
 

Zápis č. 2/2014 z jednání Komise životního prostředí  Rady městské části 

Praha 21, konané dne 19.2.2014 
 

Zahájení jednání: 16:00 

Ukončení jednání: 17:00 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni:  paní Dana Slabochová (tajemník), MUDr. Zita Kazdová ( nový předseda komise), pan 

Miroslav Váša, RNDr. Jitka Jenšovská, pan Pavel Švejnoha, Ing. Michael Hartman,  MVDr. Tomáš Vlach 

Omluveni:  Ing. Jiří Bureš, paní Kateřina Burešová 

Neomluveni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:   

 

Program jednání 

 

Pověřený předseda KŽP Ing. Březina informoval členy komise, že jej Rada MČ na svém posledním zasedání 

odvolala z funkce předsedy KŽP. Poděkoval členům komise za spolupráci a požádal paní tajemnici, aby 

komisi informovala o plnění úkolů z minulého zasedání. Dalšího jednání komise se již neúčastnil. 

 

Rada MČ jmenovala novou předsedkyní KŽP MUDr. Zitu Kazdovou a členem KŽP MVDr. Tomáše 

Vlacha. 

 

Plnění úkolů z minulého zasedání: 
 

Studie rekonstrukce parku u ZŠ,  Staroklánovická č.p. 230 
Veřejné projednání navrženého projektu „Revitalizace parku před ZŠ Masarykova, Staroklánovická 230, 

Praha 9“ následuje po jednání KŽP od 17 hodin zde v zasedací místnosti, předpokládá se účast členů KŽP.   

 

Úklid Lesní galerie 
- Lesy ČR – sdělily, že o provádění úklidu Lesní galerie neuvažují.  

- Lesy hl.m. Prahy – o možnosti spolupráce na úklidu jednal s Ing. Frantíkem (MHMP, Odbor městské 

zeleně a odpadového hospodářství) pan Březina s tím, že pan Frantík přislíbil, že si nyní úklid zkusí 

a uvidí, zda to půjde. Následně by na podzim udělali harmonogram úklidu. 

 

Záhonek u Pizzerie Blatov  
Na minulé schůzce se domluvil způsob úpravy prostoru s tím, že bude proveden v jarních měsících.  

Počasí dovolilo provést práce již v termínu od 14 do 18.2.2014. Opravily se obrubníky, vyměnila folie, 

chemicky byla plocha ošetřena proti plevelům, nasypány oblázky a umístěn koš. Práce u dodavatelské firmy 

zajistila paní Slabochová spolu s OŽPD, koš zakoupilo OŽPD a osadila údržbářská četa úřadu. 

 

MŠ Lišická – úprava thují při severním oplocení  
KŽP bude informována o výsledku grantového řízení při MHMP. 

 

Prameniště Běchovického potoka  

Paní Slabochová sdělila, že s panem Březinou navštívili pana Bulíře ( družstvo Šestajovice). Pan Bulíř 

uvedl, že je v současné době zájmová plocha oseta obilím a přestat místo mokřiny orat  je možno po sklizni. 

Máme pana Bulíře kontaktovat po sklizni, určitě se domluvíme. 

Dále sdělil, že na obhospodařování těchto parcel nemá s MČ smlouvu. 

 



Výsadba na IPB Realu  
Prohlášení pro občany, které pan Hartman požadoval, paní Slabochová panu Hartmanovi dnes předala. 

 

Výroční zpráva  
Výroční zpráva za rok 2013 byla projednána v RMČ a dále bude projednávána v zastupitelstvu.  

 

Závora u polničky na kopec Skalka  
Paní Slabochová informovala, že záměr projednala s panem starostou Sibřiny, který naši iniciativu uvítal a 

sdělil, že i Sibřina má záměr umístit obdobnou závoru na polničku vedoucí na Skalku z druhé strany od 

Sibřiny. 

Zároveň paní Slabochová sdělila, že se podařilo zjistit vlastníka objektu vysílače a kontakt na něj.  

Zkontaktování a projednání umístění závory zajistí paní  Slabochová. 

 

Dnešní program: 
 

1. zápis 
Bude vyhotoven do 7 dnů, k připomínkování na alfrescu s uvedeným termínem přijímání připomínek. Po 

zapracování připomínek a ověření předsedou komise bude rozeslán všem členům na vědomí. 

 

2. pozvánky  
Pozvánky na zasedání KŽP s uvedením programu bude tajemnice rozesílat členům komise mailem tři dny 

před datem jejich konání. 

 

3. připomínkování plánu Revitalizace parku před školou 
Členové komise budou své případné dotazy a připomínky uplatňovat samostatně při veřejném projednání 

následujícím po dnešní schůzce KŽP. Návrh předsedkyně na uplatnění souhrnných připomínek KŽP nebyl 

přijat. 

 

4. diskuse  
- výměna názorů na organizaci KŽP 

- komise doporučí Radě MČ zvážit členství Ing. Březiny v KŽP 

 

 

 

Zapsal(a):      paní Slabochová  

Zápis sepsán dne:   20.2.2014 

Předáno k připomínkování:  21.2.2014  připomínkovat do 25.2.2014 10:00hod 

Připomínky zapracovány:   26.2.2014 

Zápis ověřen :    MUDr. Kazdovou  dne: 26.2.2014 

(případně pověřený zástupce) 

 

Termín příštího zasedání komise 

Středa 12.3.2014  od 17h v Újezdském muzeu v přízemí Polyfunkčního domu 
 

 

 

 

 

 


