
 
 

Zápis č. 2/2012  z jednání Komise životního prostředí  Rady městské části 
Praha 21, konané dne 20.2.2012 
Zahájení jednání: 16:30 
Ukončení jednání: 21:00 
 

1. Účastníci jednání 
 
Přítomni:  MUDr. Ivona Kosová, JUDr. Vladimíra Kozáková,  Ing. Michael Hartman ( 
předseda), Ing. Jiří Bureš, Pavel Švejnoha 
Omluveni: -  
Neomluveni: -  
Tajemník: Dana Slabochová (tajemník; není-li jmenován členem komise, nehlasuje)   
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: -  
Hosté:  RNDr. Pavel Roušar, Ing. Stojan 
 

2. Program jednání 
 
KÁCENÍ NA NOVOSIBŘINSKÉ – náhradní výsadba – výsadba do truhlíků 
Představení projektu izolační zeleně Starokolínská - Novosibřinská 
Pan Stojan nejprve představil komisi projekt izolační zeleně tak, jak je připraven  pro 
Běchovice ( ul. Českobrodská), kde již získali dotaci a jsou ve fázi výběrového řízení na 
dodavatele. 
Další podobný projekt se začne  realizovat v Praze 5 cca začátkem března. Zde pak bude 
během jara 2012 možno prohlédnout konečné dílo. 
Dotační titul – IZOLAČNÍ  ZELEŇ – viz. návrh pro Újezd,  který byl představen následně. 
Z hlediska časového by bylo rozvržení prací asi takové:   
zpracování projektu cca 3 měsíce 
engineering cca 1 měsíc 
následně žádost o dotaci, přidělení dotace cca 5 měsíců ( okolo vánoc 2012) 
výběrové řízení  cca během roku 2013 
realizace v letech 2014 – 2015 
Zpracování řádově 75% délky ul. Starokolínská a Novosibřinská převážně jednostranně. 
Z hlediska finančních nákladů: 
Dle představeného  návrhu celková cena 22 000 000Kč bez DPH, přičemž cena projektu je 
cca 1 200 000 a bylo by možno platby rozložit do dvou období. 
Dotační politika: 90% dotace – 85% operační program, 5% státní fondy, 10 – 11%  spoluúčast 
městská část.  
Podmínkou dotace je udržení izolační zeleně funkční po dobu min. 5 let. 
Připomínka KŽP – do projektu zapracovat návrh následné péče ( 5 let) a upřednostnit výsadbu 
do rostlého terénu všude, kde to půjde. Předpoklad, že součástí projektu bude dendrologický 
posudek všech  zbylých  stromů při hlavní.  Na dotaz starosty bylo sděleno, že by bylo  velmi 
pravděpodobně možné do projektu uznat i náklady na nutné kácení dožilých stromů. 
Závěr: KŽP vyslechla návrh Ing. Stojana, KVS  projekt s.r.o. a otevřela diskuzi.  KŽP záměr 
vyhodnotila jako vhodný prvek projektu obnovy aleje podél ulic Novosibřinská – 
Starokolínská doporučeného RMČ na jednání16.1.2012. KŽP se domnívá, že toto je jediné 
známé finančně (90% zdrojů EU) a technicky schůdné řešení obnovy aleje a izolační zeleně 
za situace, kdy není možné sázet do rostlého terénu ( inženýrské sítě) a stará alej dožívá. 



KŽP doporučuje RMČ zahájit projednávání realizace projektu. – Hlasování: pro 4, proti 0, 
zdržel se 1. 
 
17 lip na hlavní: závěr 
KŽP doporučuje samosprávě, aby kácení stromů na hlavní silnici omezila (pouze na stromy 
bezprostředně ohrožující zdraví a majetek) a situaci obnovy aleje řešila po rozhodnutí o 
realizaci projektu  „alej – izolační zeleň“. Stejně tak doporučuje, aby NV ( náhradní výsadba) 
v této oblasti rovněž koordinovala s tímto projektem. Pokud se bude brzy realizovat projekt 
EU, z něhož by bylo možné 90% nákladů, představovali by předčasné náklady na izolované 
kácení a novou výsadbu finanční ztrátu MČ..  
Odsouhlaseno 4 členy KŽP s právem  hlasovat, 1 se zdržel. 
 
