
 

 

Zápis č. 9/2012 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 14.11.2012 
 

Zahájení jednání: 16:30 

Ukončení jednání: 18:00 

 

1. Účastníci jednání 

 

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

Bureš, MUDr. Ivona Kosová, pan Pavel Švejnoha, Ing. Roman Březina, pan Miroslav Váša 

Omluveni:   paní Kateřina Burešová  

Neomluveni:   

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:  

 

2. Program jednání 

 

Rekapitulace řešených problémů: 

 

ALEJ  NA HLAVNÍ  
Komise byla informována, že k realizaci studie proveditelnosti byla vybrána firma Lesprojekt 

Stará Boleslav, se kterou má OŽPD již zkušenosti – projekt obnovy parku Blatov (u 

Starokolínské). Studie proveditelnosti by měla být dokončena do 24.11.2012. 

 

  

ČLÁNEK 
Pan Hartman k tomuto bodu informoval o mailem zaslané informaci, že dle rozhodnutí 

redakční rady Zpravodaje vyjde redakční článek k nutnosti obnovy aleje na hlavní zpracovaný 

na základě podkladů z minulého KŽP v prosincovém Zpravodaji.  

 

 

POZEMKY PRO NV ( náhradní výsadbu) 
Kontrola plnění z minulého jednání: Pan Březina informoval, že OŽPD stále čeká na 

vyjádření OMI, , úkol nadále trvá. Pan Březina bude věc urgovat u vedoucího OMI. 

Dále komise diskutovala dotaz pana Hartmana, jak řešit případné podněty občanů na další 

případné ad hoc výsadby stromů či keřů ( např. v nějaké aleji uschne strom a občan chce 

upozornit, že by bylo třeba strom dosadit, občané se domluví, že by chtěli v té či oné ulici 

vysadit nové stromy apod.)  Paní Slabochová navrhla následující postup: podněty občanů 

shromáždit ve spolupráci KŽP a OŽPD u paní Kopecké, která řeší NV. Ve vhodném termínu 

1(-2x) ročně např. září ( - březen) by požadavky posoudila KŽP a nechala doporučení projít 

schválením RMČ (podmínkou je, aby pozemky pro výsadbu byly schváleny MČ, OMI),  

následně je OŽPD – paní Kopecká zahrne do možné NV, nebo je může dle stavu fin. 

prostředků OŽPD vysadit ještě týž podzim. V případě výsadeb větších celků či výsadby na 

ještě neschválených pozemcích je nutno toto řešit individuálně. Pro tento postup hlasovalo 

všech 5 přítomných členů KŽP (pan Švejnoha odešel na jiné jednání). 

 



 

ZELEŇ  NA  MULTIFUNKČNÍM  HŘIŠTI 
Paní Slabochová informovala, že o kácení, jež bylo součástí projektu obnovy zeleně na 

multifunkčním hřišti, probíhá správní řízení. Minulý týden byla na multifunkčním hřišti za 

suché stromy, které je dle posudku OŽP třeba pokácet, již provedena nová výsadba v rámci 

akce firemního dobrovolnictví ve spolupráci obce, podnikatelského subjektu a občanského 

sdružení. Byly vysázeny celkem čtyři nové stromy výšky 4m. 

 

 

TRUHLÍKY U POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU 
Paní Slabochová informovala že TSK zaslalo souhlas s přesunem truhlíků. Urgence nebyla 

třeba, souhlas došel vzápětí po říjnovém zasedání KŽP. Truhlíky budou přesunuty 

následovně. 

Zajistí paní Slabochová 

 

 

ZÁVORA 
komise byla informována, že závora u hřbitova je již osazena, zábradlí se bude osazovat zítra. 

Zábradlí bude doplněno tabulí o zákazu skládky. Paní Slabochová všem zašle foto. 

Pan Bureš informoval, že závora, kterou měl vyrobit a osadit s dobrovolníky zatím není pro 

nedostatek času vyrobena a věc se odkládá na jaro. KŽP se k problému vrátí v 1. čtvrtletí roku 

2013. 

 

 

 

Z DALŠÍCH DISKUTOVANÝCH TÉMAT 
 

V lokalitě IPB  lískový keř u trafa bude vysazen možná ještě nyní – do konce listopadu, 

pokud se to nestihne, pak hned na jaře. Navržený keř zimostrázu u hydrantu ještě zvážíme. 

Pan Hartman navrhl zapojit do řešení a péče občany z okolí, z jejichž návrhů při veřejném 

místním projednání řešení vzešlo - zálivka a úprava tohoto keře. Možnou péči s občany 

projedná pan Hartman, který již projednával s občany i řešení tohoto prostoru. 

