
 

Zápis č. 5/2013 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 13.5.2013 
 

Zahájení jednání: 16:00 

Ukončení jednání: 18:00 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni:  paní Dana Slabochová (tajemník), Ing. Roman Březina ( dočasně pověřený 

vedením KŽP),  pan Pavel Švejnoha, paní Kateřina Burešová 

Omluveni: RNDr. Jitka Jenšovská, Ing. Jiří Bureš 

Neomluveni:  Ing. Michael Hartman, pan Miroslav Váša 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:   

2. Program jednání 

 

ALEJ  NA HLAVNÍ  
OŽP za přispění komise připraví do některého z letních  čísel Zpravodaje aktuální informace 

o obnově aleje.  Úkol trvá. 

Zajistí paní Slabochová a pan Březina. 

 
 

BĚCHOVICKÝ POTOK - prameniště 
Požádáme o zjištění informací týkajících se pozemků parc.č. 4262/36, 37 OMI  Jedná se o 

informace: kdo zde hospodaří, na základě čeho zde hospodaří ( smlouva?), za jakých 

podmínek, lze smlouvu vypovědět a jak?... Úkol trvá 

Zajistí paní Slabochová  

 

 

KANALIZACE UL. HODKOVSKOU ( OD ROHOŽNÍKU PO ČISTIČKU) 
Pan Váša s panem Hartmanem prošli všechna 3 místa výústních objektů a následně opět 

upravil pan Váše dle tohoto šetření dopis na žádost o monitorování 1 výústního objektu. Tento 

dopis rozeslal členům KŽP k připomínkování. 

Komise se v diskuzi na jednání shodla na tom, že trvá na monitorování všech objektů. 

Omluvená paní Jenšovská své vyjádření ( sledovat všechny 3 objekty) zaslala předem 

emailem. 

Na jednání bylo domluveno, že paní Slabochová upraví text ( 3 objekty) a rozešle dopis 

k připomínkování, aby mohl již být předán panu starostovi. 

Zajistí paní Slabochová 

 

 

REGULACE POHYBU KONÍ PO LESE 
Po delší diskuzi byl domluven následující postup: 

Budeme iniciovat setkání chovatelů koní, Lesů ČR a zástupců MČ Praha 21, kde budeme 

hledat společný postup řešení této problematiky. 

Oslovíme chovatele z Újezda n/L, Koloděj, Klánovic. 

Kontakty by měly být k dispozici v Hospodářském registru Českomoravského svazu 

chovatelů. 



Do příštího zasedání se pokusíme zajistit kontakty na místa s chovem koní na výše uvedených 

k.ú.  

Zajistí Slabochová 

 

 

SMĚNA POZEMKŮ U BLATOVSKÉHO RYBNÍKA, uznání vlastnického 

práva pana Hubky a spol. Komise doporučila směnu pozemků. 

Paní Slabochová informovala OMI, paní Péterovou. 

 

 

Z DALŠÍCH DISKUTOVANÝCH TÉMAT 
 

V lokalitě IPB  u trafa Panu Hartmanovi paní Slabochová zaslala emailem požadované. Pan 

Hartman nebyl na jednání KŽP, nebylo možné tento bod řešit.Úkol dále trvá. 

 

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

Pan Březina informoval o schůzce s panem ředitelem Kurkou, škola je proti umístění lavičky, 

přidalo by se další místo pro nepořádek. Souhlasí s rozšířením dlažby chodníku v místě 

rozbahnění. 

S názorem seznámíme OMI, úprava je v kompetenci OMI. 

Zajistí pan Březina 

 

Lavičky u rybníka ke Kolodějům – nutno opravit. Pan Březina informoval – na OMI 

projednáno, oprava bude provedena do konce června. Společně s umístěním koše na psí 

exkrementy. 

 

Trdliště – rybník na Blatově – s rybáři projednáno, jsou nakloněni řešení, přislíbeno hledání 

vhodného technického řešení snižujícího rizika tyčí trdliště pro bruslaře. Čekáme na slíbené 

řešení od rybářů. Úkol trvá. 

 

Kontrola připojení nemovitostí v ul. Ježovická do kanalizace.   Severní strana ulice je 

připojena, 1 nemovitost vyváží žumpu pravidelně. Jižní strana je na katastru Koloděj, 

zjišťování je složitější, v současné době se řeší. 

KŽP se shodla na nutnosti prověření nemovitostí okolo potoka v části od Zaříčanské ( pod 

satelitem UNIGA ) – část ulice Hořejšího a ulice Chyjická. 

Zajistí pan Březina. Úkol trvá. 
 

Dalším tématem byly např. antény operátorů mobilních sítí a podobně – komise se shodla na 

posečkání s řešením tohoto podnětu na nástup nového vedoucího OMI, neboť se jedná o 

komunikaci OMI a KŽP. – úkol trvá. 

 

VEŘEJNÉ FÓRUM 2013 15.4.2013 
Pan Březina informoval, že na webových stránkách MČ je článek s informacemi o veřejném 

fóru. 

 

POLNÍ CESTA JEŽOVICKÁ – OPLANSKÁ – OBNOVA 
V současné době věc nebude KŽP projednávat. K projednávání se vrátíme v podzimních 

měsících. 

 

 

 



 

Zapsal(a):  Slabochová  

 

Zápis sepsán dne: 24.5.2013 

Předáno k doplnění Ing. Březinovi:27.5.2013 

 

Doplněno:  Doplnění zapracováno: 27.5.2013 

Předáno k připomínkování členům KŽP 27.5.2013 připomínkovat do 29.5.2013 do 

8:00hod. 

Doplnění členů KŽP zapracováno: 29.5.2013 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis ověřen dne: 29.5.2013 Ing. Březinou  

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná 3.6.2013 od 16 hod.  v malé zasedačce. 


