
ZASEDÁNÍ  KOMISE  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  DNE 16.1.2012 
 

Zápis  
 

 
A) Přítomni:  

Dana Slabochová (tajemník) , MUDr. Zita Kazdová, MUDr. Ivona Kosová, JUDr. Vladimíra 

Kozáková,  Ing. Michael Hartman ( předseda), Ing. Jiří Bureš, Pavel Švejnoha 

Hosté: RNDr. Soňa Beroušková, RNDr. Pavel Roušar, Martina Kopecká 

 

B) Průběh jednání: 

 

   

           Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin 

 Z důvodu nutnosti zkrácení  jednání KŽP – od 17:30 zasedání grantové komise a 

představení grantového programu na rok 2012 veřejnosti – byly projednány jen nejdůležitější 

body programu.  

 

 

Kácení na Novosibřinské – náhradní výsadba – výsadba do truhlíků 
Paní Martina Kopecká informovala komisi o žalostném stavu dřevin při komunikaci 

Novosibřinská a nutnosti kácení dalších cca 17 ks v tomto období vegetačního klidu. 

Dále sdělila komisi, že se OŽPD v minulých letech snažil stromořadí při hlavní udržet co 

nejdéle, neboť MČ stále uvažovala o snížení nivelety komunikace. Pak by bylo obnovení 

stromořadí jednodušší. Bohužel za 10 let, co OŽPD při ÚMČ Praha 21 působí,   se toto 

nepodařilo a zdravotní stav stromů se jen zhoršoval. 

Dále informovala o obtížnosti umístění náhradní výsadby podél ul. Novosibřinské a 

Starokolínské na pozemcích v majetku nebo správě MČ Praha 21. 

Informovala o možnosti umístit několik stromů podél této komunikace na pozemek parc.č. 

673/1, který je ve vlastnictví  hl.m.Prahy a nutnosti požádat hl.m.Prahu o vydání souhlasu 

s provedením výsadby dřevin na tomto pozemku.  

KŽP se usnesla požádat RMČ o zaslání žádosti  na hl.m.Prahu (majitel pozemku 

parc.č.673/1) o vydání souhlasu s využitím pozemku k provedení výsadby – připraví paní 

Kozáková. 

Paní Beroušková za OMI požaduje připravit nový dendrologický posudek tak, aby se stihlo 

případné kácení do konce měsíce března.  

Pan Hartman přednesl, že bude nutné kromě stávajícího plánu rozvoje stromořadí 

předpokládajícího snížení nivelity připravit také náhradní plán (plán B) vycházející ze 

skutečnosti, že se snížením nivelity není možné již dlouho reálně počítat (stálé dlouhodobé 

odsuny termínů přeložky I/12). Současně je správné stávající alternativu (plán A)  ponechat,  

avšak jen jako souběžně rozpracovanou a aktuální jen z velmi dlouhodobého hlediska.  

Pan starosta komisi seznámil se záměr projektu výsadby izolační zeleně v problémových 

místech, který z grantových zdrojů předpokládá realizovat MČ Praha Běchovice. Tento typ 

výsadby by se dal použít k ozelenění podél komunikace Novosibřinská a Starokolínská 

v místech, kde nelze vysazovat dřeviny do rostlého terénu. Výsadba by se prováděla do 

velkých truhlíků.  

Komise se shodla ( 5 hlasy pro, 1 se zdržel, 1 proti) na pozvání projektanta, který 

projektoval tento druh výsadby v Běchovicích, na příští zasedání KŽP s tím, že pan 

projektant zodpoví otázky komise – zajistí paní Kozáková 

Pan Bureš  navrhl zahrnutí všech diskutovaných aktivit do projektu obnovy aleje. Nikoli 

řešit samostatně pouze kácení. 



Spolu s dalšími členy komise se shodl na doporučení vytvoření zastřešujícího projektu 

„Obnova aleje (izolační zeleň) podél ulici Novosibřinské“. Do doby vytvoření projektu 

obnovy (včetně varianty reflektující stav, že dlouhou dobu nebude niveletu možné snížit)  by 

byly zásahy omezeny jen na nezbytně nutné havarijní stavy.   

