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VÁŠ DOPISCJ

ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/1S725/2019

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: ' Martina Vrbková

TEL.: 281012949

E-MAIL: martina.vrbkova@praha21 .cz

DATUM: 23.10.2019

Zápis č. 7/2019 Komise životního prostředí

Rady městské části Praha 21, konané dne 16.10.2019

Zahájeníjednání 17:20 hod

Ukončeníjednání: 18:35 hod

Přítomni: Ing. Jitka Carbolová — předsedkyně komise

Martina Vrbková — tajemnice komise

JUDr. Hana Pelčáková, Ing. Kristýna Kopecká, Ing. Jaroslava Vostatková— členové

komise,

Omluveni: lng. Daniela Zemanová, Blanka Exnerová

Nepřítomni: Mgr. Martin Bruoth

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:: Martin Švejnoha, Ing. Šárka Zátková, JUDr. Vladimíra

Kozáková

. Bodyiednání

1. Umístěné koše na odpad v lesích ČR.

Pan Martin Švejnoha komisi předložil mapku skoši umístěnými vlese a seznámil ji

s historií jejich vývozu. Komise se shodla na umístění nehořlavých betonových košů

s kovovou vložkou, umístěných u silnice při vstupech do lesa. Pan Martin Švejnoha
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zjistí 2-3 nejfrekventovanějších vstupy a výstupy zlesa pro účelně umístění těchto

košů.

Přesun STO Líšická — pan Švejnoha informoval kminule projednávanému bodu

žádostí o přesun stanoviště tříděného odpadu (dále jen STO) v Lišické, že se s ním

Žadatel_spojil a navrhl 3 mista pro přesun STO. Pan Švejnoha prověřil

možností těchto míst a zjistil, že žádné z navržených nesplňuje podmínky pro umístění

a realizací STO.

Nádoby na kov - Pan Šejnoha informoval, že žádá Pražské služby a Magistrát hl.m.

Prahy o umístění nádob na kov na 9 nově vytipovaných stanovištích vsouladu

sminulým jednáním komise, dále navýšení počtu svozů kovového odpadu na 2

místech (Žlebská, Hulická) z důvodu častého přeplňování a prověří možnost navýšení

počtu nádob na kov na stanovišti Valdovská, kde ani nejkratší frekvence svozu

nepomohla od přeplňování.

Cesta pod cvičákem .

Paní Kopecká informovala, že tuto cestu a okolní výsadbu má v grantové správě

občanský spolek a další úpravy mohou být řešeny až po předání do správy MČ.

. Volba místopředsedy komise

Vzhledem k odchodu pí. Vostatkové a snížení počtu členů pod usnášeníschopný počet,

byl tento bod programu přesunut na další zasedání.

„Rekonstrukce kanalizace na ČOV v Újezdě nad Lesy včetně odlehčovacích komor

- Stavba č.3140 — TV Újezd nad Lesy"; pravidelná péče vlastníka o přilehlé lesní

pozemky ke stavbě kanalizace.

Paní JUDr. Pelčáková informovala, že v souladu s minulým zápisem komise vypravila

dopis provozovateli PVK sžádostí o častější dohled a čištění česlí vodlehčovacích

komorách. Na základě reakce pak komise zváží možnost setkání na místě včetně

zástupců Lesů ČR a PVK.

. Alej Ježovícká

Dne 9. 10 v 16 hod se členové komise setkali v aleji při konci ulice Ježovická. Stromy po

levé straně (směr Ježovická-Skalka) od závory po vedení vysokého napětí jsou

v bezprostřední blízkosti plánované výkopové rýhy pro uložení melíorace v souvislosti

s přeložkou I/12. Paní Carbolová komunikovala s projektantem, který přislíbil snahu o

posun a využití pažení v dokumentaci pro stavební povolení. Zároveň doporučil v dané

oblasti neprovádět nové výsadby do doby dokončení melíorace.

Info o provedených výsadbách (tisy. chryzantémy) - paní Vrbková informovala o

zasazení tisů z rhododendronu (viz zápis č. 5) do parku před Masarykovu ZŠ a o

výměně letní výsadby v truhlících před úřadem za podzimní (chryzantémy).

Zapsala: M.Vrbková dne: 16.10.2019
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Předáno k připomínkóvání Ing. Jítce Carbolové dne:. 17.10. 2019 vráceno 23.10.2019

Připomínky zapracovány: 4.11.2019

Zápis ověřen dne: 5.11.2019

Termin příštíhojednáníje: 27.11.2019 v 17:00 hod. Velká zasedací síň
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