
 

Zápis č. 8/2013 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 2.9.2013 
 

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, pan Miroslav Váša, pan Pavel Švejnoha,  paní 

Kateřina Burešová, Ing. Michael Hartman 

Omluveni:  Ing. Jiří Bureš 

Neomluveni:   

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:   

 

Program jednání 

 

ALEJ  NA HLAVNÍ  
Článek bude předložen komisi k odsouhlasení a uveřejněn v říjnovém čísle Zpravodaje, 

předán redakci bude do uzávěrky. Zajistí paní Slabochová a pan Březina. 

 

BĚCHOVICKÝ POTOK - prameniště 
Paní Slabochová sdělila, že požadované informace od pana Zemana stále ještě nemá. Nutno 

zaurgovat.  Úkol trvá 

Zajistí paní Slabochová  

 

RYBNÍKY A BĚCHOVICKÝ POTOK 

Změna vlastnictví potoka – MHMP – stále trvá, ještě není změněn vlastník. 

Rybníky: pan Bureš písemně informoval o stanovisku pana Karneckeho – posoudil pouze 

Blatovský rybník, o posouzení Újezdského znovu požádáme. 

Text posouzení k nahlédnutí v dokumentech v ALFRESCU. 

Komise byla upozorněna paní Jenšovskou na velkou skládku na Běchovickém potoce proti 

ulici Církvické. Paní Slabochová předá podnět odpadovému hospodáři úřadu. 

 

KANALIZACE UL. HODKOVSKOU ( OD ROHOŽNÍKU PO ČISTIČKU) 
Dopis na PVK byl odeslán, odpověď přišla, byla rozeslána členům KŽP emailem začátkem 

července k seznámení. Bude uložena v dokumentech KŽP v ALFRESCU. 

Komise se shodla, že údaje poskytnuté PVK za rok 2012 a odhadované údaje členy komise se 

téměř shodují, stejně jako odhady průtoků firmy Hydroprojekt. 

Oslovíme ŽP MHMP s dotazem, zda není možné zajistit monitorování lesa okolo OK 2 a OK 

3, z důvodu možné začínající epidemie či nadměrného šíření škodlivých látek v přírodní 

rezervaci (ZCHÚ).   

 

REGULACE POHYBU KONÍ PO LESE 
Dopis chovatelům koní byl rozeslán, reagovala pouze paní Lamešová, že zde koně již nemají. 

 

 

Z DALŠÍCH DISKUTOVANÝCH TÉMAT 



 

Lokalita IPB  u trafa:  pan Hartman informoval, že výsadba byla  projednána, občané 

souhlasí s doporučenými typy keřů.  Pan Hartman dále informoval, o postoji občanů 

vyjadřující určitý neformální závazek občanů o péči o lísku a přilehlou zeleň. Členové komise 

se domnívají, že pokud nebude z řad občanů zajištěna péče o keřový porost, který zde má být 

na přání občanů vysazen, není vhodné výsadbu provádět.  

 

Lavičky u rybníka ke Kolodějům – Pan Březina informoval, že  rozbitá lavička byla 

odstraněna a nová se umisťovat nebude – časté stížnosti na shromažďování hlučné 

společnosti. 

 

Trdliště – rybník na Blatově – Úkol trvá. 

 

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

kanalizace.   Pan Březina sdělil, že majitelé domů a chat byli osloveni, a bylo prokázáno buď 

připojení na kanalizaci nebo vyvážení žumpy.  

 

Suchý strom  
Dřevina byla  odstraněna. Komisi informovala paní Jenšovská. 

 

Ostatní 

Pan Březina informoval o zavádění nového porgramu ALFRESCO na úřadě a o způsobu jeho 

využití pro práci KŽP. Nadále bude KŽP více komunikovat písemně přes tento program. Pan 

Březina zajistí přístupy do potřebné části programu všem členům KŽP. Zde budou již od této 

schůzky zveřejňovány veškeré materiály k projednání, zápisy a bude zde probíhat diskuze. 

 

Zapsal(a):  Slabochová  

 

Zápis sepsán dne: 4.9.2013 

Předáno k doplnění Ing. Březinovi:5.9.2013 

 

Předáno k připomínkování členům KŽP do programu ALFRESCO: 6.9.2013 

připomínkovat do 12.9.2013 do 8:00hod. 

Doplnění členů KŽP zapracováno: 13.9.2013 

 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis ověřen dne: Ing. Březinou  

(případně pověřený zástupce) 

Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná 9.10. od 16 hod.  v malé zasedačce. 


