
 

Zápis č. 3/2014 z jednání Komise životního prostředí  Rady městské části 

Praha 21, konané dne 12.3.2014 
 

Zahájení jednání: 17:00 

Ukončení jednání: 19:30 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni:  paní Dana Slabochová (tajemník), MUDr. Zita Kazdová ( předseda komise), pan Miroslav 

Váša, RNDr. Jitka Jenšovská, pan Pavel Švejnoha, MVDr. Tomáš Vlach, Ing. Jiří Bureš, paní Kateřina 

Burešová 

Omluveni:  Ing. Michael Hartman   

Neomluveni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:   

 

 

1. Vjezd na pole – z Ježovické 
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. 

Pan Bureš upozornil, že zemědělská technika nyní opět jezdí Ježovickou a objíždí závoru v místě 

biokoridoru, kde již byla odstraněna oplocenka. Navrženo upozornit MHMP, námět nedořešen, nutno 

dokončit. 

 

2.Kontrola úkolů KŽP a jejich plnění dle zápisů 2013, projednání pokračování 

vybraných projektů.  
Projekty budou vloženy do alfresca a KŽP s nimi bude dále pracovat a průběžně doplňovat. Pokračující 

projekty z r. 2013 se týkají těchto okruhů: Voda, Kanalizace, Klánovický les, Městská zeleň. Systém vedení 

databáze v alfrescu vytvoří p.Bureš po domluvě s předsedkyní a tajemnicí.  

Do alfresca bude také vložena část strategického plánu, týkající se životního prostředí. 

 

Nejdůležitější úkoly, pokračující z r.2013: 

 

Rybníky v Újezdě a jejich přítoky - VODA 
všechny úkoly týkající se rybníků, jejich přítoků a povodí budou sjednoceny a projednávány jako celek. 

KŽP požádá RMČ o výchozí informace o vlastnictví, správě a hospodaření na rybnících a vodních tocích 

MČ P21Kdo je vlastníkem, kdo zde hospodaří, za jakých podmínek, kdo kontroluje plnění podmínek,  jaký 

je způsob péče a ochrany, jaký je systém kontroly a jaké mohou býti postihy při neplnění zadaných 

podmínek.  

 

Kanalizace, OK1, OK2, OK3 KANALIZACE 
současný stav vyvedení výtoku jednotné kanalizace do lesa a Přírodního parku je nepřijatelný a komise 

doporučí RMČ řešit tento problém, kdy přepadem z OK2 a OK3 dochází k zaplavování části Újezda 

(přírodního parku i přírodní rezervace), jako prioritu MČ 

Nutno dále prověřit domněnku, že část kanalizace na Rohožníku je oddělená (splašková, dešťová).  

 



Alej na hlavní MĚSTSKÁ ZELEŇ 

komise se soustředí na nalézání způsobu a možností pro dosazení stromů na hlavní i nad rámec Prováděcí 

zprávy ( např. specifikace pozemků při ukládání náhradní výsadby tak, aby ostatní pozemky byly 

odblokovány pro případné granty či sponzorskou výsadbu). Prováděcí zpráva bude aktualizována, členové 

KŽP si projdou terén na mimořádném „výjezdovém zasedání“. 

 

 
 

 

 

2.Nové úkoly pro r.2014 
 

2.1.Koncepce Rohožník spolupráce KÚR, KVA, KŽP  
základní info. o vytipovaných místech, na která bychom se měli zaměřit (odpadky na smyčce busu, chybějící 

lesní hřiště, pozemek s nevyjasněným vlastnictvím, špička lesa v majetku Sibřiny - skládky, vlastnictví 

pozemků, vedení přeložky, sportovní hřiště). Úkol pro členy KŽP -  doplnění námětů na zkvalitnění 

prostředí či řešení problému na Rohožníku. 

 

2.2.Projekt cesty Újezd a okolí 
pouze zákl.info, neprojednáno z časových důvodů, úkol trvá 

 

2.3.Dobrovolnictví v ž.p. 
pouze zákl.info, neprojednáno z časových důvodů, úkol trvá. Začneme veřejným poděkováním všem, kteří 

se dobrovolně starají o zelené plochy či předzahrádky ve svém okolí. Napsáním textu pro ÚZ pověřena 

předsedkyně. 

