
 

 

Zápis č. 5/2012 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 28.5.2012 
 

Zahájení jednání: 16:30 

Ukončení jednání: 20:30 

 

1. Účastníci jednání 

 

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

Bureš, MUDr. Ivona Kosová  

Omluveni:   JUDr. Vladimíra Kozáková  

Neomluveni:  Pavel Švejnoha 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté: - pan Karnecki, paní Burešová 

 

2. Program jednání 

 

PRAMENIŠTĚ POD SKLAKOU, POTOK- Běchovický potok 
 

Na pozvání se do komise dostavil pan Karnecki – seznámil komisi s postupem přebírání toků 

do správy hl.m.Prahy od současného správce -  Povodí Vltavy. Je potřeba zaevidovat veškeré 

toky v Praze. Největším problémem je, že ve výčtu potoků jsou zahrnuty i škarpy, které 

nejsou potoky. Nejprve je nutno uvést evidenci do souladu se skutečností, pak možno přebírat 

toky.  

Běchovický potok je evidován správně, neměl by být problém s předáváním. V současné době 

je ale stále evidován u správce – Povodí Vltavy, proto je nutno domlouvat naše záměry 

s povodím Vltavy.  

Pan Bureš seznámil přítomné se možným záměrem prameniště u silnice ( ul. Zaříčanská). 

Drobná úprava okolí, lavička, informační tabulka „prameniště Běchovického potoka“.  

Mokřad dále od silnice, jižně od koryta potoka – možno např osázet stromy, propojit pěšinou 

s 1. prameništěm. Pozemky s mokřadem ( parc.č. 4262/36, 4262/37) jsou ve vlastnictví ČR, 

s právem hospodařit – MNV Újezd nad Lesy, další z pozemků s mokřadem ( parc.č. 4262/10) 

je soukromého vlastníka. 

Pan Karnecki informoval, že podél potoka je ochranné pásmo toku 6m, které lze využít jako 

přístupovou cestu v případě údržby toku, nikoliv pro zřízení pěšiny. 

Dále sdělil, že by se v mokřadu dala např. vybudovat tůňka jako útočiště pro ropuchy, pak by 

ale porost musel být vzdálen od břehů, břehy by musely být otevřené, bez porostu. 

MHMP by mohl, po převedení do své správy, provést částečnou úpravu břehů. Je také možné 

provádět výsadby stromů na hranu břehu potoka. I s tímto by mohl MHMP pomoci, 

podmínkou však je dokončený převod toků. 

Dle záměru pak lze i zde umístit lavičky, odpad.koše, infotabulku apod. V případě zřízení 

tůňky pro ropuchy by bylo vhodnější nadměrně místo nemedializovat ( klid pro živočichy). 

V každém případě však bude nutno zajisti zde pravidelný úklid. V současné době je na 

březích potoka v některých místech až „anglický trávník“ s posezením, jinde komposty či 

skládky. 

Závěr diskuze k tématu:  1.Převést pozemky MNV na MČ 



2.Projednat a zajistit výpověď zemědělcům hospodařícím na 

pozemcích parc.č. 4262/36, 4262/37 

    3.Připravovat projekt 

4.Zjistit, majitele pozemku parc.č.4262/38 ( pro možnost zřízení 

pěšiny) 

Body 1, 2, 4 zajistí pí Slabochová 

 

Dále pan Karnecki komisi informoval, jaké možnosti má MČ při správě rybníků. 

 

 

KÁCENÍ LIP NA HLAVNÍ  
Komise se shodla na nutnosti obnovy aleje při komunikaci 1/12 ( Starokolínská – 

Novosibřinská). Shodla se na tom, že zdravotní stav stromů v aleji je špatný a alej není 

dlouhodobě udržitelná v současném stavu. KŽP žádá  RMČ, aby rozhodla o přípravě obnovy 

aleje způsobem náhrady stromu za strom současně s připravovaným projektem výsadby 

z dotací EU.  

Zároveň se komise shodla na nutnosti rozjet kampaň komunikace s veřejností na téma stav a 

obnova aleje. 

 

PLHOVSKÁ ULICE – žádost paní Pěkné 
Paní Slabochová informovala komisi nejen e-mailem ale i na jednání ústně o žádosti paní 

Pěkné ( stavba RD na pozemku parc.č. 1379, k.ú. Újezd nad Lesy) o umístění pojezdové 

brány vně oplocení svého pozemku na pozemek obce. 

Zároveň paní Slabochová předložila žádost paní Pěkné o povolení provést výsadbu zeleně - 

keřů do zeleného pásu podél výše uvedené parcely v ulici Plhovská.  

Komise věc projednala a souhlasí s umístěním pojezdových vrat vně pozemku žadatelky 

pouze za podmínky, že výjimka bude ve svém výsledku především obecně prospěšná,  tj. při 

provedení okrasné výsadby v zeleném pásu před parcelou 1379 včetně zajištění následné péče 

o celý tento zelený pás podél parcely č. 1379( údržba výsadeb, sekání trávy, úklid). 

KŽP doporučuje tyto podmínky zanést do smlouvy tak, aby se dále vázaly na povolení 

umístění vrat. 

Podrobné podmínky výsadby stanoví OŽPD ( druh, vzrůst, střih, rozhledové poměry apod.) 

