
Zápis č. 8/2014 Komise životního prostředí   

Rady městské části Praha 21, konané dne 8.9. 2014 
 

Zahájení jednání: 16:00  

Ukončení jednání: 17:10 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni: M. Váša, P.Švejnoha, T.Vlach, K, Burešová, Z.Kazdová - předsedkyně  

Omluveni: M.Hartman, D.Slabochová - tajemnice 

Nepřítomni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:   

2. Program 

 

1.Vjezd na pole – z Ježovické  

1.1.Objíždění závory 

k úkolům z zápisu 7/2014 byl dodány podklady :  

1.objíždění závory vpravo ( z pohledu z Ježovické) se děje přes pole v majetku paní Passerové.   

2.info o udělení výjimky - Ing. Březina ze dne 21.7.2014.  

Doplnění dalších podkladů -  žádost ZD a písemný souhlas OMI k udělení výjimky pro vjezd zemědělské 

techniky v létě 2014  - se nepodařilo včas zajistit, paní tajemnice o podklady požádala písemně. 

 

Po třech letech projednávání průjezdu těžké zemědělské techniky ulicí Ježovickou mezi  KŽP, OŽPD a 

OMI, dohodě o zákazu průjezdu a doporučení používání přístupové cesty a vjezdu na pole ze Zaříčanské, 

udělil 30.5.2014 OMI souhlas a následně OŽPD udělil výjimku k průjezdu.  Žádáme RMČ o prošetření a 

vysvětlení, proč nejsou doporučení KŽP a dohody s OMI a OŽPD respektovány a dodržovány. KŽP 

vyjadřuje  esouhlas s tím, že po třech letech projednávání není ÚMČ schopen zabránit ničení obytné ulice ve 

vlastní správě, stanovit a dodržovat jasná pravidla pro všechny zúčastněné. 

Jako podklady k historii projednávání tohoto bodu RMČ doporučujeme: 

-Zápis KŽP č. 2 dne  20.2. 2012 v bodě Různé 

-Zápis KŽP č. 4 dne 25.4. 2012 v bodě Hnojiště pod skalkou 

-Zápis KŽP č. 5 dne 28.5. 2012 v bodě Pojezd traktorů Ježovickou ulicí, v němž je výslovně uvedeno: 

Již  před  delším  časem  proběhlo  jednání  mezi  OŽPD  a  OMI,   OMI  a  zástupci  spol.  

Zemědělská obchodní společnost a Bylanka, s.r.o.  Společnosti vzaly na vědomí, že OMI již  

nedá souhlas pro vjezd jejich vozidel do Ježovické ulice a tedy nedostanou výjimky od SSÚ a  

budou  muset  přijíždět  na  pole  jiným  způsobem,  např.  ze  Zaříčanské  a  dále  po  pol.  cestách.  

Pokud  po té  některý  z řidičů  uvedených  společností  porušil  ujednání,  neoprávněně  bez povolení  vjel  

na  tuto  komunikaci,  jedná  se  o  jeho  nezákonné  jednání,  společnosti  mu k takovému jednání nedaly 

pokyn – věc ověřena. Doporučuji přivolat na místo hlídku Policie ČR či MP HMP a řidič bude pokutován. 

-Zápis KŽP č. 3 dne 12.3.2014 bod 1,  v němž je výslovně uvedeno:  

Paní tajemnice informovala KŽP o žádosti ZD Šestajovice o klíče od závory v ul. Ježovická. Důvodem je to,  

že ZD chce používat průjezd ulicí Ježovickou a pak cestu ke Skalce jako příjezd k novému kusu pole u této  

cesty  (  k.ú.  Újezd  nad  Lesy  a  Koloděje).  Žadatel  již  obhospodařuje  pole  pod  cestou  na  hřbitov,  

nejpřirozenější příjezd na nový kus pole je tedy  tudy ( vjezd z ul. Zaříčanské), s přejezdem přes  cestu ke  

Skalce  v  místě  vynechané  výsadby  aleje  z  důvodu  budoucí  výstavby  přeložky  I/12  (obchvatu).  Toto  

je doporučení  KŽP,  komise  se  shodla  i  na  tom,  že  těžká  zemědělská  technika  vůbec  nemá  jezdit  

ulicí Ježovickou. Paní Slabochová bude toto stanovisko tlumočit na OŽPD a následně i ZD Šestajovice... 

