
 

Zápis č. 6/2013 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 3.6.2013 
 

Zahájení jednání: 16:00 

Ukončení jednání: 18:00 

1. Účastníci jednání 

 

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

vedením KŽP),  pan Pavel Švejnoha, paní Kateřina Burešová, RNDr. Jitka Jenšovská, Ing. Jiří 

Bureš, Ing. Michael Hartman, pan Miroslav Váša 

Omluveni:  

Neomluveni:   

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:   

2. Program jednání 

 

ALEJ  NA HLAVNÍ  
OŽP za přispění komise připraví do některého z budoucích čísel Zpravodaje aktuální 

informace o obnově aleje.  Úkol trvá. 

Zajistí paní Slabochová a pan Březina. 

 
 

BĚCHOVICKÝ POTOK - prameniště 
Paní Slabochová sdělila, že požadované informace by měl mít k dispozici vedoucí VHČ pan 

Zeman. Jeho požádáme o sdělení týkající se pozemků parc.č. 4262/36, 37:  kdo zde hospodaří, 

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

jak?... Úkol trvá 

Zajistí paní Slabochová  

 

RYBNÍKY A BĚCHOVICKÝ POTOK 

Pan Bureš sdělil, že hovořil s panem Karneckim ( MHMP), který by ještě jednou rád prohlédl 

naše rybníky a vyjádřil se k hospodaření v nich a k jejich stavu. 

Dále sdělil panu Burešovi, že převod Běchovického potoka na MHMP je v běhu, dá se 

předpokládat že proces bude dokončen v podzimních měsících. Pak by bylo dobré navázat 

prameništěm. 

 

 

KANALIZACE UL. HODKOVSKOU ( OD ROHOŽNÍKU PO ČISTIČKU) 
 Pan Březina sdělil: Dopis na PVK byl předán kanceláři starosty k podpisu pana starosty 

a k odeslání na PVK. 

 

BEZPEČNOSTNÍ  PŘEPADY 

Pan Váša sdělil, že si v pondělí, 3.6. prošel všechna 3 místa bezpečnostních přepadů 

kanalizace a zjišťoval odhadem průtoky v době silných dešťů a to jak průtoky 

z bezpečnostních přepadů tak průtoky z lesních přítoků 

OK 3 –  průtok z kanalizace cca  220l/s 

  průtok z lesa cca   30l/s 



OK 2 -  průtok z kanalizace cca 200l/s 

  průtok z lesa cca   150l/s 

 

OK 1 -  průtok – nelze oddělit cca 300l/s 

 

 

REGULACE POHYBU KONÍ PO LESE 
Po delší diskuzi bylo domluveno, že do příštího jednání zajistíme stanovisko chovatelky koní 

z ulice Soběšínské k danému problému. Zajistí paní Slabochová 

 

 

Z DALŠÍCH DISKUTOVANÝCH TÉMAT 
 

Lokalita IPB  u trafa: Panu Hartmanovi paní Slabochová zaslala emailem požadované. Pan 

Hartman se tázal, zda by nebylo možné trnité keře nahradit netrnitými, neboť okolo chodí 

děti. Paní Slabochová sdělila, že by netrnité keře nedoporučovala. S trnitými máme 

zkušenosti, kvůli trnům se keřům každý vyhne a mají čas vyrůst bez poškození. 

Úkol dále trvá. 

 

 

Lavičky u rybníka ke Kolodějům – nutno opravit. Po diskuzi paní Burešová a pan Bureš 

vznesli dotaz, zda by nebylo lepší lavičky odstranit. Komise se dohodla, že osloví rybáře a 

zeptá se na jejich názor. K věci pan Švejnoha doplnil, že se jedná o 1 rozbitou lavičku, nikoliv 

všechny. Pokud by se lavičky odstranily, neměli by si lidé, kteří do těchto míst chodí za 

klidem, kam sednout. Rozhodně s odstraněním laviček nesouhlasí. Zajistí pan Březina 

 

Trdliště – rybník na Blatově – komise se domnívá, že jednoduché řešení např. zaražení 

kontrastně  natřených kůlů do trčících rour nebo podobné řešení by bylo nejjednodušší a 

splnilo účel.  Pan Březina se nabídl že znovu osloví rybáře. 

 

Kontrola připojení nemovitostí v ul. Ježovická, Chyjická, Hořejšího ( Toušická) do 

kanalizace.   Pan Březina sdělil, že některé domy v zájmové lokalitě dle sdělení PVK neplatí 

stočné, předpokládáme tedy, že nejsou připojeny. 

Problém předáme státní správě, kontrolní činnosti, k dalšímu řešení.  

Zajistí pan Březina.  
 

Suchý strom  
Paní Slabochová předložila fotografii suchého stromu – smrku u křížení ulic Ochozská a 

Církvická. Komise souhlasí s odstraněním nebezpečné dřeviny. Dřevina bude odstraněna, 

zajistí paní Slabochová 
 

 

 

Zapsal(a):  Slabochová  

 

Zápis sepsán dne: 4.6.2013 

Předáno k doplnění Ing. Březinovi:4.6.2013 

 

Doplněno:  Doplnění zapracováno: 7.6.2013 

Předáno k připomínkování členům KŽP 7.6.2013 připomínkovat do 11.6.2013 do 

8:00hod. 



Doplnění členů KŽP zapracováno: 12.6.2013 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis ověřen dne: 13.6.2013 Ing. Březinou  

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná 24.6.2013 od 16 hod.  v malé zasedačce. 