Komise vyslechla informaci o zahájení řízení na kácení 17 lip ze dne 1.2.2012.. Konstatovala, 
že řízení bere na vědomí, současně ale uvědomuje Radu, že žádost nebyla podána v souladu 
s postupem stanoveným KŽP (viz zápis z 16.1.2012), a to z těchto důvodů:  1)  nebyl 
vypracován nový posudek, 2) kácení nebylo začleněno do projektu obnovy . 
Usnesení bylo přijato většinou hlasů (Hartman, Bureš, Kosová pro návrh, Kozáková,  proti, 
Švejnoha se zdržel). 
 
SEKÁNÍ 
Paní Kozáková představila návrh rozdělení nejdůležitějších ploch určených k pravidelné 
údržbě sekáním. Jedná s o plochy důležité pro reprezentaci MČ, plochy nejnavštěvovanější 
větším množstvím lidí, plochy které se budou udržovat 4x za rok. 31.1.2012 byl tento návrh 
rozeslán členům KŽP, aby se s ním mohli v klidu seznámit. Dle tohoto návrhu bude část 
plochy cca 22 000 m² sekána  fyzickými osobami ( brigádníky) – zařizuje pan tajemník. 
Zbylých cca 44 000 m² bude prostřednictvím výběrového řízení pokryto  firmou. 
Dále KŽP projednala možnost zapojení dobrovolníků ( činnost zcela dobrovolná, symbolická 
odměna (např. věcná) může být například formou vyhlášení soutěže a dobrým umístěním 
v této soutěži, kdy následuje odměna apod. 
Pro návrh hlasovali   4 členové  KŽP, 1 se zdržel 
Paní Kosová rozeslala členům KŽP své podněty pro dobrovolníky – neudržované pozemky či 
jejich části převážně z oblasti Staroklánovická – Pilovská – ZŠ – les. Paní Slabochová sdělila, 
že některé pozemky z tohoto návrhu bude nutno řešit výzvou majiteli pozemku ( nejsou ve 
vlastnictví ani správě MČ).  
Zazněl návrh, že s dobrovolníky bychom měli začít tam, kde již dávno dobrovolníci pracují a 
to je na zelených pásech okolo jejich domů. Tam se pak  musí vyřešit rozjíždění zelených 
pásů projíždějícími automobily.  
KŽP se shodla na tom, že se prostřednictvím Újezdského zpravodaje provede oslovení občanů 
s tím, že hledáme dobrovolníky o péči o zeleň. 
Garantem dobrovolníků bude paní Kosová za KŽP  – souhlasí, spolupracovat bude s OŽPD – 
hlavně materiálové pokrytí ( pytle, rukavice…). K tomu paní Kozáková sdělila, že je nutno 
počítat s omezenými finančními prostředky. 
S návrhem  souhlasí  4 členové  KŽP , 1 se zdržel. 
 
PRONÁJEM  POZEMKU - Koně 
KŽP byly rozeslány nové podklady od pana Zemana ( VHČ) a zápis ze schůzky na pozemku, 
všichni členové se s tímto seznámili.  
KŽP souhlasí s předloženými materiály a nemá výhrady k uzavření smlouvy. Předkládáme 
poslední připomínku, kterou doporučujeme zvážit. Jedná se o návrh paní Kozákové na 
pojištění zodpovědnosti za škodu způsobenou koněm, které by měl mít uzavřené majitel koně. 
Odsouhlaseno hlasováním 4  členy KŽP, 1 se zdržel. 



 
JEDNACÍ  ŘÁD komisí 
Pan starosta seznámil členy KŽP se záměrem  připomínkování jednacího řádu po dobu cca 2 
měsíců s tím, že připomínky budou vyhodnoceny a na základě toho pak dojde k vytvoření 
konečného znění .  
KŽP bere na vědomí 1. Jednací  řád komisí ve tvaru zaslaném 6.2.2012. 
Odsouhlaseno 4  členy KŽP, 1 se zdržel. 
KŽP otevřela diskusi ke znění doplňků od paní Kozákové a paní Horké, které bylo zasláno 
před jednáním. Pan Hartman měl zejména výhradu navržené doložce všeobecné mlčenlivosti 
a upozornil, že komise jsou převodovým článkem mezi radou (obcí) a širokou veřejností a 
mlčenlivost členů o všech projednávaných věcech by byla velmi  kontraproduktivní. Dále 
navrhl doplnit pravidlem o zasílání zápisu pozvaným osobám v bodech, kterých se zúčastnili, 
pokud jsou hosty. Pravidlo pro hosty v jednacím řádu dosud nebylo upraveno. 
 
