníce i 

nebezpečné místo pro bruslaře. 

Pro letošní zimu otvor opět zajistí, ale je otázkou, jak dlouho zajištění vydrží. 

Pan Březina se ještě setká s rybáři a bude komisi informovat. 



P. Březina také návrh umístit zde tabulku s nápisem „bruslení na vlastní nebezpečí“. Debata 

byla dále vedena o tom, v jakém smyslu je otázka rybníka a bezpečnosti otázkou „životního 

prostředí“ a patří do kompetence komise. V závěru bylo konstatováno, že jak zájmy ochrany 

přírody, potřeby zájmových skupin i potřeby zdravého sportovního vyžití pro veřejnost obce 

(kvalitní životní prostředí včetně existence rybníka s možností bruslení je jedním z přínosů 

bydlení v naší obci) by měly být naplněny současně. 

 

Paní Slabochová informovala jak to je s pozemky okolo prameniště Běchovického potoka. U 

ul. Zaříčanská jsou pozemky soukromé. Ze zkušeností s řešením problémů se sekáním trávy 

na těchto pozemcích nepředpokládáme snadnou dohodu o umístění odpočinkového místa 

právě zde. Paní Slabochová navrhuje umístit zde jen jednoduchou informační tabuli. Pozemky 

u místa možného druhého prameniště jsou svěřené do péče naší MČ. 

 

 

 

Zapsal(a):  Slabochová  

 

Zápis sepsán dne: 17.12.2012 

 

Předáno k doplnění předsedovi a následně členům KŽP: 19.12.2012 

 

Doplnění zapracováno: 2.1.2012 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis doplněn a ověřen dne 31.12: předseda: Ing. Hartman 

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Další jednání KŽP bude 9.1.2013 v 16:30 v malé zasedací místnosti ÚMČ. 

Na tento termín je MZ zamluvena. 


