
Zápis č. 7/2014 Komise životního prostředí   

Rady městské části Praha 21, konané dne 23.6.2014 
 

Zahájení jednání: 16:00  

Ukončení jednání: 19:15 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni: D.Slabochová( tajemnice), Z.Kazdová( předsedkyně), K.Burešová, M.Hartman, M.Váša,   

P.Švejnoha  

Omluveni:  MVDr. Tomáš Vlach 

Nepřítomni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:   

2. Program 

 

1.Vjezd na pole – z Ježovické  

1.1.Objíždění závory 

informace o provedení zábrany viz zápis 6/2014 a o aktuální situaci + následné doplnění podala pí Burešová: 

na újezdské straně je zatlučená dřevěná tyč a je k ní vysazen mladý javor. Traktory nyní objíždějí druhou ( 

kolodějskou ) stranou. Nutno zjistit 1. komu patří cesta ( MČ nebo pí Passerová?) 2.zjistit, zda bylo či 

nebylo vydáno povolení pro zemědělce + případné další podrobnosti k projíždění Ježovické ulice – zajistí pí 

tajemnice 

 

1.2. Kontakt na sběrný dvůr - úkol je splněn 
na cedulích se zákazem skládky v Ježovické a u hřbitova je uveden Sběrný dvůr Běchovice a telefonní číslo.  

 

2. Rybníky a jejich přítoky_VODA - pokračování bodu 2. zápisu 6/2014 

Do Alfreska ve složce Projekty – Rybníky – byly vloženy dva dokumenty: důvodová zpráva -info o 

rybnících a jejich přítocích a kopie smluv a dodatků k rybníku na Staroújezdské a Blatovskému. KŽP je 

projednala a konstatovala, že předmětem smlouvy k rybníku na Staroújezdské není vlastní nádrž a ryby v ní 

a pravidla chovu ryb nejsou zohledněna ani v jedné ze smluv. KŽP předpokládá, že jí byly poskytnuty 

všechny dokumenty, které má ÚMČ k dispozici, a nebude tedy požadovat opakované a další vyhledávání.  

Rybníky jsou ve vlastnictví Hl.m.P a správa byla svěřena MČ. MČ ale nemá ani prostředky, ani odborného 

pracovníka k vykonávání kvalitní správy svěřeného majetku. Na základě dotazů a stížností občanů na 

kvalitu vody, přerybněnost a ničení hrází s nebezpečím průsaku do sousedních nemovitostí  a sesuvu břehů 

se zásahem přilehlých nemovitostí ( rybník na Staroújezdské) navrhujeme RMČ zvážit, projednat a zahájit 

převedení správy rybníků na Hl.m.P.  Jako podklad k převodu správy navrhujeme zhodnocení stavu rybníků 

od poslední revitalizace v r.2005. 

Na základě podnětu z Veřejného fora dne 24.4.2014 žádáme o prověření možnosti koupání ( bez zřízení 

koupaliště) v rybníku na Staroújezdské a prověření, zda se tato možnost nevylučuje se správou, prováděnou 

Hl.m.P. 

 

2.1.Převzetí Běchovického potoka a revitalisace biokoridoru 

na základě návrhů KŽP a Usnesení RMČ č. 94 ze dne 13.5.2014 

Předsedkyně a paní Burešová seznámily KŽP s průběhem jednání u pana starosty dne 5.6.2014 k tématu 

převzetí Běchovického potoka do správy HMP a projektu revitalizace biokoridoru a zachování jeho rozsahu. 

Zápis s informacemi a závěry z tohoto jednání byl vložen do Alfreska k dokumentaci schůzky. Pan starosta a 

jednotlivé odbory úřadu budou pokračovat v dalších jednáních, o jejichž výsledku bude KŽP informována, 

případně bude vyzvána k další spolupráci. 

 

3. Kanalizace – OK 1, OK 2, OK 3_KANALIZACE- pokračování bodu 3. zápisu 6/2014 



Dopis s odbornými podklady pro žádost starosty MČ P21 na MHMP od p.Váši, upravený dle připomínek 

KŽP na minulé schůzce, předsedkyně předala kanceláři starosty dne 26.5.2014   

Problematika správy části toku kanalizace z OK2 ( Lesy Hl.m.p.) viz zápis ze schůzky v bodu 2. 