 
POZEMEK NA IPB REALU 
Paní Slabochová informovala komisi o postupu jednání ve věci odstranění závad  dle 
materiálu, který komisi zaslala vedoucí OMI, paní Beroušková. Cituji:  “Ve věci „opravy“  
požárního hydrantu bylo jednáno s pracovníky PKVT s tím, že hydrant nevykazuje žádnou 
funkční závadu a tedy z hlediska provozovatele nevyžaduje opravu. 
Bylo dohodnuto, že v příznivých klimatických podmínkách zajistí MČ výkop okolo hydrantu 
a pracovníci PKVT po zjištění zda je přívod k hydrantu z přírubových částí, provedou jejich 
výměnu tak, aby kryt hydrantu svým výškovým osazením odpovídal výšce okolního terénu. 
MČ zajistí úpravu terénu. 
Rozvodný pilíř u trafostanice patří PRE. Zástupci PRE zjišťují zda by bylo možno provést 
přemístění pilíře. Zatím nebylo jednáno kdo ponese náklady na případné práce.“ 
 
LES 
Paní Slabochová seznámila KŽP s podnětem paní Kazdové  připravit besedu na téma les, 
kácení, špatný stav lesních cest. 
Besedy by se zúčastnil pan Sedláček ( Lesy ČR), se kterým je  toto již předjednáno. Bylo by 
dobré pozvat i revírníka Lesů hl.m. Prahy pana Beneše a také zástupce těžební společnosti. 
O termínu besedy nutno dát vědět do Újezdského zpravodaje – uzávěrky 12.3. 
Komise se shodla na nejvhodnějším termínu besedy v posledních dvou týdechh měsíce dubna.  
OŽPD akci připraví. Do zpravodaje bude dána zpráva co nejdříve a také bude využito 
webových stránek, aby na besedu přišlo dost těch, kteří po jednání s lesy volají. 
Odsouhlaseno 4  členy KŽP, 1 se zdržel. 
 
DEN ZEMĚ 
Paní Slabochová  informovala KŽP o návrhu paní Hájkové vyhlásit ke Dni Země soutěž o 
nejlepší předzahrádku.  Soutěž by byla vyhlášena ke Dni Země s tím, že vyhodnocení by bylo 
v podzimních měsících. 
KŽP doplnila, aby byla soutěž rozšířena o nejhezčí terasu, balkon a okno -  myšleno výzdoba 
zelení.  
Odsouhlaseno 4  členy KŽP, 1 se zdržel. 
 
RŮZNÉ 
Paní Slabochová informovala komisi: 

- Stížnost manželů Ondrákových na výsadbu aleje u hasičárny – ul.  Druhanická – 
odpověď pana tajemníka ( k nahlédnutí ve složce KŽP u paní Slabochové) 

- Výroční zpráva KŽP za rok 2011( k nahlédnutí ve složce KŽP u paní Slabochové) 



- Reakce na kácení na hlavní – kladná  ( k nahlédnutí ve složce KŽP u paní Slabochové) 
 
 

Podnět pana Bureše 
- Poblíž cesty pod Skalkou opět hnojiště – prověří paní Slabochová 
- Stav cesty na Skalku, kterou pravděpodobně používaly těžké traktory - prověří paní 

Slabochová 
- Průjezd těžkých traktorů ulicí Ježovickou ( je povolen) – nesouhlasí obyvatelé 

Ježovické – bude řešit pan Bureš s paní Kozákovou a OMI. 
KŽP navrhuje, aby si majitelé či uživatelé polí vytvořili vlastní přístupy na pole 
z komunikací Zaříčanská či V Lipách. 

Odsouhlaseno 4  členy KŽP, 1 se zdržel. 
 

 
Zapsal(a):Slabochová 
 
Zápis sepsán dne: 22.2.2012 
Předáno k ověření dne: 23.2.2012 
 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 
Zapsal(a): Slabochová 
Zápis ověřen dne:28.2.2012 
předseda: Hartman 
(případně pověřený zástupce) 
Pro rozsáhlé změny a doplnění zápis rozeslán k odsouhlasení členům komise dne: 
9.3.2012 
Zápis upraven a odeslán k ověření dne: 16.3.2012 
Zápis znovu ověřen dne: 16.3.2012 
 

4. Termín příštího zasedání komise 
Příští jednání KŽP se koná  26.3.2012 v 17 hod ve velké zasedací místnosti ÚMČ Praha 
21. 
 


