
 

Zápis č. 1/2014 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 20.1.2014 
 

Zahájení jednání: 16:00 

Ukončení jednání: 17:40 

1. Účastníci jednání 

 

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

vedením KŽP),    pan Miroslav Váša, RNDr. Jitka Jenšovská, pan Pavel Švejnoha 

Omluveni:   
Neomluveni: Ing. Michael Hartman,  Ing. Jiří Bureš, paní Kateřina Burešová 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:   

 

Program jednání 

 

Studie rekonstrukce parku u ZŠ,  Staroklánovická č.p. 230 
Pan Březina informoval komisi – pro projekt byl vybrán jiný návrh, nikoliv ten, který navrhla 

KŽP. Odvodnění bude řešeno vsakovací jámou s přepadem. 

Veřejné projednání navrženého projektu „Revitalizace parku před ZŠ Masarykova, 

Staroklánovická 230, Praha 9“ bude 19.2. od 17 hod ve velké zasedací místnosti ÚMČ Praha 

21. Komise se shodla na tom, že by se projednání měli zúčastnit její členové.   

 

Úklid Lesní galerie 
K řešenému problému pan Březina sdělil:  

- Lesy ČR – sdělily že o provádění úklidu Lesní galerie neuvažují.  

- Lesy hl.m. Prahy – o možnosti spolupráce na úklidu je nutno jednat s MHMP, 

Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství.  

Jak jednání dopadnou, sdělí pan Březina. 

 

Záhonek u Pizzerie Blatov  
Pan Březina informoval: 

Zahrádkáři nemají o údržbu záhonku zájem. Paní Exnerová, která byla za zahrádkáře 

dotázána sdělila, že vzhledem k velice dopravně zatíženému okolí a problematičnosti udržení 

vzhledově přijatelného stavu záhonku doporučují místo ošetřit postřikem proti plevelům, 

rozprostřít oblázky a neumisťovat žádné rostliny.  Místo se bude dobře udržovat pravidelným 

postřikem a úklidem a bude vypadat lépe. KŽP se snažila více než rok zajistit pro údržbu 

tohoto místa dobrovolníky. Protože se záměr nepodařil, souhlasí členové komise s návrhem 

zahrádkářů. Paní Slabochová se nabídla, že zajištění této méně náročné úpravy provede 

v jarních měsících v rámci údržby zeleně. 

 

MŠ Lišická – úprava thují při severním oplocení  
Paní Slabochová informovala, že žádost o grant z finančních prostředků MHMP i s projektem 

„ Náhrada druhově nevhodného keřového porostu podél uličního oplocení MŠ Sedmikráska 

v ulici Lišické, Praha 21 – Újezd nad Lesy“ byla podána na MHMP. 

 

Prameniště Běchovického potoka Dopis (návrh) měl předložit pan Bureš, na jednání 

komise nebyl přítomen.  Úkol trvá.  



 

Z ostatních podnětů 
 

Výsadba na IPB Realu - prohlášení pro občany, se kterými pan Hartman projednával 

výsadbu a péči o zeleň u chodníku na IPB Realu ( u trafa), bylo předloženo, přítomní členové 

s návrhem souhlasí. Návrh bude předán panu Hartmanovi na příštím jednání komise, neboť 

tentokrát nebyl přítomen. 

 

Výroční zpráva – paní Slabochová informovala komisi, že odpřipomínkovanou pracovní 

verzi zprávy předala paní Kartousové, která ji bude zapracovávat do konečného elaborátu za 

celý úřad. Celková výroční zpráva za úřad bude následně předložena RMČ ke schválení ( cca 

únor), následně bude předložena ke schválení Zastupitelstvu ( březen) a po té bude 

zveřejněna.  

Paní Slabochová upozornila, že do doby konečného odsouhlasení a zveřejnění se jedná o 

neveřejný, pracovní materiál! 

 

Těžební plán na rok 2014 – paní Slabochová předložila k nahlédnutí mapku míst těžby 

v lese na katastru Újezda i Klánovic, kterou OŽPD obdrželo od Lesů ČR a informovala 

komisi, že tato mapa je k nahlédnutí také na webových stránkách MČ. 

 

Závora u polničky na kopec Skalka – paní Slabochová informovala komisi o pokračování 

záměru úpravy jižních rekreačních cest zahájením přípravy meze ( odtěžení skládky, doplnění 

ornice…) pro další pokračování výsadby aleje u polničky od školy v Sibřině na kopec Skalka. 

Výsadba je plánována z fondu NV ( náhradní výsadby). Vjezdu na tuto polničku bránil dříve 

mobilní kůl uprostřed cesty v místech za školou, který byl nenávratně poškozen. OŽPD 

navrhuje umístit zde obdobnou závoru, jako umístil na polničku u hřbitova, aby opět 

nedocházelo k tvoření černých skládek. Komise s návrhem umístění závory souhlasí.  

Umístění závory bude projednáno s provozovatelem vysílače na kopci Skalka.  