Tématu Kanalizace budeme věnovat samostatnou schůzku v září 2014 

 

4. Realizace podnětu KŽP ze zápisu 4/2014 ( terénní zasedání) 

na základě Usnesení 94. RMČ dne 13.5.2014 úkol pro OMI, info Jakub Slánský, dne 18.6.2014: 

„Stav úkolu z RMČ – průtočnost škarpy podél ul. Novosibřinská: 

-Vyzvali jsme správce příkopu tj. TSK Praha o zajištění pročištění od usazeného sedimentu. 

-V současné době čekáme na potvrzení a svolání místního šetření. 

-Při zjištění dalších podrobností Vás budeme průběžně informovat.“ 

KŽP konstatovala, že škarpy vedou „od nikud nikam“ a pod nájezdy, které jsou ve vlastnictví majitelů 

příslušných domů, jsou zcela ucpány. Jedná se o dlouhodobý stav a domníváme se tedy, že škarpy jsou 

pouze vsakovací, nikoli odtokové. Jaké je ale oficiální zjištění zatím nevíme, protože místní šetření OMI – 

TSK se bude konat dne 23.6.2014. O jeho závěrech budeme informováni na příštím zasedání. 

 

5. Zefektivnění práce v alfrescu_FUNGOVÁNÍ  KŽP- pokračování bodu 5. zápisu 5/2014 

Byla zavedena složka Projekty a jsou přeneseny dokumenty k oblastem Kanalizace, Přírodní park a Rybíky. 

Členové KŽP se v používání Alfresca zdokonalují individuálně. 

 

6.Úklid okolo komunikací – úkol 10. zápisu 6/2014  

M.Hartman dne 11.6. připomněl svůj podnět k informaci o odpadu v ulici Plhovská naproti Coralu nahlášené 

minule s doplněním, že se množství odpadu  začíná rozrůstat a vzniká skládka. Je tedy třeba zakročit.  

Paní tajemnice informovala, že tato skládka je uklizena. 

Paní tajemnice předala podněty z minulé schůzky úklidové četě. Zda již byl úklid proveden  nevíme. 

KŽP  navrhuje, aby OŽPD vždy vyžádal potvrzení od úklidové čety o provedeném úklidu. Pověřena paní 

tajemnice. 

 

7. CESTY Újezd a okolí 

7.1.Průchozí spojky u přeložky I/12 ( obchvat)  

V podkladech pro jednání byl zaslán a do Alfreska vložen podnět M.Hartmana na dovyřešení propojení pro 

pěší, cyklisty a koně dle  aktualizovaného  letáku k přeložce I/12. Bod byl projednán současně s bodem 7.2. 

 

Žádáme RMČ, aby upozornila zástupce MČ P21 - OMI, aby ve všech jednáních ohledně přeložky 

komunikace 1/12 prosazovala nutnost zachování nejdůležitějších historických pěších - spojek z jižní části 

Újezda nad Lesy - v projektové dokumentaci přeložky silnice 1/12 minimálně v takovém rozsahu, v jakém 

jsou v současné PD, předložené na Stavebním úřadu ÚMČ Praha 21 pro územní řízení. MČ je v této věci 

účastníkem řízení. Jedná se o:  

-polní cestu v prodloužení Oplanské směrem na Koloděje 

-polní cestu s alejí v prodloužení Ježovické směrem na Skalku 

-chodník podél Zaříčanské směrem ke hřbitovu a dále do Sibřiny 

-chodník podél Staroújezdské směrem do Koloděj 

-starou polní cestu ze sídliště Rohožník (  přibližně v místě výtopny u křižovatky ulic Žehušická a Měšínská) 

směrem ke škole Sibřina 

-cyklostezku ze sídliště Rohožník vycházející od křižovatky ulic Žehušická a Žeretická, pokračující dále na 

po červené turistické značce na Škvorec. 