Tuto výsadbu zajistí paní Slabochová 

 

Otázka označení přírodního parku 

Pan Březina informoval, že domluvil s Lesy ČR umístění 3 informačních cedulí. Budou 

informovat o Klánovickém lese, bude zde i mapka. Zároveň budou umístěny na přístupové 

cesty zákazové značky.  Toto mají Lesy ČR v plánu na rok 2013. 

Dále se komise zabývala otázkou označení přírodního parku Klánovice – Čihadla. K této 

záležitosti projednala komise několik možných doporučení.  Jako nejvhodnější označení 

oblasti, která je na sever od výpadovky na Kolín byly diskutovány informační tabule na 

vjezdu do obce ( při vstupu na k.ú. Újezd nad Lesy). Cílem je upozornění na existenci parku a 

zabránění negativním jevům (odpady, poškozování, atd)  

Tyto cedule by měli informovat o přítomnosti Přírodního parku Klánovice Čihadla. V této 

věci nemá KŽP jednotný názor, bylo domluveno, že do příštího zasedání si každý připraví 

svůj písemný návrh, jak by taková cedule měla vypadat, co by měla obsahovat. 

 

Paní Kosová navrhla přidat lavičku k ZŠ – 1. stupeň mezi budovu školy a zastávku MHD 

v Čentické ulici. Lavička by mohla být umístěna v místě odstraněné vývěsní tabule. Předáme 

OMI ke zvážení. 



Dále upozornila na nebezpečné tyče trčící z hladiny rybníka na Blatově ( v zimě při bruslení 

trčí z ledu a ohrožují bruslící) – jedná se o vyznačení trdliště ryb. Bude nutno tento problém 

jednat s rybáři. Možnosti zimního zabezpečení prověří pan Březina. 

 

Pan Bureš opět zmínil prameniště Běchovického potoka – část v polích. Komise požaduje 

zjistit vlastníky pozemků pod touto částí prameniště. Zajistí paní Slabochová 

 

Paní Slabochová informovala: 

U hřbitova byla provedena výsadba 30 ks lip – grant OŽPD získaný prostřednictvím OS 

Újezdský STROM „ Lipové stromořadí ke hřbitovu, Praha 21, Újezd nad Lesy – II. Etapa“. 

OŽPD zajistilo doprovodnou úklidovou akci, bylo odtěženo a odvezeno 180,4tun odpadu ze 

skládky, kterou zde občané v uplynulé době vytvořili. Následně byla osazena na přístupovou 

komunikaci závora a podle parkoviště bude osazeno zábradlí s cedulí zákazu skládky. 

Pro příští rok OŽPD počítá se III. etapou tohoto grantu. 

Dále OŽPD prostřednictvím firmy pana Alberta získalo grant „ Výchovné řezy mladých 

stromů“, v rámci kterého byly ošetřeny všechny mladé výsadby v našem katastru. Pro příští 

rok připravujeme opět ve spolupráci s osvědčenou firmou pana Alberta projekt „ Udržovací 

řez starých stromů“. 

 

Pan Hartman otevřel problematiku cyklistiky v jednosměrných ulicích (např. Rápošovská), 

kde dnes prosazované výklady správních orgánů vyžadují potenciálně nadbytečné a pro 

životní prostředí diskutabilní technická řešení (rozšiřováni cest o cyklistické pásy atd) místo 

jednoduchých řešení vyobrazených vyhláškou (pouhé označení možnosti jízdy cyklistů 

v obou směrech doplňkovou tabulkou).  Otevřel otázku, zda by se  KŽP měla podle názoru 

členů tímto problémem  zabývat a možnost řešení hledat. Pan Březina informoval, že bude 

zpracován cyklogenerel, zahrnující převážně cyklostezky okolo Újezda a jejich návaznost na 

okolní MČ a obce. Dále informoval, že se zpracovává nový dopravní generel, který by měl 

řešit v bočních ulicích Újezda zónu 30km a pak by nebylo třeba stavebně řešit obousměrný 

pohyb cyklistů v jednosměrkách. Dopravní generel má být hotov do konce 1.1/2 roku 2013. 

Dle jeho výsledku pak může být řešena otázka cyklistů. Tuto problematiku odkládáme do 

konce 1.1/4 roku 2013. 

S návrhem souhlasilo 6 přítomných členů KŽP (u tohoto bodu byl pan Švejnoha přítomen).  

 

Zapsal(a):  Slabochová  

 

Zápis sepsán dne: 19.11.2012 

 

Předáno k doplnění předsedovi a následně členům KŽP: 20.11.2012 

 

Doplnění zapracováno: 27.11.2012 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis doplněn a ověřen dne: předseda: Ing. Hartman 

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná 10.12.2012 16:45, v malé zasedací místnosti ÚMČ. 
Další jednání pak bude 9.1.2013 v 16:30 v malé zasedací místnosti ÚMČ. 

Na oba tyto termíny je MZ zamluvena. 


