
 
 

Zápis z mimořádného jednání Komise životního prostředí  Rady městské 
části Praha 21 (KŽP) , konaného dne 4.3.2012 

 
 
 
 
 
Zahájení jednání: 19:00 
Ukončení jednání: 20:30 
 
 
 
 

1. Účastníci jednání 
 
Přítomni: Ing. Michael Hartman ( předseda), MUDr. Ivona Kosová, Ing. Jiří Bureš,  
Omluveni: Pavel Švejnoha  
Neomluveni: JUDr. Vladimíra Kozáková (omluvena dodatečně)  
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:  
Hosté: komise životního prostředí MČ Praha Klánovice 
 

2. Program jednání 
 
Vyjádření KŽP k  záměru  „Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha – Klánovice (únor 
2012)“, zveřejněné na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy dne 21.2.2012 pod 
evidenčním číslem OOP-6021/2012, ve věci posouzení vlivů uvedeného záměru  na životní 
prostředí. 
 
Zápis z projednávání a usnesení: 
 
KŽP vypracovala následující znění připomínek k záměru formou usnesení: 
 

1) KŽP zásadně nesouhlasí se záměrem Výstavba (obnova) golfového hřiště Praha – 
Klánovice  ( OOP-6021/2012), který by výrazně narušil biotop Klán. lesa. Projekt 
KŽP považuje v dané lokalitě za naprosto nevhodný. 
Záměr by měl významný negativní vliv na celou západní část Klánovického lesa 
jakožto nadregionální biocentrum územního systému ekologické stability krajiny, 
významný krajinný prvek i les zvláštního určení; 
Záměr má významný negativní vliv na Přírodní rezervaci Klánovický les – Cyrilov, 
Evropsky významnou lokalitu Blatov a Xaverovský háj i na Přírodní památku 
Prameniště Blatovského potoka; 
Záměr je v rozporu s veřejným zájmem společnosti na ochraně životního prostředí a na 
obecném užívání lesa veřejností. 
 

Dále se komise zabývala formulací vyjádření do zjišťovacího řízení vedeného u Magistrátu 
hlavního města Prahy dne 21.2.2012 pod evidenčním číslem OOP-6021/2012. Závěrem 
přijata formou usnesení následující znění vyjádření: 



 
2) KŽP požaduje zamítnutí záměru  již ve fázi zjišťovacího řízení. 

 
 

Unesení č. 1 i 2 podpořili všichni účastníci jednání. Pro usnesení:3, Proti:0, Zdržel se: 0.  
 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 
Zapsal(a):  MUDr. Ivona Kosová,  
Zápis ověřen dne: 4.3.2012 
předseda: 4.3.2012 
(případně pověřený zástupce) 
 

4. Termín příštího zasedání komise 
Příští jednání KŽP se koná  26.3.2012 v 17 hod ve velké zasedací místnosti ÚMČ Praha 
21. 
 


