
Zápis č. 6/2014 Komise životního prostředí   

Rady městské části Praha 21, konané dne 21.5.2014 
 

Zahájení jednání: 16:00  

Ukončení jednání: 18:00 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni: D.Slabochová ( tajemnice), Z.Kazdová ( předsedkyně), K.Burešová, P.Švejnoha, M.Hartman

  

Omluveni:  MVDr. Tomáš Vlach 

Nepřítomni: p.Váša 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:   

2. Program 

 

1.Vjezd na pole – z Ježovické  

1.1.Objíždění závory 

Dle sdělení pí Burešové je nyní situace uklidněná, konstatovali jsme, že nejkritičtější je jaro a podzim, kdy 

na pole často vjíždí zemědělská technika. Kontakt na pracovníka MHMP, se kterým p. Bureš jednal ohledně 

biokoridoru, je ztracen. Dohodli jsme se na okamžitém řešení zábrany  na našem katastru – zatlučení kovové 

trubky vlevo od závory. Pověřena pí Burešová. Situaci budeme sledovat, v případě zhoršení, přistoupíme k 

jednání s MHMP a MČ Praha Koloděje dle původního plánu – viz zápis 5/2014 

 

1.2. Kontakt na sběrný dvůr 
je připraven kontakt na nejbližší sběrný dvůr ( Běchovice) pro cedule u závor Ježovická a u hřbitova. Bude 

doplněn do 31.5.2014. Zajišťuje paní tajemnice. 

 

2. Rybníky a jejich přítoky_VODA 

Úkol prošel jednáním RMČ, na OMI jsou zajišťovány podklady a RMČ prodloužila z tohoto důvodu termín 

úkolu do 6.6.2014. Stanovíme jako hlavní bod příštího jednání KŽP. 

 

3. Kanalizace – OK 1, OK 2, OK 3_KANALIZACE- pokračování bodu 3. zápisu 5/2014 

KŽP opět projednávala problematiku výtoku kanalizace do PR. K tématu jsme dostali tyto materiály:  

- Rozhodnutí o povolení vodních děl v rámci stavby č. 3140 TV Újezd nad Lesy, etapa 0009 

Intenzifikace ČOV – objektů…. vydané r. 2005 

- Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení … vydané r. 2007 

- Rozhodnutí o povolení užívání stavby…vydané r. 2009 

Diskusí nad dodanými podklady jsme si ujasnili: 

-rozhodnutí MHMP o stavbě kanalizace je z r.2005, prodlouženo v r. 2007 

-účastníkem řízení vedeném na MHMP byla tehdejší samospráva MČ P21 

-samospráva MČ P21 tehdy nevznesla žádné připomínky 

-správce toku se nemusí shodovat s majitelem pozemků pod tokem (korytem toku). 

 Takto je: 

- správcem výtoku kanalizace ( OK2) PVK, majitelem pozemku je ČR – ve svěřené správě  (právo 

hospodařit s majetkem státu) LČR 

- správcem návazné strouhy jsou LČR,  majitelem pozemku je ČR – ve svěřené správě LČR 

- od mostku ( za mostkem) pod Staroklánovickou u Veverek začíná tok a jeho správcem je MHMP – pro 

který toto zajišťují LHMP, majitelem pozemku je ČR – ve svěřené správě  (právo hospodařit s majetkem 

státu) LČR 

 

Vzhledem k přetrvávající nejistotě, kam máme směřovat oprávněné požadavky na nápravu stavu, 

navrhujeme, aby podklady posoudil právník. KŽP doporučí RMČ svolat společnou schůzku na úrovni pana 



starosty, radních, zástupců dotčených odborů, zástupců LČR a právníka, za účelem projednání postoje a 

určení společného postupu s  cílem odstranění výtoku splaškové kanalizace do lesa. Důvodem je znečištění 

domů a zahrad obyvatel v ulici Čankovské kontaminovanou vodou. Pravidelně vzniká značně vysoké 

hygienické riziko a škody na majetku. Zároveň se splašková kanalizace rozlévá do přilehlé přírodní 

rezervace. Stav vykazuje meziročně zhoršující se stav. Žádáme o společný postup v této věci MČ a LČR. 

z tohoto bodu USNESENÍ pro RMČ 

 

Dále KŽP projednala návrh dopisu s odbornými podklady pro žádost starosty MČ P21 na MHMP od p.Váši. 

Předsedkyně byla pověřena doplněním úvodu se specifikací problému ( především kontaminace zahrad a 

domů splaškovou vodou a výtok do PR ). Z dopisu jsme se rozhodli vynechat podnět na úpravu solení silnic. 

Podnět je sice oprávněný, ale v tomto okamžiku příliš rozšiřuje záběr naší žádosti. Upravený dopis předá 

předsedkyně panu starostovi. 

 

5. Zefektivnění práce v alfresku_FUNGOVÁNÍ  KŽP- pokračování bodu 5. zápisu 5/2014 

Paní Slabochová zjistila, že všichni členové mají standardní přístup do alfresca.  

Stávající prostředí alfreska ale nevyhovuje potřebám KŽP ( např. zřízení složky „projekty“, vložení části 

strategického plánu, týkající se životního prostředí atd.). Hromadná instruktážní schůzka nebyla domluvena. 

Členové KŽP se domluví mezi sebou a zajistí si individuální instruktáž. 

 

6. Koncepce Rohožník spolupráce KÚR, KVA, KŽP – úkol 2.1. zápisu 3/2014 splněn 

Dle pověření ze schůzky 16.4.2014 předsedkyně odeslala připomínky mailem dne 2.5.2014 tajemníkovi 

KÚR Ing. Roušalovi, v kopii tajemnicím KŽP a KVA.  