-Zápis KŽP č. 5 dne 16.4.2014 bod 1 

-Zápis KŽP č. 6 dne 21.5.2014 bod 1 

 

S předloženým návrhem vyjádřili všichni přítomní členové KŽP shodu. 

 



2. Rybníky a jejich přítoky VODA - pokračování bodu 2. zápisu 6 a 7/2014 

Jako podklad o prověření možnosti koupání ( bez zřízení koupaliště) v rybníku na Staroújezdské a prověření, 

zda se tato možnost nevylučuje se správou, prováděnou Hl.m.P. byla dodána odpověď od Ing. Karnecki 

(MHMP) ze dne 31.7.2014 s uvedením podmínek pro souběh koupání a udržování rybí obsádky. 

 

1)KŽP žádá RMČ o pokračování jednání o převodu Běchovického potoka pod správu MHMP. Na základě 

dohody na schůzce p. starosty, OMI a OŽPD s Ing. Frantíkem z MHMP dne 5.6.2014 žádáme, aby MČ P21 

bezodkladně  písemně požádala GŘ Povodí Vltavy o urychlení tohoto procesu. 

 

2)K řešení situace rybníka na Staroújezdské  ( podrobně viz bod 2 zápisu 7/2014) KŽP doporučuje RMČ 

jednat s místními rybáři, kteří rybník užívají pro chov ryb,  projednat s nimi postup navržený Ing. Karnecki a 

eventuální spolupráci na dalším postupu. KŽP dále doporučuje RMČ prozkoumat všechny možnosti 

externích dotací pro opravu břehů a revitalizaci rybníka pro dosažení přírodní rovnováhy biotopu rybníka a 

pro jeho případné rekreační využívání. 

Odpověď, kterou zaslal Ing. Karnecki: 

„Dobrý den, 

využití přírodních rybníků ke koupání začíná být v Praze aktuální téma. Lidé se poslední dobou vracejí ke 

koupání ve volné přírodě. 

Samozřejmě že je možné, řekl bych i dokonce žádoucí využívání rybníka jako koupaliště a zároveň zde 

udržovat rybí obsádku. Systém ale musí být nastaven tak, aby byl v rovnováze. V žádném případě není 

možné osuběh koupaliště s intenzivním chovem kapra. Důležité je, aby v rybníce byla plocha mokřadních 

rostlin, které pomáhají čistit vodu. Je to něco na způsob biotopového jezírka. http://www.praha.cz/zpravy-z-

prahy/bylo-otevreno-nove-prirodni-koupaliste-v-praze-radotinsky-biotop. 

Určitě by bylo potřeba rybník odbahnit a případně zvážit vytvoření obtokového kanálu a rybník předělat na 

boční. Místo kolem rybníka je. 

  

S pozdravem 

Ing. Jiří Karnecki 

odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP 

oddělení péče o zeleň - správa vodních toků 

Jungmannova 35, Praha 1 

Tel: 236 005 817“ 

 

S tímto postupem vyjádřili všichni přítomní čelnové KŽP shodu. 

 

3.systematizace hodnocení údržby zeleně_MĚSTSKÁ ZELEŃ 

Z podnětu Ing.Hartmana předsedkyně komisi seznámila s návrhem nastavení každoročního procesu kontroly 

sekání a aktualizace pasportu zeleně. Sledování plnění plánu údržby zeleně je jedním z úkolů KŽP dle 

jednacího řádu Komicí Rady: 

Pravidelně v prosinci každého roku OŽPD předloží přehlednou tabulku a důvodovou zprávu RMČ: 

1)vyhodnocení harmonogramu a kvality ( připomínky občanů a jejich řešení) sekání za proběhlý rok  

2)aktualizace pasportu ploch 

2.1)specifikace ploch, které ubyly ( z důvodů jiného využití něž zeleň - tráva) 

2.2)specifikace ploch k přeřazení do jiné kategorie dle důležitosti 

2.3)specifikace ploch, které přibyly ( úpravy po provedených stavbách, grantové plochy aj. )a je třeba je 

zařadit do harmonogramu péče 

3)vyhodnocení kvality a ceny z pohledu OŽPD včetně  zdůvodnění, návrhy na případnou novou soutěž na 

dodavatele 

Tabulka včetně důvodové zprávy  bude předložen KŽP k připomínkování – své připomínky KŽP předloží 

Radě MČ společně s dokumenty OŽPD.  

