
 

 

Zápis č. 2/2013 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 6.2.2013 
 

Zahájení jednání: 16:00 

Ukončení jednání: 18:30 

 

1. Účastníci jednání 

 

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

Bureš, , pan Pavel Švejnoha, Ing. Roman Březina, pan Miroslav Váša 

Omluveni: paní Burešová, paní Kosová   

Neomluveni:   

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:  pan starosta Pavel Roušar 

Hosté: pan Milan Dundovič, pan Jan Pilný 

 

 

2. Program jednání 

 

Kontrola zápisu – zápisy jsou již doplněny na stránkách MČ Praha21. Důvody potíží umístění 

předchozího  zápisu byly technické, došlo ke změně řešení způsobu ukládání. 

 

VODOVOD PRO ÚVALY –  
Paní Slabochová informovala o závěru zjišťovacího řízení pro EIA. Záměr bude v plném 

rozsahu dále posuzován Krajským úřadem Středočeského kraje dle zákona č. 100/2001Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném 

znění. 

 

ALEJ  NA HLAVNÍ  
Před zahájením jednání KŽP proběhlo veřejné projednání obnovy aleje na hlavní a občané 

byli seznámeni s 1. etapou obnovy, obsahující kácení 7 ks a vysazení 14 ks stromů. Práce 

spojené s výsadbou i kácením podle sdělení OŽP s  největší pravděpodobností proběhnou 

v podzimních měsících roku 2013 po dokončené přípravě plánu realizace a informování 

veřejnosti. Veřejnost toto uvítala. 

OŽP za přispění komise připraví do některého z dalších čísel Zpravodaje,  v prosincovém 

úvodním článku slíbenou, informaci ohledně obsahu obdržené Studie proveditelnosti. 

Zajistí paní Slabochová a pan Březina. 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
Výroční zpráva za KŽP byla projednána na minulém zasedání a byla předána do sekretariátu 

starosty. 

Předseda KŽP současně informoval o otištění výtahu z výroční zprávy ve Zpravodaji 2/2013. 

Předseda navrhl  jednání úřadu s redakční radou o nastavení pravidel, kde by publikace 

oficiálních zpráv podléhala autorizaci, aby byla zabezpečena co nejlepší informovanost 

veřejnosti. Pan starosta informoval o změnách, které přinese rok 2013 pro tvorbu výroční 

zprávy za tento rok. Nejprve bude zpracována výr. zpráva a následně z ní vytvořena zpráva 

pro zpravodaj. 



 

Z DALŠÍCH DISKUTOVANÝCH TÉMAT 
 

V lokalitě IPB  lískový keř u trafa byl vysazen. Možnou péči s občany a vyjádření k zatím 

nerealizované části občanského návrhu projedná pan Hartman, který již projednával 

s občany i řešení tohoto prostoru.  Úkol dále trvá. 

 

Otázka označení přírodního parku – úkol trvá. 

 

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

Bylo zjištěno, že navrhované místo je blízko přesahu střechy budovy ZŠ. kam v zimě může 

padat sníh a rampouchy. Doporučujeme lavičku osadit kousek dál, aby byla mimo dosah 

padajícího sněhu. Úkol trvá 

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

Březina - úkol trvá. 

  

Trdliště – rybník na Blatově – s rybáři projednáno, jsou nakloněni řešení. Obnoveny cedule 

„koupání a bruslení na vlastní nebezpečí“. Předseda informoval, že byla také na osobním 

neformálním jednání s členem organizace rybářů vysvětlena funkce trdliště a přislíbeno 

hledání vhodného technického řešení snižujícího rizika tyčí trdliště pro bruslaře. 

 

Dále bylo panem Burešem otevřeno téma rybníků v obecné úrovni – využívání – nadužívání, 

moc ryb, navržen nápad přetvořit jeden rybník ke koupání a druhý pro chov ryb – pro rybáře. 

A vznesena otázka, zda trdliště je problém konkrétního technického řešení nebo obecnějšího 

rázu. Na Blatově umístění trdliště postrádá původní smysl, naopak u rozpadajících se 

ostrůvků se schovávají velké ryby, místo aby sloužily k množení. 

Zmiňováno, že oba rybníky jsou poměrně nedávno rekonstruované.  

 

Předseda navrhl toto téma přenechat na samostatné projednání během roku. 

Diskutován také problém, že potoky stále přitéká kontaminovaná odpadní voda. 

Bylo rozhodnuto nechat prověřit ze strany OŽP situaci horního rybníka a kontrola situace, zda 

opravdu dochází k zněčišťování. Ze strany OŽP byla doporučena kontrola připojení 

nemovitostí v ul. Ježovická do kanalizace, neboť dle sdělení občanů občas zde teče odpadní 

voda. Zajistí pan Březina. 

 

Běchovický potok pan Karnecky tel. sdělil, že potok stále nebyl převeden na MHMP, jednání 

o převodu stále probíhají. 

Druhé prameniště v polích na našich pozemcích opět rozoráno. 

Komise se shodla, že požádá RMČ, aby OMI prověřilo stav a možnosti s tímto pozemkem – 

je-li zde smlouva s nějakým zemědělcem o obhospodařování apod. s cílem zjistit, zda by bylo 

možné tento pozemek vyjmout z obhospodařované zemědělské půdy a upravit zde 2. 

prameniště Běchovického potoka tak, jak nastínil pan Karnecky. Místo je podmáčené, ve 

vegetačním období se neobdělává, jen po zámrzu se obvykle rozorá. 

