
Zápis č. 1/2019 Komise životního prostředí   

Rady městské části Praha 21, konané dne 9.1.2019 
 

Zahájení jednání         16:30  

Ukončení jednání:    18:45 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni: Ing. Jitka Carbolová – předsedkyně komise  

      Ing. J. Gurovičová – tajemník  

      Ing. Kristýna Kopecká, JUDr. Hana Pelčáková, Mgr. Martin Bruoth, Ing. Vlasta Rybánska,  

      Ing. Jaroslava Vostatková, Blanka Exnerová – členové komise 

 

Omluveni: -    

Nepřítomni: -  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:  Martin Švejnoha 

Hosté:  

2. Program 

 

Jednání zahájila předsedkyně komise.  Byly prodiskutovány body z navrženého programu a zařazeny další 

body jednání: 

 

 

1. Seznámení s Jednacím řádem komisí RMČ Praha 21  

           Tajemnice komise seznámila všechny členy komise s Jednacím řádem komisí RMČ Praha 21. 

 

2. Souhlasy se zpracováním osobních údajů 

Tajemnice komise předala všem členům komise dokument Souhlas fyzické osoby se zpracováním    

osobních údajů, který všichni členové komise vyplnili a podepsali. 

 

3. Údržba cest v lese                                                            

Komise se shodla, že je zapotřebí opravit lesní cesty v Klánovickém lese, které patří do majetku Lesů 

ČR a jsou dlouhodobě ve špatném stavu po těžbě dřeva. Předsedkyně komise navrhla požádat pana 

Sedláčka – revírníka LČR a doporučuje Radě MČ vyvolat jednání s Lesy ČR o opravě těchto cest. 

Komise doporučuje udělat urovnání nerovností stavebním mechanizmem (radlicí bagru nebo podobně), 

které vznikly při těžbě, a poté utáhnout povrch cesty válcem a ponechat v přírodním stavu (nedávat 

štěrk). 

 

4. Vánoční strom 

V letošním roce 2019 bude pravděpodobně ještě možné použít na výzdobu uříznutý strom, stejně jako 

v letech předešlých. V dalších letech již toto nebude možné z prostorových důvodů (těsná blízkost 

mladých dubů vysazených při rekonstrukci parku). Komise doporučuje vysadit jehličnatý strom, 

který bude do budoucna sloužit jako vánoční strom, do parku před školou na pozemek parc. č. 1652 

k. ú. Újezd nad Lesy v místě, kde byla vrba napadená houbou, kterou na podzim 2017 zlomil vítr, tj. 

v blízkosti půlkruhového dětského hřiště. Paní Exnerová zjistí do příštího jednání komise, jaký typ 

stromu by byl pro tento účel vhodný. Na výsadbě a zdobení malého stromu by se mohly podílet školní 

děti. Do doby, než vyroste nově zasazený strom do patřičné výšky, by jako vánoční strom mohly sloužit 

vzrostlé jehličnany (smrky omorika) před hlavním vchodem do budovy ÚMČ Praha 21, případně, dle 

návrhu pana Bruotha, vzrostlá túje, která se nachází v blízkosti pomníku ke 100 letům republiky. Paní 

Rybánska navrhla zdobit listnatý strom, což komise nepodpořila. Paní Vostatková navrhla zdobit i 

strom na začátku Újezda u čínské restaurace, což komise také nepodpořila. 

 



 Další body jednání vzešlé z diskuse: 

 

5. Termíny jednání KŽP  

Další termíny konání komise jsou stanoveny na 6.2., 6.3., 3.4., 15.5. a 5.6. 2019. Tajemnice zajistí 

rezervaci místností pro jednání. 

 

 

6. Umístění nových košů 

Paní Exnerová upozornila na nepořádek v ulici Oplanská a navrhla umístění nového koše na začátek 

a první odpočívadlo cyklostezky, která navazuje na ulici Oplanskou směrem na Koloděje. Komise 

doporučuje zjistit možnost umístění těchto košů a způsob jejich vyvážení – zajistí tajemnice. 

 

7. Ohňostroj 

Paní Exnerová navrhla zrušení ohňostroje v průběhu konání akce čarodějnice. Komise navrhuje, 

aby se Rada MČ zabývala možností nepořádat ohňostroje při této akci (resp. při žádné příležitosti vyjma 

silvestra), případně, pokud je již pro letošní rok odsouhlaseno, pokusit se domluvit tišší variantu 

ohňostroje. Paní Pelčáková připraví článek do Újezdského zpravodaje ohledně odpalování petard a 

ohňostrojů. 

 

Na závěr jednání předsedkyně komise navrhla příště projednat informaci o stavu a odstřelech černé zvěře. 

 

 

Zapsala: Ing. Gurovičová                      dne: 11.1.2019 

 

Předáno k připomínkování Ing. Jitce Carbolové   dne: 11.1.2019   

 

Připomínky zapracovány: 14.1.2019 

 

Zápis ověřen dne: 16.1.2019 

 

Termín příštího jednání je: 20.2.2019 v 16:30 hod. v malé zasedací místnosti ÚMČ Praha 21 

  

 


