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Zahájení jednání 

Zápis č. 6/2019 Komise životního prostředí 
Rady městské části Praha 21, konané dne 18.9.2019 

16:30 

Ukončení jednání: 19:00 

L Účastníci j e d n á n í 
Přítomni: Ing. Jitka Carbolová - předsedkyně komise 

Ing. Jana Gurovičová - tajemník 

JUDr. Hana Pelčáková, Ing. Kristýna Kopecká, Blanka Exnerová, Mgr. Martin Bruoth -
členové komise 

Omluveni: Ing. Daniela Zemanová, Ing. Jaroslava Vostatková 

Nepřítomni: 

Přizvaní zaměstnanci UMČ P21: Martina Vrbková, Martin Svejnoha, Ing. Šárka Zátková, 
JUDr. Vladimíra Kozáková (omluvena) 

Hosté: Petr Vlasák 

2. P r o g r a m 
• Body jednání 

1. Umístění stání na separovaný odpad v ulici Lišická. 
Pan Petr Vlasák vysvětlil členům komise, z jakých důvodů mu vadí umístění kontejnerového 
stání na separovaný odpad v ulici Lišická naproti vchodu na jeho pozemek u rodinného domu. 
Jednotliví členové komise i přizvaní hosté se v diskusi shodli, že je velmi obtížné v současném 
zastavěném území městské části najít vhodná místa k umístění stanovišť na tříděný odpad a 
chápou, že tato situace je pro pana Petra Vlasáka obtěžující, nicméně toto stanoviště je již 
dlouhodobě na tomto místě a bylo pouze o pár metrů posunuto, vzhledem k tomu, že nádoby 
byly umístěny příliš blízko křižovatky a musely být posunuty, aby nebránily výhledu a 
bezpečnému provozu. Stání musí být umístěno minimálně pět metrů od křižovatky. Panu Petru 
Vlasákovi bylo nabídnuto, aby sám zkusil vytipovat jiná vhodná místa v okolí, která by ho 
neobtěžovala, a tato místa, aby zkonzultoval s panem Martinem Svejnohou z OZPD. Pokud se 
jim podaří najít jiné vhodné místo v dané oblasti, budou v tomto ohledu činěny další kroky. 
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2. Rezignace tajemnice KŽP a jmenování nové tajemnice. 
Současná tajemnice paní Jana Gurovičová oznámila, že tímto rezignuje na funkci tajemnice 
KŽP a představila novou tajemnici paní Martinu Vrbkovou. 

3. Umístěné koše na odpad v lesích ČR. 
Paní Vladimíra Kozáková zaslala předsedkyni komise sdělení: „K odpadům se váže také bod 
košů, které jsou umístěné v lese. Jedná o oblast podél Polesné směrem k Cankovské. Koše do 
lesa umístil na základě domluvy s Lesy ČR ÚJEZDSKÝ STROM. Koše se zavázala vynášet 
paní Dr. Z. Kazdová, po čase se dohovořil pan Dr. P. Roušar s panem P. Zemanem, býv. ved. 
VHČ a ten kontaktoval naší četu, ta koše cca 2x měsíčně vyvážela. 

Já se domnívám, že koše do lesa nepatří; navrhuji na naše pozemky před vstupy do lesa umístit 
2 - 3 velké betonové koše s hliníkovou vložkou, o které se budeme starat a vyzvat Lesy ČR k 
odstranění původních košů. Včera jsme o tom hovořili s p. D. Váňou, p. Ing. J. Roušalem a pí 
M. Slavíkovou. Prosím, komisi o názor.". Paní místostarostka Kristýna Kopecká upozornila na 
riziko požárů, pokud jsou odpadkové koše umístěny v lese. Pan Svejnoha potvrdil, že některé 
koše má vyvážet nádvorní četa a zbytek se zavázal vynášet Újezdský Strom. Do příštího 
jednání KŽP připraví pan Martin Svejnoha mapku s koši a jejich způsob vyvážení a o této 
problematice bude komise dále jednat. 