 

S předloženým návrhem vyjádřili všichni přítomní členové KŽP shodu. 

 

4.kontrola postupu revitalizace aleje na hlavní dle prováděcí zpráv MĚSTSKÁ ZELEŃ 

http://www.praha.cz/zpravy-z-prahy/bylo-otevreno-nove-prirodni-koupaliste-v-praze-radotinsky-biotop
http://www.praha.cz/zpravy-z-prahy/bylo-otevreno-nove-prirodni-koupaliste-v-praze-radotinsky-biotop


v souvislosti s blížím se vegetačním klidem KŽP žádá kontrolu plnění bodu 6 zápisu č. 5/2014 Alej na 

hlavní MĚSTSKÁ ZELEŇ.  K tomuto bodu byly z OŽPD dodány mapy s označením vykácených stromů na 

základě aktuálního ověření v terénu. Vzhledem k tomu, že vyžádané podklady bodů:  

6.1 Pověření OŽPD 

6.2.2. ověření  připojení všech nemovitostí podél hlavní komunikace – úsek Novosibřinská - ke kanalizaci  

6.2.3. vyčištění a uvolnění tohoto příkopu. - pokračování v bodě 4. zápisu 7/2014  

se nepodařilo včas zajistit, podklady budou dodány  k projednání na příští schůzce 24.9.2014. 

 

5.plnění úkolu 7.2.důvodová zpráva a mapa CEST úkol z OŽPD 

Doplněný návrh dle pověření v zápisu 7/2014 zaslala předsedkyně paní tajemnici dne 26.6.2014. Tento 

návrh paní tajemnice následně řešila s vedoucím OŽPD Ing. Březinou. Nepodařilo se včas zajistit doplnění 

podkladů pro dnešní jednání KŽP-  definitivní verzi důvodové zprávy a mapy k bodu 7.2. zápisu 7/2014. 

Podklady budou dodány  k evidenci KŽP nejpozději na příští schůzce 24.9.2014. 

 

6.Úklid okolo komunikací – úkol 10. zápisu 6/2014  a č. 6 zápisu 7/2014 – kontrola plnění  

Podle sdělení paní tajemnice je většina skládek uklizena, to co je na větší mechanizaci a bylo v oblasti 

Újezda nalezeno, bude likvidováno firmou najednou.  

Zpětná vazba s nádvorní četou je zajištěna. 

Staroklánovickou ulici má ve správě TSK, úklid provádí TSK. 

– úkol je splněn, nutno trvale sledovat kvalitu úklidu 

 

7.příští jednání 
bude dle dohody přednostně věnováno kanalizaci. Dále budou dodány podklady k výše uvedeným bodům a 

tyto body budou dořešeny. 

 

2.1. Informace pro KŽP 

 

 

2.1.2.Konference "Dobrovolnictví v obci – jak na to?" DOBROVOLNICTVÍ 

Konference se zúčastní předsedkyně Z. Kazdová, náklady si hradí sama. 

 

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

Praha Běchovice – Úvaly. 

V podkladech pro jednání jsme obdrželi dva dopisy MŽP k povinnosti MHMP uložit náhradní výsadbu. 

Z pohledu MHMP, MŽP  a následně OŽPD není  neuložení náhradní výsadby v rozporu s formulací v bodě 

16 stanoviska EIA čj 29338/ENV/11 ze dne 6.6.2011. Z toho plyne poučení pro veškerá další 

připomínkování v obdobných případech: nutná je precizní formulace povinností žadatele, kterou není možno 

interpretovat pro i proti smyslu ochrany přírody ( zde konkrétně uložení a provedení náhradní výsadby). 

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 

 

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 

 

 

 



Zapsala: Z.Kazdová, předsedkyně         dne:  9.9.2014 

Předáno k připomínkování: 10.9.2014           Připomínkovat do: 12.9.2014 

Připomínky zapracovány: 15.9.2014       Předáno tajemnici k přípravě usnesení: 15.9.2014 

 

Ověřeno dne: 18.9.2014 

 

Termín příštího jednání je:  středa 24. 9. 2014 od 16 hod 


