
 

Zápis č. 7/2013 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 24.6.2013 
 

Zahájení jednání: 16:00 

Ukončení jednání: 18:00 

1. Účastníci jednání 

 

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

vedením KŽP),  ,  RNDr. Jitka Jenšovská, Ing. Jiří Bureš, pan Miroslav Váša 

Omluveni: pan Pavel Švejnoha,  paní Kateřina Burešová, Ing. Michael Hartman 

Neomluveni:   

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:  paní Ing. Lenka Vlachová 

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 od pana Zemana ještě nemá. Budou do 

příštího jednání KŽP.  Úkol trvá 

Zajistí paní Slabochová  

 

RYBNÍKY A BĚCHOVICKÝ POTOK 

Znovu otevřeme v podzimních měsících v návaznosti na postup změny vlastnictví potoka – 

MHMP. 

 

KANALIZACE UL. HODKOVSKOU ( OD ROHOŽNÍKU PO ČISTIČKU) 
Pan Březina sdělil: Dopis na PVK byl odeslán. 

 

REGULACE POHYBU KONÍ PO LESE 
Pan Březina seznámil komisi se závěrem jednání s chovatelkou koní paní Chrástovou a 

s připraveným dopisem chovatelům koní v katastrálním území Újezd nad Lesy, který navázal 

na závěr tohoto jednání. 

Dopisem vyzveme chovatele koní k ohleduplnosti při pohybu v Klánovickém lese a 

k dodržování pravidel daných zákonem o lesích.  

Komise se shodla na tom, že toto je v rámci možností a platných právních úprav nejvhodnější 

způsob ovlivnění chování chovatelů koní – návštěvníků Klánovického lesa. 

Předložený dopis bude po schválení RMČ odeslán všem známým chovatelům koní v Praze 

21.Komise text dopisu prodiskutovala a jeho znění odhlasovala: pro byli - 4, proti - 0, zdržel 

se hlasování - 0  

Zajistí paní Slabochová 

 

 

Z DALŠÍCH DISKUTOVANÝCH TÉMAT 



 

Lokalita IPB  u trafa: Pan Hartman nebyl přítomen.  

Úkol dále trvá. 

 

Lavičky u rybníka ke Kolodějům – Pan Březina informoval, že se poptal v okolí a skutečně 

se zde schází hluční lidé kteří se zde hlučně baví do noci. Pan Váša upozornil, že kvůli jedné 

skupině nepřizpůsobivých lidí není možno všem ostatním slušným zamezit využívání laviček 

tím, že bychom je odstranili. Komise souhlasila. Podnět k opravě laviček  bude předán na 

OMI, během léta bude opraveno. 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. Úkol trvá. 

 

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

kanalizace.   Pan Březina sdělil, že majitelé domů a chat byli osloveni, ale ještě nejsou 

shromážděny veškeré odpovědi. Předpokládá doplnění do příštího jednání. Úkol trvá.  

Zajistí pan Březina.  
 

Suchý strom  
Dřevina bude v nejbližší době odstraněna dobrovolníky. Komisi bude informovat paní 

Jenšovská. 
 

INFORMACE Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ 
Pan Březina informoval komisi, že závěry z jarního veřejného projednání byly předloženy 

k plnění odborům. Přednesl zde body, týkající se oblasti ŽP s tím, že se domnívá, že by se 

s nimi měli členové KŽP seznámit. Proběhlo prodiskutování některých témat. Z důvodu 

konání Zastupitelstva MČ bylo jednání ukončeno s tím, že pan Březina rozešle členům KŽP 

tyto podklady písemně. 

 

 

Zapsal(a):  Slabochová  

 

Zápis sepsán dne: 25.6.2013 

Předáno k doplnění Ing. Březinovi:25.6.2013 

 

Doplněno:  Doplnění zapracováno: 25.6.2013 

Předáno k připomínkování členům KŽP 25.6.2013 připomínkovat do 27.6.2013 do 

8:00hod. 

Doplnění členů KŽP zapracováno: 27.6.2013 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis ověřen dne: 27.6.6.2013 Ing. Březinou  

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná 2.9.2013 od 16 hod.  v malé zasedačce. 


