
 

Zápis č. 4/2013 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 3.4.2013 
 

Zahájení jednání: 16:00 

Ukončení jednání: 18:30 

 

1. Účastníci jednání 

 

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

KŢP), Ing. Michael Hartman, paní Kosová, pan Švejnoha, paní Burešová, pan Bureš, pan 

Váša 

Omluveni:  

Neomluveni:   

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:  paní Jitka Jenšovská, pan Milan Dundovič 

 

2. Program jednání 

 

ALEJ  NA HLAVNÍ  
OŢP za přispění komise připraví do některého z letních  čísel Zpravodaje aktuální informace 

o obnově aleje.  Úkol trvá. 

Zajistí paní Slabochová a pan Březina. 

 
 

BĚCHOVICKÝ POTOK  
Na příštím zasedání KŢP bude domluven termín, na které jednání  RMČ upraví paní 

Slabochová materiál z podkladů – viz zápis č. 2/2013. Na tomto jednání ( 3.4.2013) se 

domluvilo, ţe nebudeme problém zatím řešit přes RMČ. Poţádáme o zjištění informací 

týkajících se předmětného pozemku OMI přímo. Jedná se o informace: kdo zde hospodaří, na 

základě čeho zde hospodaří ( smlouva?), za jakých podmínek, lze smlouvu vypovědět a jak?...  

Zajistí paní Slabochová a pan Březina  

 

 

KANALIZACE UL. HODKOVSKOU ( OD ROHOŢNÍKU PO ČISTIČKU) 
Pan Váša  zaslal k připomínkování dopis. Padl návrh, aby se dopis týkal všech tří výústních 

otvorů, neboť kaţdý je svým způsobem nevhodný pro nějakou část přírody. Pan Váša si 

vyţádal přehlednou situaci této části kanalizace včetně bezpečnostních přelivů. V terénu 

prohlédne všechna tři zmiňovaná místa a navrhne doplnění a úpravu dopisu. Ten následně 

rozešle členům KŢP e-mailem, ti se vyjádří a dopis se předloţí panu starostovi. 

Předpokládáme, ţe celá věc bude připravena do konce dubna.  Zajistí pan Váša. Úkol trvá . 

 

 

REGULACE POHYBU KONÍ PO LESE 
O této problematice se pouze vedla diskuze, závěrem které je, ţe se všichni členové KŢP 

poptají ve svém okolí, komu vadí či nevadí pohyb koní po lesních cestách, jak se 

k problematice staví veřejnost a pokud znají někoho, kdo chová koně, zjistí, jaký je jeho 



postoj k této problematice a jak dalece jsou chovatelé ochotni na případném omezení pohybu 

koní spolupracovat např. při opravě poničených cest apod. 

Zajistí všichni členové KŽP do příštího jednání. 

 

 

SMĚNA POZEMKŮ U BLATOVSKÉHO RYBNÍKA, uznání vlastnického 

práva pana Hubky a spol. 
Paní Slabochová rozeslala všem členům KŢP podklady které do jednání předloţilo OMI a 

týkají se uznání vlastnického práva a směny několika pozemků u Blatovského rybníka. Parc.č. 

776/11, k.ú. Újezd nad Lesy ( 2363 m²) – podmáčené louky u rybníka, dle ÚPn.hl.m.Prahy 

plochy ZMK ( nezastavitelné území, moţná jen zeleň) není pro MČ vyuţitelný. KŢP 

doporučuje souhlasit s návrhem pana Hubky. Parc.č. 779/5, k.ú. Újezd nad Lesy ( 422m²), dle 

ÚPn.hl.m.Prahy plochy ZMK – břeh rybníka, pro MČ vyuţitelný pro zachování přístupu 

k rybníku ze všech stran. Zde navrţena směna za příslušnou část ( 422m²) pozemku parc.č. 

776/10, k.ú. Újezd nad Lesy, opět v ploše ZMK, navazující na pozemek parc.č. 776/11. 

Všechny tyto zmiňované pozemky jsou součástí lokálního biocentra L4/262, všechny jsou 

vyuţitelné pouze jako zeleň. 

Na základě seznámení se s podklady a projednání doporučuje komise s návrhem souhlasit. 

Hlasování o předloženém návrhu: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2    

Paní  Slabochová bude o závěru  informovat OMI, paní Péterovou. 