Potvrzení přijetí připomínek dne 19.5. od Ing. Roušala: „Některé podněty jsou spíše provozního charakteru 

(např. pravidelný úklid a další) a ty předám příslušným odborům ÚMČ. Ostatní předávám Ing. arch. 

Záhorovi k zapracování do rozvahy nad územím.“ 

 

7.Veřejné fórum 2014 

Předsedkyně upozornila členy KŽP na výsledky Veřejného fóra konaného dne 24.4. 2014 a na probíhající 

anketu VF, které je možné účastnit se do 31.5.2014 elektronicky na www.praha21.cz , k čemuž byli členové 

vyzváni. Závěrečná zpráva VF je umístěna v alfresku. 

 

8.Alej roku 2014 

Předsedkyně upozornila členy KŽP na zahájení ankety Alej roku 2014 – ARNIKA – nominace na 

www.alejroku.cz  Projednali jsme možnost nominace některé z nových újezdských alejí, ale od nominace 

jsme ustoupili, dodržíme původní záměr Arniky na popularizaci starých alejí. Vhodnou starou alej v Újezdě, 

ani v nejbližším okolí, jsme nenalezli. Členové KŽP byli vyzváni ke sledování  webu www.arnika.org , na 

němž lze najít užitečné podněty, týkající se ž.p.  

 

9.Řízení o povolení kácení vedeném na OŽP MHMP v souvislosti s Modernizací traťového úseku 

Praha Běchovice – Úvaly. – pokračování bodu 9. zápisu 5/2014 

nová info k případu: 30.4. 2014 odpověď ČIŽP na podnět Újezdského STROMu k prošetření řízení vedené 

na MHMP bez uložení náhradní výsadby - ČIŽP podala podnět k zahájení přezkumu rozhodnutí MHMP. 

Důvodem je nedostatečně odůvodněné uložení ponechání torz dubů v Rozhodnutí  a neuložení náhradní 

výsadby. 

V usnesení RMČ RMČ94/1730/14 je podnět KŽP v této věci chybně interpretován jako pověření starosty, 

aby se odvolal proti  OŽP MHMP. Vzhledem k tomu, že MČ není účastníkem řízení, řádné odvolání není 

možné. Domluvou na vhodném postupu s p.starostou je pověřena pí tajemnice. 

 

10.Úklid okolo komunikací – úkol 13. zápisu 5/2014  

Byly projednány podněty pí Burešové,  p. Hartmana a pí Kazdové týkající se skládek a úklidu okolo 

komunikací: 

Rohožnická – v zatáčce u polničky – menší skládka asi 1 multikára – požádáme místní četu o úklid 

Oplanská – v polích na rozhraní katastru – asi 2 pytle odpadu – požádáme místní četu o úklid 

Staroklánovická – zjistit kdo a jak často uklízí škarpy. V případě, že je nikdo neuklízí, dáme podnět 

k zajištění úklidu cca 2x ročně. Zajistí paní tajemnice. 

http://www.praha21.cz/
http://arnika.org/index.php?subid=23699&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=815&mailid=196&Itemid=1520
http://www.arnika.org/


 

11.ukončení členství Ing.Bureše - úkol 14. zápisu 5/2014 splněn 

Ing. Jiří Bureš prostřednictvím mailu ze dne 16.4.2014 adresovaného předsedkyni a tajemnici požádal o 

ukončení členství v KŽP z důvodů pracovní vytíženosti a nemožnosti pravidelné účasti na schůzkách 

zahajovaných v 16h. Žádost p.Bureše jsme s politováním přijali a prostřednictvím paní Burešové bylo 

p.Burešovi  nabídnuto obnovení členství v případě budoucího zájmu v komisi opět pracovat.  

z tohoto bodu USNESENÍ pro RMČ 

 

2.1. Informace pro KŽP 

 

grant „Jižní spojka“ 

V r.2014/2015 bude pokračovat postupná obnova starých cest v jižní části Újezda, úsekem mezi 

Staroújezdskou a cestou na Koloděje v pokračování Oplanské. Újezdský STROM získal na projekt „Jižní 

spojka“ 140 000,- Kč z grantu Hl.m.P. V této první etapě bude obnovena cesta a vysazeny ovocné stromy. 

 

3. Průběžné projekty 

 

Úkol pro všechny členy komise 

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

zeleně a  zkvalitnění životního prostředí 

 

projekt cesty Újezd a okolí 

úkol trvá 

 

dobrovolnictví v ž.p. 

úkol trvá. Začneme veřejným poděkováním všem, kteří se dobrovolně starají o zelené plochy či 

předzahrádky ve svém okolí. Napsáním textu pro ÚZ pověřena předsedkyně – zatím nesplněno 

 

další náměty na projekty KŽP r.2014  

úkol je průběžný 

 

 

 

 

Podklady pro zápis připravila:   22.5.2014  Z.Kazdová, předsedkyně 

Zapsala:     Slabochová Dana 

Zápis sepsán:    26.5.2014 

Předáno k připomínkování: 27.5.2014 

Připomínkovat do:   30.5.2014 do 9:00hod 

 

Připomínky zapracovány:   30.5.2014 

Předáno k ověření:    30.5.2014 

Ověřeno dne:    30.5.2014  Z.Kazdová, předsedkyně 

 

 

Termín příštího jednání je 23.6.2014 v 16 hod  malé zasedací místnosti. 