 

IPB REAL – malé odpočinkové místo 
Pan Hartman informoval komisi o kontrolním jednání s občany z okolí odpočinkového místa 

poté, co byl odstraněn přebytečný elektricky rozvaděč a upraven hydrant. Místní občané 

novou situaci velmi pozitivně hodnotili a podíleli se na diskusi o možném dalším rozvoji 

(lavečka, koš na psí exkrementy,…).  Komise projednala možnost zvážení výměny dle 

projektu vysazených hrušní, neboť hrušně mají rez.  

Dále projednala možnost dovybavení odpočinkového místa – koš, lavičku bez opěrky, živý 

plot či keře pro odclonění trafa. 

 

STAVBY TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  např. antény mobil. operátorů 

KŽP žádá RMČ aby informovala odbory, aby informovaly KŽP nejen ve věcech zeleně, ale i 

v jiných věcech týkajících se životního prostředí – např. antény mobilních operátorů, na které 

se často táží občané. 

 

 

TRUHLÍKY U POLYFUNKCE 

KŽP žádá RMČ o zaslání oficiální žádosti o umístění truhlíků vně podloubí budovy 

bezprostředně u okraje budovy v pásu retardérů. 



Komisi k tomuto rozhodnutí vede neutěšený stav zeleně v truhlících, která je neustále, 

převážně v době konání diskoték, poškozována, případně odcizována. Komise se domnívá, že 

umístěním vně budovy budou výsadby v truhlících bezpečnější. 

 

TRÁVA 

Pan Hartman informoval komisi o průběhu a výsledcích výběrového řízení firmy pro údržbu 

vybraných travnatých ploch. Řízení proběhlo na základě transparentního systému bodování 

z nabídek 8 uchazečů a výsledkem bylo významné snížení nákladů na seč při zachování 

kvality nabídky. Na špičce  bodování se v těsném závěsu umístily tři nabídky z nichž vítěznou 

byla nabídka dodavatele Jana Alberta. Paní Slabochová informovala o způsobu provedení 

1.seče.  

 

INFORMACE 

STOPA – paní Slabochová předala k nahlédnutí informace o organizaci STOPA Klánovice 

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ – paní Slabochová informovala, že komisí komentované změny 

jednacího řádu byly předloženy RMČ, kterou byly pozastaveny. Projednání bylo odloženo do 

budoucnosti. V platnosti tedy zůstává originální nový jednací řád vydaný Radou. 

POZEMKY PRO NV – paní Slabochová předložila zákres pozemků při komunikaci 1/12,  

kde je možno vysadit náhradní výsadbu. Komise vznesla dotaz, proč nejsou pozemky  po 

obou stranách komunikace. Zároveň paní Slabochová informovala, že o některé místa 

přijdeme s budováním různých staveb, např. zastávky MHD. 

PŘEDLOŽENÍ ÚKOLŮ PANÍ KOZÁKOVÉ – paní Slabochová byla požádána paní 

Kozákovou o předložení plnění úkolů z minulého zasedání: 

Pozemky pro náhr.výsadbu: 

Pozemek parc.č. 1393/5  byl schválen RMČ 38/0641/12, jako pozemek pro náhradní výsadbu. 

Pozemek parc.č.1393/189  byl rovněž schválen RMČ 38/0641/12, jako pozemek pro náhradní 

výsadbu.  

Pozemek parc.č. 1402/1  je ostatní plochou, manipulační plochou, abychom zde mohli 

uvažovat o zařazení do pozemků vhodných pro náhradní výsadbu, potřebujeme znát záměr 

výsadby, jakým způsobem se bude rozvíjet i okolní oblast. Ve špici a po okrajích pozemku 

jsou položeny hojně sítě, pouze střed volný. Zatím za těchto podmínek nelze věc předložit 

RMČ P21. 

 

Pojezd traktorů Ježovickou ulicí: 

Již před delším časem proběhlo jednání mezi OŽPD a OMI,  OMI a zástupci spol. 

Zemědělská obchodní společnost a Bylanka, s.r.o.  Společnosti vzaly na vědomí, že OMI již 

nedá souhlas pro vjezd jejich vozidel do Ježovické ulice a tedy nedostanou výjimky od SSÚ a 

budou muset přijíždět na pole jiným způsobem, např. ze Zaříčanské a dále po pol. cestách. 

Pokud poté některý z řidičů uvedených společností porušil ujednání, neoprávněně bez 

povolení vjel na tuto komunikaci, jedná se o jeho nezákonné jednání, společnosti mu 

k takovému jednání nedaly pokyn – věc ověřena. Doporučuji přivolat na místo hlídku Policie 

ČR či MP HMP a řidič bude pokutován. 

 

 

JMENOVÁ NOVÉHO ČLENA KŽP 

Paní Burešová požádala o přijetí do KŽP. Komise se jednomyslně shodla na přijetí paní 

Burešové do komise. Paní Slabochová informovala, že o práci v KŽP projevil zájem ještě 

jeden pán, kterého pozve na příští jednání . 

O schválení nové členky (členů) KŽP požádá paní Slabochová RMČ. 

 

 

  



Zapsal(a):  Slabochová 4.6.2012 

 

Zápis sepsán dne: Předáno k ověření dne:  5.6.2012 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis ověřen dne: 25.6.2012 předseda: Ing. Hartman 

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná 25.6.2012 16:30, v malé zasedací místnosti – tam bohužel ne, 

nové místo včas sdělím. 
 