 

2.4.Další náměty na projekty KŽP r.2014  
nebyly vzneseny, úkol je průběžný 

 

3.Grantové výzvy pro r. 2014 
předem vytipovány výzvy z operačního programu ž.p. a Nadace Partnerství, projednaly předsedkyně s 

tajemnicí. V komisi předložena výzva pro grant Nadace Partnerství pro vodu v krajině - využití pro 

prameniště Běchovického potoka. Uzávěrka 10.4.2014,  http://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-

vyzvy/Nestle-pro-vodu-v-krajine   

Pověřen p. Bureš domluvou s p. Karneckým a následným jednáním s předsedkyní o zpracování grantu. 

 

4. Přesun fin. prostředků 
Komise požádala pana radního Vlacha, aby na RMČ přednesl návrh komise přesunout ušetřené fin. 

prostředky ze zimní údržby na životní prostředí. 

 

5.Stručná informace o řízení o povolení kácení vedeném na OŽP MHMP v souvislosti s 

Modernizací traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly.   
Existují pochybnosti o důvodu neúčasti občanů a spolků v řízení vedeném na MHMP a o neuložení náhradní 

výsadby v Rozhodnutí z února 2014. Neuložením náhradní výsadby přišla MČ Praha 21 minimálně o 100 

stromů, které mohly být vysazeny na území MČ. Předsedkyně pověřena vyžádáním informací k tomuto 

řízení. 

 

6.Biokoridor  
Byla diskutována otázka využití pozemků v biokoridoru v jižní části Újezda východně od ul. Oplanské 

(majitel pozemků pan Urban) 

Je nutno získat souhrnnou informaci o tomto biokoridoru – jak možno zastavět, jaké možno stavby 

v biokoridoru, jak z nefunkčního vytvořit funkční biokoridor. Zajistí paní Slabochová. 

 



7.Paní RNDr. Jenšovská požádala o uvolnění z KŽP, jako důvod uvedla svoji současnou pracovní 

situaci a dostatečný počet členů KŽP. Žádost členky komise byla s politováním přijata a Dr. Jenšovské  bylo 

nabídnuto obnovení členství v případě budoucího zájmu v komisi opět pracovat. 

 

 

Připomínky, stanoviska a usnesení pro RMČ ze schůzky KŽP dne 12.3.2014: 

 

 

Návrh usnesení - ukončení členství RNDr. Jenšovské v KŽP na vlastní žádost. 
 

Návrh usnesení – rybníky a jejich přítoky 

KŽP doporučuje RMČ pověřit OMI a OŽPD zjištěním  následujících informací o rybnících v k.ú. Újezd nad 

Lesy a jejich přítocích: kdo je vlastníkem, kdo zde hospodaří, za jakých podmínek, kdo kontroluje plnění 

podmínek,  jaký je způsob péče a ochrany, jaký je systém kontroly a jaké mohou býti postihy při neplnění 

zadaných podmínek. 

 

Návrh usnesení – kanalizace 
KŽP doporučuje RMČ aby MČ požádala MHMP o vyřešení výtoku kanalizace do lesa, přírodního parku a 

přírodní rezervace a vyřešení opakujících se záplav v severní polovině Újezda nad Lesy a dále požádat 

MHMP  o zpracování studie přechodu ze stávající jednotné na oddělenou kanalizaci. 

 
 

Zapsal(a):      paní Slabochová  

Zápis sepsán dne:   19.3.2014 

Předáno k připomínkování:  20.3.2014  připomínkovat do 23.3.2014  

Připomínky zapracovány:   24.3.2014 

Zápis ověřen :    MUDr. Kazdovou  dne: 25.3.2014 

(případně pověřený zástupce) 

 

Termín příštího zasedání komise 

Středa 16.4.2014 v 16hodin v malé zasedačce. 

 

Středa 9.4.2014 v 16:40hodin sraz na rohu Zaříčanské a Novosibřinské – prohlídka aleje, odchod na 

obchůzku v 16:45 
 

 

 