 

Paní Kozáková se nabídla, že pana projektanta zkontaktuje a nejdříve s ním uvažovaná 

místa podél hlavní komunikace projde. Následně ho pozve na příště. Členové komise se 

shodli na nutnosti upřednostnit výsadbu do rostlého terénu a s truhlíky uvažovat opravdu jen 

tam, kde to jinak nejde ( nutno uvažovat i se zvýšenými náklady na údržbu, zálivku…) 

 

Plán na postup prací souvisejících s případným kácením stromů a s informováním veřejnosti 

nebyl projednán. K předložené informaci o nutnosti kácení 17 lip do března 2012 se komise 

(s ohledem na nedostatek času a závažnost problému) s definitivní platností nevyjádřila. 

 

 

Prodej pozemku – pozemek na IPB Realu 
KŽP  nedoporučila tento pozemek k prodeji a zabývá se možnostmi zlepšení jeho stavu. 

K zodpovězení otázek členů komise byla pozvána paní Beroušková – OMI. Komise i hosté 

si prohlédli fotodokumentaci řešeného místa. 

Paní Beroušková komisi sdělila, že MČ převzala pouze komunikace včetně sadových úprav 

a pozemky. Sítě umístěné v pozemcích a jejich nadzemní „prvky“ jsou v majetku správců 

sítí, kteří je přebírali od stavebníka. Jedná se o PRE – elektřina, Eltodo – veřejné osvětlení, 

PVK (dnes Veolia) kanalizace a vodovod ( včetně hydrantu). .. 

Paní Beroušková požádá Veolii o opravu hydrantu a zjistí, kdo je vlastníkem rozvodného 

pilíře umístěného poblíž chodníku a zda by bylo možno pilíř přemístit do sousedství 

trafostanice.  

Pan Hartman uvedl, že by bylo velmi žádoucí, aby obec (Rada)  vytvořila proces, kdy by  

byly sadové úpravy a pozemky přejímány jen ve stavu odpovídajícím dokumentaci a aby 

veřejné plochy, obsahující případné jiné objekty, které nejsou v dokumentaci, nebyly do 

vyjasnění situace přejímány. Současně navrhl, že by bylo žádoucí, aby obec a architekt 

nových rozsáhlejších urbanistických projektů byli v těsnějším spojení, aby nedocházelo ke 

stavu, že pokud architekt projektuje například zelený veřejný a komunikační prostor,  je obcí 

toto při přejímce chápáno jako technologické zázemí.  

Členové komise v diskusi konstatovali, že stávající byť úředně správný, způsob přebírání 

veřejného prostoru je pro obec a obyvatele nevýhodný a přispívá k myšlenkové i faktické 

přeměně veřejného prostoru na pouhý prostor technický.  Zlepšení této situace a rehabilitace 

funkce a vzhledu veřejného prostoru je úkolem rady, úřadu i KŽP. 

 

Dobrovolnictví 
Členové komise byli požádáni, aby připravili návrhy, které pozemky ( pozemky ve které 

lokalitě) pro začátek svěřit dobrovolníkům, a které svěřit firmě k pravidelnému sekání. 

Členové se shodli, že bychom měli postupovat opatrně, aby se nestalo, že uprostřed léta 

nebudeme mít posekáno a budeme se topit ve stížnostech občanů na neutěšený vzhled a stav 

pozemků.  

Pan Hartman navrhl, aby se spolu s variantou dobrovolnictví připravovala na pozemky i 

záložní varianta klasického řešení a aby byl jasně stanovil termín, do kdy musí být 

rozhodnuto, aby se realizovala dobrovolnická varianta nebo připravené záložní řešení.  

Paní Kozáková navrhla, že do příště navrhne vhodně pozemky na dobrovolnickou variantu 

na zkoušku, zbytek by se řešil zatím klasicky. Pokud se dobrovolnictví osvědčí, můžeme dát 

firmě výpověď a pokrýt sekání dobrovolníky. Rozhodně by ale navrhovala začít menšími 

úseky.  

 



Komise se shodla, že zatím neumíme celý problém žádným z existujících způsobů 

uspokojivě vyřešit. Paní Kozáková navrhla, že připraví seznam ploch, menších úseků, které 

by bylo možné nabídnout k péči (sekání, sběr trávy a odpadků) dobrovolníkům a vyzkoušet 

model péče o zelené plochy v majetku obce, který by přinesl finanční úsporu a veřejný 

prospěch. 

 

 

 

Příští zasedání KŽP  bude v pondělí 20.2.2012 v 16 hod zatím ve velké zasedací 

místnosti. 

 

Zapsala Slabochová Dana 

 

Ověřil a doplnil:  

Michael Hartman 

 

Přílohy: Žádné 