4. „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 předsedkyně a paní Jana Gurovičová vysvětlily, jakým způsobem byla vybudována 
kanalizace tzv. přivaděč ze sídliště Rohožník přes celý Újezd nad Lesy na ČOV na Blátově a 
jakým způsobem jednotná kanalizace funguje. Současný stav není optimální, ale náprava této 
situace je velmi obtížná a finančně náročná a znamenala by přebudování velkého množství 
kanalizačních řadů ve velmi velké části Újezdu nad Lesy se zásahy do značného množství 
komunikací. KZP doporučuje Radě MČ v současné chvíli napsat dopis prostřednictvím radní 
pro životní prostředí na provozovatele kanalizační sítě společnost PVK a.s., s žádostí o častější 
dohled a čištění česlí v odlehčovacích komorách a koryta za odlehčovací komorou, případně 
dát podnět na Hygienickou stanici HMP. Pan Martin Bruoth zjistil odbor, na který se zapotřebí 
se obrátit - Protiepidemický odbor HS HMP pobočka Praha - sever. 

5. Sběrné nádoby na kov. 
Pan Martin Svejnoha vytipoval 9 míst v současných stanovištích na separovaný odpad, kam by 
se mohly umístit nové kontejnery na kovový odpad. Jedná se o stání: Zalešanská/Lomecká, 
Chotěnovská, Žehušická/Machovická, Živonínská 1629 - zdravotní středisko, 
Hořejšího/Slitrova, Kojická/Všeňská, Nadějovská/Bělušická, Druhanická/Rozhovická, 
Lstibořská. Komise o tomto hlasovala a všichni členové souhlasili s umístěním nových 
sběrných nádob na výše uvedená stanoviště. 

6. Separované nádoby na olej. 
Pan Martin Svejnoha informoval komisi, že od 2.9.2019 jsou na 2 stanovištích umístěny 
nádoby na sběr olejů, jedná se o roční pilotní projekt. Zatím jsou stanoviště bez problémů, lidé 
je začínají využívat a nádoby jsou zaplněny cca z 1/3. 

7. Dotační programy na dešťovou vodu. 
Paní Jitka Carbolová zaslala možnosti využití programu Dešťovka pro obce. KZP se shodla na 
využití těchto programů v rámci nově budovaných nebo rekonstruovaných objektů v majetku 
městské části. 
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8. Vánoční strom 
Paní Martina Vrbková sdělila, že do stávajícího stojanu v parku před školou bude v letošním 
roce umístěn opět pokácený strom, který má rozhodnutí o povolení kácení. Vytipovala a 
členům komise na fotografiích ukázala 2 stromy, které by bylo možno k tomuto účelu využít. 
Komise o nich hlasovala v poměru 4 pro a 1 se zdržel a schválila smrk, který roste u křižovatky 
Sudějovická x Hrádková u bytového domu. 
Dále se komise zabývala výsadbou nového vánočního stromu. Při hlasování se všichni členové 
komise shodli, že bude vysazen strom, dle výběru pracovnic OZPD (podle nabídky, která 
momentálně bude k dispozici). KZP doporučuje smrk Picea Omorika výšky 1,5 s maximálním 
kořenovým bálem. 

Diskuse: 

Paní Jitka Carbolová jednala s paní Burešovou z Ježovické ulice o výsadbě stromů, která se 
nachází na jižní straně Újezdu směrem od ulice Ježovické k hřbitovu a Ke Skalkám. Byly 
probrány vhodné zásahy ve stávajících výsadbách (prořez ulomené větve hrušně, vyřezání 
výmladků a prořezání bezprostředního okolí mladých lip) - zajistí nádvorní četa. Část 
stromořadí vysadila rodina Burešova, ale dle sdělení paní Martiny Vrbkové tato výsadba 
koliduje se strouhou na odvoz vody v souvislosti s přeložkou 1/12. O tomto se dále 
diskutovalo, zda by bylo vhodné ještě v současné době, kdy je to možné některé stromy 
zachránit a přesadit je na jiná místa. Bylo dohodnuto, že bude provedena obhlídka dle možností 
a KZP se tímto bude dále zabývat. 
U závory bránící vjezdu ke Skalkám od sibřinské školky opět chybí zámek (možný opětovný 
vznik skládky) - OŽPD, OMI a nádvorní četa zajistí nový zámek a distribuci klíčů oprávněným 
osobám. 

Zapsala: Ing. Gurovičová dne: 20.9.2019 

Předáno k připomínkování Ing. Jitce Carbolové dne: 20.9.2019 

Připomínky zapracovány: 25.9.2019 

Zápis ověřen dne:^ . ( | , 2019 

Termín příštího jednání je: 16.10.2019 v 16:30 hod. 

Přílohy: Prezenční listina 
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