
 

 

Zápis č. 8/2012 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 10.10.2012 
 

Zahájení jednání: 16:30 

Ukončení jednání: 18:30 

 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni:  Dana Slabochová (tajemník), Ing. Michael Hartman ( předseda), paní Kateřina 

Burešová, MUDr. Ivona Kosová, pan Pavel Švejnoha, Ing. Roman Březina, pan Miroslav 

Váša 

Omluveni:   Ing. Jiří Bureš 

Neomluveni:   

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:  

 

 

2. Program jednání 

 

Noví členové KŽP 
Paní Slabochová informovala, že noví členové KŽP Ing. Březina a pan Váša byli schváleni 

RMČ. 

 
 

Zápis z KŽP  5.9.2012 

Paní Slabochová informovala, že RMČ vzala na vědomí tento zápis a že ihned po nabytí 

platnosti usnesení Rady bude zápis minulé KŽP zveřejněn na stránkách Úřadu MČ Praha21. 

Dále seznámila komisi s přesným  zněním usnesení předaných KŽP k projednání RMČ na 

zasedání 9.10.2012.  

 

 

ALEJ  NA HLAVNÍ  
Komise byla informována panem Březinou, že studie proveditelnosti obnovy aleje v Újezdě 

nad Lesy ul. Novosibřinská – Starokolínská byla již zadána a to na základě výběru 

v poptávkovém řízení ze 3 uchazečů firmě Lesprojekt Stará Boleslav, jejíž cenová nabídka 

byla nejnižší a se kterou má MČ Praha 21 již dobrou zkušenost při projektu obnovy parku 

Blatov. 

Členové komise vzali s potěšením na vědomí pokrok v této věci. Požádali současně rozeslat 

pro informaci na své emailové adresy úplné znění zadání výzvy pro poptávkové řízení a 

seznam oslovených firem. 

Zajistí paní Slabochová 

 

 

ČLÁNEK 
Pan Hartman seznámil  komisi se zněním připravovaného článku a požádal členy komise o 

vyjádření. Komise se dohodla, že pan Hartman článek rozešle emailem a členové se obratem 



vyjádří písemně. Bylo odhlasováno, že není z věcného hlediska nutné, aby článek vyšel již 

v listopadovém Zpravodaji,  bylo však současně doporučeno, aby byl článek předložen 

k otisknutí do listopadového čísla zpravodaje,  neboť do prosincového čísla bývá velké 

množství příspěvků. Pan Hartman zajistí rychlé uzavření návrhu článku v souladu 

s usneseními Rady (věcná kontrola OŽPD) a odeslání do listopadové uzávěrky Zpravodaje.  

Vhodný termín a podoba jsou  ponechány v souladu s uvedeným usnesením na Redakční radě  

Zpravodaje. 

Otištění článku zajistí pan Hartman. 

 

 

POZEMKY PRO NV 
Pan Březina informoval, že OŽPD předalo seznam pozemků pro NV (náhradní výsadbu)  na 

OMI, které má tento seznam připomínkovat. V současné době čekáme na vyjádření OMI. 

Informování KŽP zajistí pan Březina.  

 

 

ZELEŇ  NA  MULTIFUNKČNÍM  HŘIŠTI 
Paní Slabochová předložila k projednání projekt obnovy dřevin na multifunkčním hřišti. 

Všichni přítomní členové KŽP se s navrženým projektem seznámili a souhlasili.  

KŽP doporučuje RMČ souhlasit s obnovou v navrženém rozsahu odstraněním 4 suchých 

stromů zakreslených v plánu a jejich nahrazením dle odsouhlaseného projektu. KŽP 

doporučuje RMČ pověřit OMI zahájením všech příslušných kroků obnovy, včetně žádosti o 

povolení kácení těchto 4 dřevin  příslušnému orgánu státní správy ( OŽPD ÚMČ Praha 21).  

Do RMČ předloží paní Slabochová. 

Paní Slabochová informovala, že reálná lhůta ve které bude na základě pravomocného 

rozhodnutí možno kácet, bude pravděpodobně následující období vegetačního klidu. Náhradní 

výsadbu je možno realizovat v roce 2012 – 2013. Nejvhodnější období pro výsadbu listnatých 

dřevin je podzim. Toto vzala KŽP na vědomí jako nejzazší možný termín a doporučila 

v rámci možností, náhradu ještě v letošním roce.  

Hlasování o tomto budu: souhlasí 6 členů KŽP. 

 
 

TRUHLÍKY U POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU 
Paní Slabochová informovala o zaslání dopisu s žádostí o vyjádření TSK. TSK do dnešního 

dne  neodpovědělo. Věc bude zaurgována. 

Zajistí paní Slabochová 

 

 

ZÁVORA 
Paní Slabochová předložila fotodokumentaci vyrobené závory, její cena je 8000,-Kč, cena 

instalace 2000,-Kč. Zábradlí, které je nutno vedle závory umístit k zabránění tvoření skládek 

bylo dáno k nacenění. 

Komisi bude informovat paní Slabochová o ceně zábradlí a jeho instalace emailem.  

Dále bylo diskutováno, že zemědělci opět jezdí ulicí Ježovickou a ničí polní cestu. Na 

minulých jednáních byli informování, že mají pro vstup na své pozemky používat přímé 

vjezdy z komunikací V Lipách a Zaříčanská. Paní Kozáková v minulosti KŽP informovala, že 

jim již nebude udělena výjimka pro vjezd do ulice Ježovická. 

Komise se shodla, že by měl být vypraven dopis zemědělcům s opětovným upozorněním, že 

skutečně ulicí Ježovická nelze jezdit traktory a upozornit je na brzké osazení závory. 