Projednání a umístění závory zajistí paní Slabochová 

   

Plochy pro náhradní výsadbu – paní Slabochová seznámila komisi s potřebou vyčlenit další 

plochy pro možnou náhradní výsadbu ukládanou v rámci správních řízení o povolení kácení 

dřevin rostoucích mimo les. Navrhuje parcely č. 4275 – polnička od školy Sibřina na Skalku, 

557/1 – polnička v prodloužení ul. Oplanská, 4271/1 – polnička od hřbitova, 4306/1 pole na 

Rohožníku podél ul. Žlebská a Miletická,  444/1 – plocha na jižní straně rybníka u ul. 

Staroújezdské, vše v k.ú. Újezd nad Lesy. Parcely jsou ve vlastnictví hl.m.Prahy a správě MČ 

Praha 21. Parcely byly ukázány v mapě a komise si prohlédla ortofoto snímky lokalit.  

Komise s navrženými parcelami pro umístění NV ( náhradní výsadby) souhlasí a 

doporučuje RMČ vydat souhlas s NV na těchto parcelách. 

 

Informační tabule Lesů ČR 
Pan Březina sdělil,  že informace byly předány tak, jak se na minulém zasedání domluvilo. 

3 informační tabule Lesů ČR budou umístěny na lesních pozemcích v lokalitě Blatov, nádraží 

ČD a Velimská a bude na nich stejný text informující o Klánovickém lese, graf skladby 

lesních porostů a výřez z turistické mapy 

 

Alej na hlavní 
Paní Slabochová informovala komisi o provedené výsadbě 14 ks javorů u hlavní komunikace. 

Seznámila komisi s důvody, proč byly stromy zasazeny do jiných míst, než jaká byla původně 

navržena. V podzimních měsících proběhla rekonstrukce chodníků při hlavní komunikaci a 

v některých úsecích také údržbové a čistící práce na škarpě u hlavní, což mělo za následek 



rozšíření chodníků ze dvou na tři dlaždice (třetí dlaždice byla původně tak zarostlá, že ji 

pravděpodobně tvůrce studie proveditelnosti výsadby na hlavní považoval za rostlý terén) a 

také údržbou škarpy došlo k změnám svahu tak, že bylo těsně před vlastní výsadbou zjištěno, 

že do většiny navržených míst strom s balem o průměru min. 80cm nelze zasadit.  

Následně paní Slabochová vysvětlila členům komise, proč nemohly být dřeviny hrazeny 

z finančních prostředků grantového systému a musely být hrazeny z rozpočtu OŽPD. Dřeviny 

na pozemky kolem hlavní byly určeny jako náhradní výsadba již při kácení a v takovém 

případě nelze na ty samé pozemky za stejným účelem požadovat finanční podporu 

z grantového systému. 

V návaznosti na tuto informaci komise diskutovala nad reálnou možností získat finanční 

prostředky na výsadbu nových stromů z nějakého grantu a došla k závěru, že grant na 

výsadbu neuceleného úseku, tedy většího množství jednotlivých stromů, se bude těžko hledat, 

protože tento typ výsadeb není pokryt nabídkou.  

Paní Slabochová sdělila, že hned na počátku všech jednání o havarijním stavu aleje na hlavní 

a nutnosti řešení této situace se probíral způsob její obnovy. Bylo možno zvolit výměnu 

stromů po úsecích, což by obnášelo v určitém úseku vyměnit všechny stromy. Pak by bylo 

možno žádat o grant z nějakého grantového systému (např. Klánovice – obnova celého úseku 

aleje). Proti tomuto způsobu řešení se postavili někteří členové KŽP  i představitelé 

občanského sdružení Újezdský STROM a požadovali kácení jednotlivých, nejhorších stromů 

dle jejich stavu a dle doporučení dendrologů a jejich náhradu tamtéž. V případě, že je na 

pozemky podél komunikace umístěna požadovaná náhradní výsadba, nelze již na stejné 

pozemky žádat o finanční prostředky z grantového systému.  

Dále paní Slabochová předložila komisi návrh druhé etapy obnovy stromořadí u hlavní 

komunikace v souladu se Studií obnovy aleje u hlavní… čítající kácení 13 lip a jejich náhradu 

10 javory. 

Členové komise se seznámili s předloženými materiály týkajících se 13 lip, přehlednou situací 

s jejich umístěním, popisem jejich stavu, vyjádřením dendrologů, u mnohých i vyjádřením 

ČIŽP a AOPK a také fotodokumentací.  

Komise souhlasně projednala návrh kácení i návrh nové výsadby, doporučila  požadovat 

náhradní výsadbu opět k hlavní komunikaci a to tak, aby výsadba navázala na 

zasazených 14 javorů  směrem východním. Komise doporučuje zahájit kroky k vydání 

povolení ke kácení dřevin. 

O tomto bodu bylo hlasováno:  Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0 

 

Zapsal(a):  Slabochová  

Zápis sepsán dne:   20.1.2014 

Předáno k připomínkování:  21.1.2014 

Připomínky zapracovány:   22.1.2014 

Zápis ověřen : Ing. Březinou  23.1.2014 

(případně pověřený zástupce) 

Termín příštího zasedání komise 

 

Příští jednání KŽP bude 19.2.2014 v 16hod ve VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 

ÚŘADU. Na toto jednání v 17 hod. naváže Veřejné projednání navrženého projektu 

„Revitalizace parku před ZŠ Masarykova, Staroklánovická 230, Praha 9“. 

 


