
Zápis č. 5/2019 Komise životního prostředí 
Rady městské části Praha 21, konané dne 19.6.2019 

Zahájení jednání 16:30 
Ukončení jednání: 18:40 

1. Účastníci j e d n á n í 

Přítomni: Ing. Jitka Carbolová - předsedkyně komise 
Ing. J. Gurovičová-tajemník 
JUDr. Hana Pelčáková, Ing. Kristýna Kopecká, Ing. Daniela Zemanová - členové komise 

Omluveni: Blanka Exnerová, Ing. Jaroslava Vostatková 
Nepřítomni: Mgr. Martin Bruoth (neomluven) 
Přizvaní zaměstnanci UMC P21: Daniel Váňa 
Hosté: JUDr. Vladimíra Kozáková 

2. Program 

• Body jednání 

1. Umístění nových košů 
Pan Váňa informoval členy komise o zařazení nových košů v ulici Oplanská do systému vývozu košů 
četou MČ Praha 21. Jedná se o koš za obchodním centrem Blatov II. a na 1. odpočívadle na 
cyklostezce, která je pokračováním ulice Oplanská směrem na Koloděje. Na začátek cyklostezky je 
zapotřebí, vzhledem k vývozu koše na odpočívadle, doplnit dopravní značení „Zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel" s doplňkovou tabulkou "Mimo údržbu MČ Praha 21". Toto dořeší pan Váňa 
spaní JUDr. Kozákovou. Koše se vyvážejí ve dnech pondělí, středa a pátek. Pan Váňa ještě navrhl 
umístit koš i na začátek cyklostezky. Komise se shodla, že prozatím se koš na začátek cyklostezky 
(konec ulice Oplanské - za mostek) umisťovat nebude a bude doplněn v případě, že bude vyhodnocen 
v budoucnu jako vhodný i na tomto místě. 

2. Likvidace plevele na území MČ 
Pan Váňa informoval o způsobu likvidace plevele na území MČ Praha 21. Dříve se plevel na 
chodnících likvidoval pomocí totálních herbicidů nejčastěji přípravkem roundup. Pan Váňa nechce 
tyto herbicidy používat na velkých plochách k likvidaci plevele, a proto v současné době jsou 
z chodníků odstraňovány převážně mechanicky, v letních měsících za pomoci brigádníků. Herbicidní 
přípravky jsou používány pouze lokálně - bodově na odstraňování náletových případně invazivních 
rostlin a keřů. V minulosti byla podána žádost na MHMP o grant na pořízení stroje s čistící 
nástavbou, který by měl výrazně snížit množství plevelů na chodnících a pokud bude vypsán další 
grant, je uvažováno o nákupu stroje pro ekologickou likvidaci pomocí horké vody. Případně by mohl 
být tento stroj pořízen z prostředků městské části Praha 21. 

3. Zkrášlení vchodu úřadu 
Před hlavní vchod ÚMČ Praha 21 byly umístěny truhlíky s rostlinami o které se stará OZPD ve 
spolupráci s dětmi z prvního stupně ZŠ. Dále byl osázen trojúhelníkový záhon vlevo od hlavního 
vchodu do budovy úřadu. Je v něm umístěn znak MČ v kamenném záhozu a doplněném o výsadbu 
netřesků, které mohou být snadno nahrazovány nebo doplňovány. 

4. Přesazení stromů z rododendronu. 
Vzrostlé tisy a ořešáky, které se nacházely pod velkým rododendronem u 1. stupně ZS, byly 
přesazeny do květináčů, které poskytla paní Exnerová. V současné době se nacházejí na dvoře ÚMČ 
Praha 21a stará se o ně OZPD, podle vývoje jejich stavu budou přemístěny k paní Exnerové daaaů. 

5. Sběrné nádoby na kov 
Pan Švejnoha z OŽPD prověřil možnosti umístění nádob na separaci kovových odpadů na stávající 
kontejnerová stání a vytipoval 9 stanovišť na která by bylo možno další sběrné nádoby na kovový 
odpad umístit. Paní Carbolová informovala komisi, že existují i půlené kontejnery na nápojové 
kartony a kovové obaly, které by neměly být tolik prostorově náročné, jako dva kontejner na kov a 



nápojové kartony. Paní Gurovičová zajistí, aby OŽPD - pan Švejnoha toto zjistil. Zda vůbec Pražské 
služby disponují těmito nádobami a jestli by to bylo vhodné z kapacitních důvodů na jednotlivých 
stanovištích. 

6. Separované nádoby na olej 
Komise se shodla, že v pilotním projektu budou umístěny nádoby na separovaný olej na dvou 
místech. První v ulici Hulická naproti vchodu do budovy Policie ČR, kde se nyní nacházejí 
kontejnery na elektroodpad a starý textil a druhý ke stanovišti tříděného odpadu naproti zdravotnímu 
středisku. OŽPD zajistilo firmu Černohlávek oil, která tuto službu poskytuje zdarma včetně vývozu, 
úklidu kolem stanoviště i poskytnutí potřebných sběrných nádob. V první fázi se bude jednat o roční 
zkušební projekt. 

7. Klánovická spojka 
Ve věci vyjádření k oznámení záměru „Klánovická spojka" v k. ú. Horní Počernice, Šestajovice u 
Prahy a Klánovice navrhuje komise žádat o posouzení záměru dle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí a zahrnout do posuzování i oblasti Újezdu nad Lesy, a to zejména s ohledem na 
zhoršení životního prostředí související s možným zvýšením dopravní zátěže v Újezdě nad Lesy. 
Zároveň žádáme o stanovení změn dopravních toků v Újezdě nad Lesy, a to před a po dostavbě 
obchvatu 1/12. Toto komise navrhuje zařadit do reakce - dopisu MČ k zahájení zjišťovacího řízení 
Klánovické spojky, který musí být odeslán do lhůty pro vyjádření ke zjišťovacímu řízení. 

Diskuse: 
Pan Váňa zdůraznil, že je zapotřebí zajistit dostatek vody pro zálivku zeleně v MČ Praha 21. Navrhl 
využití stávajících obecních studní, po jejich vyčištění a sanaci, případně pokud to bude zapotřebí i 
jejich prohloubení. Dále navrhl využít grantové programy MŽP na podporu zachytávání dešťové 
vody u všech budov ve vlastnictví MČ Praha 21, zřídit nádrže na zachytávání dešťové vody. Paní 
Gurovičová informovala, že tato opatření jsou velmi nákladná a těžko proveditelná s ohledem na 
provoz např. na úřadě, ve školách, školkách i zdravotním středisku a že by se s tímto mělo přednostně 
uvažovat u budoucích projektů např. pro rekonstrukci Idealluxu nebo zdravotního střediska. 

Zapsala: Ing. Gurovičová dne: 21.6.2019 

Předáno k připomínkování Ing. Jitce Carbolové dne: 21.6.2019 

Připomínky zapracovány: 2019 

Zápis ověřen d n e ^ ^ ^ O ^ 

Termín příštího jednání je: 18.9.2019 v 16:30 hod v malé zasedací místnosti ÚMČ Praha 21 v 1. patře. 