Předběžně o záměru osazení závory již byli v minulosti informováni. 

Zajistí paní Slabochová 



 

DOHODA VE VĚCI DUPLICITNÍHO VLASTNICTVÍ 
Komise se seznámila s žádostí spoluvlastníků pozemků zastoupených JUDr. Pelčákovou na 

uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům v k.ú. Újezd nad Lesy u nichž je v KN duplicitní 

vlastnictví a následnou podporu MČ se změnou ÚPn.hl.m.Prahy u pozemku parc.č. 781/3 a 

781/1 ve vlastnictví těchto osob. 

Členové komise po prostudování zaslaných podkladů tuto žádost dlouze diskutovali a došli 

k závěru, že záměr žadatelů není v souladu s platným ÚPn.hl.m.Prahy.  

Usnesení : v této chvíli KŽP  podporu záměru nedoporučuje. 

Pan Švejnoha upozornil na špatný stav tohoto pozemku. KŽP doporučuje projednat problém 

špatného stavu pozemku na příštím zasedání. 

Paní Slabochová bude informovat OMI o výsledku projednání tohoto bodu po schválení 

zápisu RMČ. 

Hlasování o tomto budu: s usnesením souhlasí 6 členů KŽP. 

 

 

PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI PANA JANOVSKÉHO 
Komise se seznámila s žádostí  pana Janovského na odkoupení pozemku parc.č. 1017/69, k.ú. 

Újezd and Lesy. Jedná o pruh pozemku, těsně vedle komunikace – ul. Bečvářská (není 

v trvalém povrchu). KŽP se domnívá, že v případě rozšíření komunikace by tento pozemek 

mohl být potřebný pro  MČ.  Prodejem celého pozemku by byl zrušen přístup z komunikace 

na pozemek parc.č. 1017/56 a znesnadněn přístup na pozemky parc.č.1017/68 a 1017/70. Vše 

v k.ú. Újezd nad Lesy, čímž by mohlo dojít k poškození vlastníků pozemků. 

Usnesení: členové komise po podrobném prostudování přiložených podkladů nedoporučují 

souhlasit s odprodejem výše uvedeného pozemku.   

Paní Slabochová bude informovat OMI o výsledku projednání tohoto bodu po schválení 

zápisu RMČ. 

Hlasování o tomto budu: s usnesením souhlasí 6 členů KŽP. 

 

 

Z DALŠÍCH DISKUTOVANÝCH TÉMAT 
 Pan Hartman informoval o dalším jednání s občany v lokalitě IPB o zeleni u trafa. Dotazoval 

se, zda by bylo možno na návrh občanů vysadit zde 1 lísku (boční krytí tělesa betonové 

rozvodné skříně) a u hydrantu zimostráz.  

Současně bylo doporučeno v rámci údržby zapojení občanů, pokud mají o tvorbu prostoru 

v jejich okolí zájem, do utvářejícího se konceptu dobrovolnictví. 

Paní Slabochová možnost výsadby keřů prodiskutuje na OŽPD a případně zařadí do 

evidence požadavků na NV. 

 

Pan Hartman otevřel otázku hluku v naší MČ, respektive možnosti nedělního klidu. Jako 

příklad uvedl výzvu úřadu v Černošicích, kde sice mohli navrhnout a schválit protihlukovou 

vyhlášku, avšak šli cestou výzvy k občanům, nikoliv direktivním nařízením. 

„Apelujeme na prostou lidskou ohleduplnost. Pokud z nějakého důvodu v neděli hlučné 

činnosti provádět musíte, vysvětlete to svým sousedům, domluvte se ,,,: Věříme, že vzájemný 

respekt a otevřená komunikace našemu městu mohou prospět více než striktní vyhláška.“ (V 

Černošicích není možno dle vyhlášky používat zahradních strojů do 14 hodin a do 20 hodin, 

nyní šlo o apel   rozšíření  na celou neděli. U nás by takto mohlo být zahájeno alespoň 

základní řešení neděle a svátků kolem oběda a podobně) 

I u nás by bylo možno zkusit takovou výzvu a apelovat na ohleduplnost. Komise toto bude 

dále diskutovat. 

 



Komise se zabývala možností, zda by bylo vhodné umístit upozornění na existenci přírodního 

parku ( ze zřizovací listiny PP vyplývá např. zákaz motosportů  - není možno provozovat 

např. sport na čtyřkolkách mimo obydlené části, další omezení v obydlených částech 

vyplývají z jiných zákonů ) v prostoru vzniklé provozovny půjčovny čtyřkolek  u Blatovského 

parku. Členové komise byli v tomto různého názoru, panovala obava z obtížného získávání 

případné spolupráce na informování potenciálních klientů ze strany provozovny. Padl návrh, 

umístit u vjezdů do lesa cedule upozorňující, že do lesa není možno vjíždět na čtyřkolkách. 

Členové komise byli v tomto různého názoru, někteří se v lese nesetkali ani se zvýšeným 

pohybem čtyřkolek  ani s jejich stopami. Pan Březina navrhl, že projedná možnost umístění 

zákazových cedulí s Lesy ČR . 

Dále se diskutovalo o možnosti osazení souhrnných cedulí označujících přírodní park včetně 

podrobnějších informací. Problematika bude dále diskutována.   

 

 

Zapsal(a):  Slabochová  

 

Zápis sepsán dne: 12- 15.10.2012 

 

Předáno k doplnění předsedovi a členům KŽP: 15.10.2012 

 

Doplnění zapracováno: 17.10.2012 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis doplněn a ověřen dne: 18.10.2012 

předseda: Ing. Hartman 

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná 14.11.2012 16:30, v malé zasedací místnosti ÚMČ. 
 


