
 

 

Zápis č. 7/2012 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 5.9.2012 
 

Zahájení jednání: 16:30 

Ukončení jednání: 19:30 

 

1. Účastníci jednání 

 

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

Bureš, MUDr. Ivona Kosová 

Omluveni:   Kateřina Burešová, Pavel Švejnoha  

Neomluveni:   

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté: -  Ing. Březina, pan Váša 

 

2. Program jednání 

 

Noví členové KŽP 
Paní Slabochová sdělila, že paní Burešová je jmenovaná členem KŽP, byla schválena RMČ. 

Komise projednala přijetí nových členů KŽP. Jedná se o Ing. Březinu, vedoucího OŽPD a 

pana Vášu. Noví členové se komisi představili, uvedli  proč mají zájem se práce komise 

zúčastnit a v jaké oblasti by mohli být pro komisi největším přínosem. Poté zodpověděli 

dotazy komise.  

Komise odsouhlasila jmenování těchto nových členů – 3 hlasy pro 

Návrh jmenování bude předložen  RMČ ke schválení. 

Zajistí paní Slabochová 

 
 

Zápis z KŽP  25.6.2012 

Na dotaz předsedy komise na tajemníka komise ohledně stavu minulého zápisu bylo sděleno, 

že RMČ vzala na vědomí tento zápis. RMČ jmenovala paní Burešovou členem KŽP. 

Schválený zápis bude tajemníkem komise umístěn na webové stránky. 

 

 

ALEJ  NA HLAVNÍ  
Komise diskutovala nutnost obnovy aleje na hlavní ( Novosibřinská – Starokolínská), která je 

ve zhoršujícím se stavu. Na obnovu je nutno zpracovat projekt.  

Komise se shodla na nutnosti komunikace s občany a seznámení je s vážným stavem aleje a 

nutnosti její obnovy. 

Dále se komise shodla na nutnosti provedení studie proveditelnosti obnovy aleje. Schválení 

pozemků pro NV – obnovu aleje máme od MČ Praha 21 ( pozemky v majetku či správě MČ) 

a od MHM Prahy ( pozemky v majetku hl.m.Prahy). Souhlas MHMP byl podmíněn 

vyjádřením TSK. O vyjádření TSK požádala paní Kozáková. Výsledek zjistí do příště paní 

Slabochová. 

Paní Slabochová rozešle členům KŽP seznam firem, které mohou udělat studii 

proveditelnosti.  



Hlasování o nutnosti obnovy aleje – 3 členové pro 

Hosté se ztotožnili s názorem KŽP. 

 

ČLÁNEK 
RMČ spolu s projednáním minulého zápisu schválila doporučení KŽP informovat občany 

formou článku v Újezdském zpravodaji  a na webových stránkách úřadu o projektu obnovy 

aleje při hlavní komunikaci. Dále RMČ pověřila KŽP prostřednictvím jejího předsedy Ing. 

Hartmana a Redakční radu Újezdského zpravodaje přípravou článku a OŽPD poskytnutím 

odborných informací. RMČ také pověřila KŽP prostřednictvím jejího předsedy Ing. Hartmana  

kontrolou finální podoby článku. 

Ing. Hartman začne článek připravovat, požádá Redakční radu o prostor, OŽPD na požádání 

poskytne odborné informace. 

 

 

POZEMKY PRO NV 
Komise otevřela jednání o pozemcích ve vlastnictví či užívání MČ Praha 21 vhodných pro 

NV ( náhradní výsadbu) a odložila uzavření tohoto bodu na příště. 

 

 

ZELEŇ  NA  MULTIFUNKČNÍM  HŘIŠTI 
KŽP projednala stížnosti občanů a informace OŽPD potvrzující zhoršený stav 4 stromů na 

multifunkčním hřišti. KŽP  se domnívá, že návrhu kácení musí předcházet projekt obnovy 

zeleně na multifunkčním hřišti. Proto KŽP doporučuje RMČ pověřit samosprávu MČ 

vypracováním projektu obnovy zeleně na mult. sportovišti , který bude obsahovat seznam 

navržených stromů ke kácení, důvodovou zprávu pro kácení a navrhovanou náhradní 

výsadbu. Jak  bylo již dříve v zápise i na jednání za přítomnosti OMI stanoveno je projekt 

obnovy z hlediska KŽP jediný vhodný postup v podobných situacích.  o jednání RMČ bude 

toto předloženo v samostatném bodu. Zajistí paní Slabochová. 

 

 

ZPEVNĚNÁ PLOCHA VE CTINĚVESKÉ  
Členové komise se seznámili s požadavkem pana Miky – OMI- na projednání žádosti pana 

Kapra na zpevnění zelené plochy před domem č.p. 2159, ul. Ctiněveská zatravňovací dlažbou. 

Dále se seznámili s nesouhlasným vyjádřením Silničního správního úřadu OŽPD ÚMČ Praha 

21. V ulici Ctiněveské se nachází obytná zóna, kde vozidla mají parkovat pouze na 

vyhrazených parkovacích místech, zelený pás při komunikaci má funkci estetickou a 

účelovou – má sloužit k zasakování dešťové vody. Obě tyto funkce by neměly být narušeny. 

Parkování návštěv by měl žadatel řešit na vlastním pozemku. 

Členové komise se ztotožňují s uvedenými důvody a  nesouhlasným vyjádřením SSÚ.  

Proti povolení zpevnění plochy hlasovali 3 členové KŽP. 

 

 

TRUHLÍKY U POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU 
Komise projednala možnosti umístění kontejnerů s rostlinami vně podloubí do pásu podél 

komunikace v těsné blízkosti budovy. Důvodem přemístění je špatný stav rostlin 

v kontejnerech a jejich neustálé poškozování kolemjdoucími, vyšší náklady na údržbu a 

obnovu z důvodu výše uvedeného poškozování i pro nedostatek vláhy uvnitř podloubí, a 

v neposlední řadě  i vyšší estetická funkce v případě umístění vně podloubí..  

K přemístění je nutný souhlas TSK. Zajistí paní Slabochová 

 

 



ZÁVORA 
Komise byla informována o neustálém tvoření skládek u hřbitova a podél cesty od hřbitova 

k ul. Ježovická. Vrátila se k již dříve projednávanému záměru umístit zde zábradlí a na cestu 

závoru. Paní Slabochová předložila návrh vyrobené závory, kterou by bylo možno zakoupit a 

na toto místo osadit. Vjezd na přilehlá pole je zajištěn přímo od komunikace Zaříčanská a 

závora by byla umístěna tak, aby vjezd cyklistům umožňovala. Závora je počítána zamykací 

s tím, že klíč pro případ potřeby by byl umístěn na ÚMČ Praha 21. I toto bylo již v minulosti 

projednáno. 

Pro umístění závory hlasovali 3 členové. 

Do jednání RMČ bude toto předloženo v samostatném bodu. Zajistí paní Slabochová. 

 

 

Zapsal(a):  Slabochová  

 

Zápis sepsán dne: 18.9.2012 

 

Předáno k doplnění předsedovi a členům KŽP: 19.9.2012 

 

Doplnění zapracováno po vyjádření členů KŽP: 26.9.2012 

Předáno k druhému připomínkování předsedovi: 27.9.2012 

Doplnění zapracováno: bez připomínek 

 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis ověřen dne: 27.9.2012 

předseda: Ing. Hartman 

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná 10.10.2012 16:30, v malé zasedací místnosti ÚMČ. 
 