Materiál do RMČ upraví paní Slabochová z těchto, členy KŽP odhlasovaných podkladů. 

Hlasování:  pro 5, proti 0, zdržel se 0.   

Zajistí paní Slabochová. 

 

Podané projekty pro grantová řízení pro zlepšení životního prostředí v Újezdě nad Lesy: 

nemáme zatím další informace. 

 

Odpadky v ulici Pilovská u křížení se Starokolínskou - paní Slabochová sdělila, že požádala 

VHČ, pana Zemana e- mailem, zda by nepořádek mohli  zaměstnanci uklidit. 



 

Nepořádek na pozemku bývalého zahradnictví pana Janeby u Staroújezdské ulice - Pan 

Březina informoval, že není s kým jednat neboť pozemky jsou předmětem soudního sporu 

(majetkové vztahy). 

 

alejový strom u Staroújezdské  u hasičárny – paní Slabochová informovala, že strom bude 

nahrazen novým z náhradní výsadby.- zničení je nevratné, výhled stromu velmi špatný. 

Vyživovací pletivo zničeno po celém obvodu kmene v pruhu cca 20-30cm. Nutnost náhrady 

vedeme v evidenci požadavků na výsadby v Újezdě. 

Nápravu zajistí paní Slabochová. 

 

Dále byla provedena revize  úkolů od počátku činnosti komise dle předsedou dříve zaslaných 

soupisů a hodnocení obsahujících oblast problematiky, popis problematiky, doporučení rad, 

návaznost na akční a strategický plán MČ Praha 21 a měřitelné výstupy spolu se zpětným 

hodnocením rozhodnutí. 

Pan starosta nastínil svoji představu o další práci komisí, doporučil míti garanty ke 

konkrétním  oblastem a celkově práci i zodpovědnost rozdělit mezi tyto garanty – členy 

komise. Prvním garantem by mohl být pan Váša a to v oblasti kanalizace. 

 

Kanalizace ul. Hodkovskou ( od Rohožníku po čističku) 

Jako první bod revize úkolů bylo diskutováno měření kontaminace zeminy v okolí 

bezpečnostních přepadů. To bylo navrženo v 1.3.2011 ale zatím nebylo realizováno. Pan Váša 

informoval, že toto je povinností PVK. KŽP prostřednictvím RMČ požádá pana starostu o 

zahájení jednání s PVK. Pan Váša připraví na příští zasedání dopis na PVK s naším 

požadavkem kontrolního měření. Tento dopis bude přílohou navrženého usnesení pro RMČ. 

Materiál do RMČ připraví paní Slabochová v souladu s projednávaným tématem a závěry 

projednání.  

O tomto postupu bylo hlasováno: pro 4, zdržel se 1, proti 0. 

 

Pan starosta informoval, že v rámci KUR jednal s paní Fialovou, která přislíbila pomoc 

v oblasti dešťových vod – příprava podkladů pro projektanty.  Pan starosta přislíbil, že během 

roku 2013 předloží komisi projekt oddílné kanalizace v místech, kde to lze. Na základě 

sdělení komise rozhodla KŽP o přenechání řešení obdobného doporučení ohledně 

přednostního budování oddílné kanalizace u nových staveb účelem dalšího nezvyšování 

objemu odpadních vod z odlehčovacích stok do lesa, vyplývajícího z revize úkolů, komisi 

KUR. 

 

Problematika přebírání stavebně dotčených lokalit do obecního majetku s cílem zajištění 

dobrého stavu, aby nebylo nutné toto dále řešit na náklady obce. Diskutováno jako téma 

obecné  na základě zjištěných nesrovnalostí a zkušeností na IPB. Toto téma bude diskutováno 

na některém z dalších zasedání. 

 

Proces povolování výjimek ze strany OMI, například pojezdových bran na obecním pozemku 

– pan starosta informoval, že zatím pravidla nejsou, věc se řeší případ od případu.  

 

Dále byla diskutována nutnost zpětné vazby, kdy KŽP dá podnět na některý z odborů 

prostřednictvím RMČ a není informována o výsledku, či významných okolnostech z průběhu 

řešení. 

 

Dalším tématem revize úkolů byly informace poskytované KŽP zahrnující i jiné vlivy, než ty, 

které jsou běžně podávány k projednání do KŽP, ale podle vnímání občanů, kteří vznášejí 



k životnímu prostředí dotazy či podněty, do oblasti životního prostředí patří,  např. antény 

operátorů mobilních sítí a podobně. 

 

K těmto podnětům pan starosta doporučil upravit statut komise.  

 

Posledním projednávaným bodem byla informace předsedy komise pana Hartmana o  

rezignaci na funkci předsedy komise ke dni 20.2.2013Od 21.2. 2012 je vedením KŽP Radou 

MČ dočasně pověřen pan Březina. 

 

Zapsal(a):  Slabochová  

 

Zápis sepsán dne: 8.2.2013 

 

Předáno k doplnění předsedovi a členům KŽP: 8.2.2013 

 

Doplnění zapracováno: 20.2.2013 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis doplněn a ověřen dne: předseda: Ing. Hartman 15.2.2013 

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná  6.3.2013 v 16hod., v malé zasedací místnosti ÚMČ. 
 


