
 

Zápis č. 11/2013 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 4.12.2013 
 

Zahájení jednání: 16:00 

Ukončení jednání: 18:00 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni:  paní Dana Slabochová (tajemník), Ing. Roman Březina ( dočasně pověřený 

vedením KŽP),      Ing. Michael Hartman,  pan Miroslav Váša, Ing. Jiří Bureš, paní Kateřina 

Burešová, RNDr. Jitka Jenšovská, 

Omluveni:  pan Pavel Švejnoha 

Neomluveni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:   

 

Program jednání 

 

Studie rekonstrukce parku u ZŠ,  Staroklánovická č.p. 230 
Pan Březina  informoval komisi – podklady k rekonstrukci parku byly předány k realizaci 

projektové firmě. Záměr je realizovat věc v letních měsících v době školních prázdnin. 

Odvodnění je navrženo k řešení vsakovací jámou.  

 

 

Úklid  Lesní galerie 
K řešenému problému pan Březina sdělil:  

- Lesy ČR – sdělily, že při umisťování Lesní galerie bylo řečeno, že se o úklid bude 

starat sdružení Újezdský STROM. 

- Lesy hl.m. Prahy – k možnosti spolupráce na úklidu se nestaví úplně zády, ještě se o 

této možnosti bude jednat. 

Jak jednání dopadnou, sdělí pan Březina. 

 

 

Záhonek u Pizzerie Blatov  
Pan Březina informoval: 

- Květinářství nemá zájem o péči o zmíněný záhonek. 

- Zahrádkáři věc musí mezi sebou projednat. 

Jak jednání dopadnou, sdělí pan Březina. 

 

 

MŠ Lišická – úprava thují při severním oplocení  
Paní Slabochová informovala, že po dohodě s paní ředitelkou Kosanovou bude podána na 

MHMP žádost o grant, ze kterého by se čerpaly finanční prostředky na realizaci projektu. 

 

Prameniště Běchovického potoka 
Dopis odeslán ještě nebyl, úkol trvá. 

 

 



Z ostatních podnětů 
Paní Slabochová informovala: 

Skládka pneumatik za rybníkem na konci ulice Dubinské – odklizena. 

Prohlášení pro občany, se kterými pan Hartman projednával výsadbu a péči o zeleň u 

chodníku na IPB Realu ( u trafa), ještě není připraven, úkol trvá ( výsadba bude možná 

nejdříve na jaře 2014). 

 

 

Informační tabule Lesů ČR. 
Umístění na kraji lesa ul. Pilovská, Velimská, nádraží ČD.  

Pan Hartman odpřipomínkoval navržené texty na cedule a navrhoval, aby se k nim vyjádřila i 

paní Hájková za svůj odbor a některé další komise. Pan Březina oponoval, že rozhodná 

informace musí být Lesům ČR sdělena nejpozději v pondělí, 9.12. 2013 ráno, pro další 

poptávání a vyjadřování není časový prostor. 

Komise věc prodiskutovala a shodla se na tom, že bude hlasovat o možnosti  jedné 

univerzální cedule na které budou stejné informace, které připraví pan Březina z nových 

podkladů, dodaných MHMP a která se umístí na uvedená místa. Na tabuli bude také velká 

mapa. 

Hlasování: Pro jednotný text – 5,  proti – 1, zdržel se 0. 

Pan Březina předá informaci s odsouhlaseným připraveným textem panu Židovi z Lesů ČR 

nejpozději v pondělí 9.12 2013 ráno. 

 

 

Zapsal(a):  Slabochová  

Zápis sepsán dne: 16.12.2013 

Předáno k připomínkování: 23.12.2013 

Připomínky zapracovány: 6.1.2014 

Zápis ověřen : Ing. Březinou 7.1.2014 

(případně pověřený zástupce) 

Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná 20.1.2014 od 16 hod.  v  MALÉ   ZASEDAČCE! 