Uvedené cesty jsou historickými spojnicemi původních sousedních obcí, jsou udržovány a obnovovány, 

navazují na síť cest sousedních katastrů a na obnovené cesty podporované EU ( projekt Cesty, které nás 

spojují)  

Žádáme, aby uvedené historické propojení Újezda nad Lesy jižním směrem nebylo obchvatem přerušeno, 

ale naopak posíleno. 

 
7.2.důvodová zpráva a mapa CESTY_úkol z OŽPD 



Dne 18.6.2014 doplnila pí tajemnice do dnešního jednání koncept „Evidence historických i novějších cest a 

pěšin -  důvodová zpráva“ podepsáni pí Slabochová a p.Švejnoha ( OŽPD). KŽP podnět projednala jako 

pokračování dosud neukončeného projektu Cesty z r.2011. Do mapy byly doplněny lesní pěšiny po obou 

stranách trati ČD směr Úvaly, lesní cesta od samoty „ U Veverek“ směr Úvaly a 2. pěšina s odbočkami 

lesem od zastávky ČD Klánovice na Blatov, pokračování cyklostezky z Rohožníku na Škvorec za hranicí 

našeho katastru a 2 spojky ulic Donínská a Dražická v intravilánu. Doplněním návrhu důvodové zprávy dle 

připomínek KŽP byla pověřena předsedkyně. 

 

8.komunikace KŽP během prázdnin 

členové KŽP se domluvili, že budou sledovat maily a Alfresko i během prázdnin a v případě nutnosti budou 

aktuální úkoly řešit elektronicky, případně na aktuálně svolané schůzce. Řádné schůzky jsou naplánovány na 

září 2014 – předběžně dva termíny pro běžnou agendu a pro monotématickou schůzku ke kanalizaci. 

 

2.1. Informace pro KŽP 

 

2.1.1.grant Revitalizace prameniště Běchovického potoka_VODA 

Nadace Partnerství projekt nepodpořila, vytknuta nám byla přílišná finanční náročnost a malé zapojení 

veřejnosti. 

 

2.1.2.Konference "Dobrovolnictví v obci – jak na to?"_DOBROVOLNICTVÍ 

pořádá Národní dobrovolnické centrum HESTIA ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR, KOUS 

Vysočina a Krajem Vysočina. Konference se uskuteční ve dnech 29.-30. září 2014 v Jihlavě. Pozvánka byla 

vložena do Alfresca k dokumentaci schůzky – možnost přihlášení odkazem na pozvánce. 

 

2.1.3.Řízení o povolení kácení vedeném na OŽP MHMP v souvislosti s Modernizací traťového úseku 

Praha Běchovice – Úvaly. – pokračování bodu 9. zápisu 5 a 6/2014 - úkol je splněn. 

Vhodně upravený dopis týkající se náhradní výsadby připravila paní tajemnice s panem starostou a dopis byl 

odeslán.  

 

3. Průběžné projekty 

 

Úkol pro všechny členy komise 

sledovat a využívat všechny dotační možnosti od státu, Hl.m.P., nadací či sponzorů pro dosadbu izolační 

zeleně a  zkvalitnění životního prostředí 

 

dobrovolnictví v ž.p. 

úkol trvá. Začneme veřejným poděkováním všem, kteří se dobrovolně starají o zelené plochy či 

předzahrádky ve svém okolí. Napsáním textu pro ÚZ pověřena předsedkyně – zatím nesplněno 

 

další náměty na projekty KŽP r.2014  

úkol je průběžný 

 

 

Zápis připravila:  Z.Kazdová, předsedkyně  dne: 29.6.2014  

Zapsala: doplnila D. Slabochová, tajemnice   dne: 30.6.2014, 2.7.2014 

Předáno k připomínkování: 1.7.2014   Připomínkovat do: 2.7.2014 do 16:00hod 

Připomínky zapracovány:  2.7.2014   Předáno k ověření:  2.7.2014, 17:45hod. 

Ověřeno dne: 2.7.2014, 21h 

 

Termíny příštích jednání jsou: 8.9.2014 od 16 hod a 24.9.2014 od 16 hod. – malá zasedačka. 