 

 

Z DALŠÍCH DISKUTOVANÝCH TÉMAT 
 

V lokalitě IPB  lískový keř u trafa byl vysazen. Moţnou péči s občany a vyjádření k zatím 

nerealizované části občanského návrhu projedná pan Hartman, který jiţ projednával 

s občany i řešení tohoto prostoru.  Pan Hartman poţádal o podání informace, jaký druh keřů 

by byl vhodný pro výsadbu podél chodníku u trafa – zvýšený pohyb psů. E-mailovou 

informaci zašle paní Slabochová ve spolupráci s paní Kopeckou. 

 Úkol pana Hartmana dále trvá. 

 

Lavička k ZŠ – 1. stupeň mezi budovu školy a zastávku MHD v Čentické ulici,  v místě 

rozblácení navrţeno rozšíření chodníku, coţ se zdá nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější. 

Ve spolupráci s OMI osloví pana ředitele Kurku pan Březina v 2. polovině měsíce dubna 

a probere s ním názor na řešení jak odstranění zablácené části u chodníku tak i umístění 

lavičky. 

Úkol trvá. 

 

Lavičky u rybníka ke Kolodějům – nutno opravit. Předáme podnět na OMI – projedná pan 

Březina během druhé poloviny dubna ( počasí) - úkol trvá. 

  

Trdliště – rybník na Blatově – s rybáři projednáno, jsou nakloněni řešení, přislíbeno hledání 

vhodného technického řešení sniţujícího rizika tyčí trdliště pro bruslaře. Čekáme na slíbené 

řešení od rybářů. Úkol trvá. 

 

Kontrola připojení nemovitostí v ul. Jeţovická do kanalizace.  Úkol je v řešení, zjištěn stav 

připojení nemovitostí na severní straně ul. Jeţovické. Zde není připojena pouze nemovitost 

č.p.480. Ostatní nemovitosti na této straně ul. Jeţovická platí stočné. Dle sdělení pana Bureše 

nemovitost č.p. 480 má velkou ţumpu a fekálie pravidelně odváţí. 

Jiţní strana je na katastru Koloděj, zjišťování je sloţitější, v současné době se řeší. Zajistí 

pan Březina. Úkol trvá. 



 

Problematika přebírání stavebně dotčených lokalit do obecního majetku s cílem zajištění 

dobrého stavu,  – zváţit zapracování do stanov KŢP. Úkol trvá. 

 

Proces povolování výjimek ze strany OMI,  Nejvhodnějším řešením bylo shledáno 

individuální posuzování. 

 

Dále byla diskutována nutnost zpětné vazby,  přičemţ komunikace příslušné osoby, pověřené 

daným úkolem je nejvhodnější. 

 

Dalším tématem byly např. antény operátorů mobilních sítí a podobně – komise se shodla na 

posečkání s řešením tohoto podnětu na nástup nového vedoucího OMI, neboť se jedná o 

komunikaci OMI a KŢP. – úkol trvá. 

 

VEŘEJNÉ FÓRUM 2013 15.4.2013 
Za KŢP se zúčastní pan Váša, pan Ing. Hartman. Pan Ing. Březina a paní Slabochová budou 

zastupovat téţ OŢPD. 

 

POLNÍ CESTA JEŢOVICKÁ – OPLANSKÁ – OBNOVA 
Paní Burešová otevřela problematiku obnovy polní cesty od Jeţovické k Oplanské. Komise se 

shodla, ţe nejprve je nutno cestu vytyčit a potom je moţné připravovat projekt obnovy. Paní 

Burešová se nabídla, ţe poptá geodeta, za jakou částku by byl schopen cestu vytyčit. 

Podklady rozešle členům KŢP e-mailem, pokud budou k dispozici před příštím zasedáním. 

Zajistí paní Burešová. 

 

 

 

 

Zapsal(a):  Slabochová  

 

Zápis sepsán dne: 8.4.2013 

Předáno k doplnění Ing. Březinovi:9.4.2013 

 

Doplněno:  Doplnění zapracováno: 10.4.2013 

Předáno k připomínkování členům KŽP 10.4.2013 připomínkovat do 12.4.2013 do 

10:00hod. 

Doplnění členů KŽP zapracováno: 10.4.2013 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis ověřen dne: 10.4.2013  Ing. Březinou  

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŢP se koná 13.5.2013 od 16 hod.  V malé zasedačce. 


