
Zápis č. 4/2014 z jednání Komise životního prostředí   

Rady městské části Praha 21, konané v terénu dne 9.4.2014 
 

Zahájení jednání: 16:45 v terénu 

Ukončení jednání: 19:30 v terénu 

1. Účastníci jednání 

Přítomni: Zita Kazdová ( předseda komise), Miroslav Váša, Pavel Švejnoha, Tomáš Vlach, Kateřina 

Burešová,  Michael Hartman 

Omluveni:  Dana Slabochová ( tajemnice), Jiří Bureš  

Neomluveni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:   

 

Alej na hlavní_MĚSTSKÁ ZELEŇ 

Z pověření na minulé schůzce se  KŽP sešla na terénní schůzce s cílem projít Novosibřinskou po obou 

stranách a ověřit si místa vhodná pro výsadbu izolační zeleně nad rámec Prováděcí zprávy. 

Zkoumané úseky: Novosibřinské: tam Zaříčanská – Zlivská a zpět Valská  - Soběšínská 

Podklady:  Studie – Obnova aleje při hl. komunikaci – Starokolínská, Novosibřinská - Újezd nad Lesy 

(nepřesně značená „Prováděcí zpráva“, dále správně „Studie“), vč. mapových podkladů 

Návrh opatření: 

požádat RMČ o pověření OŽPD /OMI o opatření k aktualizaci Studie a dosadbu izolační zeleně nad její 

rámec tak, aby zeleň plnila veškeré biologické, estetické a izolační funkce pro obyvatele nemovitostí v 

sousedství výpadovky: 

-označit zbylé stromy ( vhodně na kmenech) čísly dle Studie 

-aktualizovat Studii dle již provedených zásahů v r. 2013 ( kácení a dosadba) 

-uvést cenu již provedených zásahů 

-vyčíslit prostředky v rozpočtu, či z jiných zdrojů, plánovaných na zásahy v letošním roce 

-určit místa pro náhradní výsadbu při kácení v etapách II.( kácet 13stromů, vysadit 10 stromů do konce 

r.2014), III. ( kácet 11stromů, vysadit 16 stromů do konce r.2018) a IV.( kácet 9stromů, výsadba dle Studie 

provedena v minulých etapách) 

-jasně definovat území, kt. nebude použito pro náhradní výsadbu a bude tedy odblokováno pro žádosti o 

dotace 

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

zeleně a to takto: 

-sloupové javory babyka či jiný vhodný sloupový druh dřeviny – sázeny v nejmenších možných rozestupech 

v úseku Zaříčanská – Zlivská, zvolit mladší stromy s malým kořenovým balem, sázet s chrániči kořenů 

-místa kde v žádném případě nelze provést výsadbu stromu dosadit živým plotem ( stříhaným, kvůli malému 

prostoru) 

-na protější straně v úseku Valská  - Soběšínská, kde je opticky větší prostor, ale je vedena voda i plyn, 

dosadit živý plot jen mírně stříhaný, umožňující bezpečný průchod i dopravu, jako hranici Přírodního 

parku Klánovice – Čihadla. Druhové zastoupení ze směsi kvetoucích druhově původních keřů – dle 

doporučení OŽP MHMP: 

Dřišťál obecný (Berberis vulgaris) 

Hloh (Crateagus monogyna, praemontieda nebo lindmanii) 

Růže keltská (Rosa gallica) 

Ptačí zob (Ligustrum vulgare) 

-na podmáčený úsek před STAKO vysadit druhově vhodnou dřevinu snášející podmáčení ( Topol, Olše) 

-k výše uvedené výsadbě využít i úseky ve Studii nezmiňované, tj.všechny zelené pásy na Novosibřinské a 

Starokolínské 

-ověřit připojení všech nemovitostí ke kanalizaci 

-zkontrolovat a případně uvolnit příkop v  úseku mezi Třebětínskou a Zaříčanskou – zjištěna zcela zarostlá a 

zasypaná strouha  bez možnosti odtoku vody při vydatnějším dešti. 



 

Zapsal(a):      Zita Kazdová 

Zápis sepsán dne:   11.4.2014 

Předáno k připomínkování:  12.4.2014  připomínkovat do 14.4.2014 (včetně) 

Připomínky zapracovány:   Bez připomínek 

Zápis ověřen :    16.4.2014 

Termín příštího zasedání komise 

Středa 16.4.2014 v 16hodin v malé zasedačce. 


