
  

 

Zápis č. 3/2013 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 6.3.2013 
 

Zahájení jednání: 16:00 

Ukončení jednání: 17:30 

 

1. Účastníci jednání 

 

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

KŽP), Ing. Michael Hartman  

Omluveni: paní Kosová, pan Švejnoha 

Neomluveni:  paní Burešová, pan Bureš, pan Váša 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:  paní Jitka Jenšovská 

2. Program jednání 

 

Na úvod jednání pan Hartman doplnil, že v minulém zápise nebylo zmíněno poděkování,  

které jako odstupující předseda vyslovil na minulém jednání přítomným členům KŽP a 

tajemnici  za všechnu dobrou spolupráci a všechno, co se společně podařilo udělat pro obec. 

Požádal, aby, pokud to není možné doplnit do minulého zápisu, bylo toto zaznamenáno 

alespoň v tomto zápise, neboť si to členové a tajemnice zaslouží. 

 

ALEJ  NA HLAVNÍ  
Pan Březina informoval komisi, že v březnovém čísle  Újezdského zpravodaje je uveřejněna 

krátká informace z veřejného projednání obnovy aleje. 

OŽP za přispění komise připraví do některého z letních  čísel Zpravodaje,  další informace o 

obnově aleje.  Úkol trvá. 

Zajistí paní Slabochová a pan Březina. 

 
 

Z DALŠÍCH DISKUTOVANÝCH TÉMAT 
 

V lokalitě IPB  lískový keř u trafa byl vysazen. Možnou péči s občany a vyjádření k zatím 

nerealizované části občanského návrhu projedná pan Hartman, který již projednával 

s občany i řešení tohoto prostoru.   

Pan Hartman požádal o podání informace, jaký druh keřů by byl vhodný pro výsadbu podél 

chodníku u trafa – zvýšený pohyb psů. E-mailovou informaci zašle paní Slabochová ve 

spolupráci s paní Kopeckou. Úkol pana Hartmana dále trvá. 

 

Lavička k ZŠ – 1. stupeň mezi budovu školy a zastávku MHD v Čentické ulici, umístění těsně 

k chodníku. Dále diskutována možnost umístění zábrany mezi budovou ZŠ a chodníkem 

podél ZŠ v parku, neboť místo kde byla dříve umístěna vývěsní skříňka je nyní silně 

rozbláceno a děti, krátící si zde cestu, blátem znečišťují přilehlé chodníky.  Pan Hartman 

doporučil, aby se zde umístilo něco, dále navrhl, že to může být třeba obnovení nástěnky. 

Také se pan Hartman domnívá, že by věc měla být projednána s ředitelem ZŠ. Paní 

Slabochová navrhla osazení krátkého zábradlí. Doporučeno posbírání návrhů, oslovení pana 



ředitele Kurky, vyhodnocení všech návrhů a rozhodnutí pro konkrétní řešení. Ve spolupráci 

s OMI osloví pana ředitele  pan Březina během měsíce dubna. 

Úkol trvá. 

 

Lavičky u rybníka ke Kolodějům – nutno opravit. Předáme podnět na OMI – projedná pan 

Březina během dubna - úkol trvá. 

  

Trdliště – rybník na Blatově – s rybáři projednáno, jsou nakloněni řešení, přislíbeno hledání 

vhodného technického řešení snižujícího rizika tyčí trdliště pro bruslaře. Čekáme na slíbené 

řešení od rybářů. Úkol trvá. 

 

Kontrola připojení nemovitostí v ul. Ježovická do kanalizace.  Úkol je v řešení, zjištěn stav 

připojení nemovitostí na severní straně ul. Ježovické. Jižní strana je na katastru Koloděj, 

zjišťování je složitější, v současné době se řeší. Zajistí pan Březina. Úkol trvá. 

 

Běchovický potok  

Na příštím zasedání KŽP bude domluven termín, na které jednání  RMČ upraví paní 

Slabochová materiál z podkladů – viz zápis č. 2/2013 

Zajistí paní Slabochová – úkol trvá. 

 

Odpadky v ulici Pilovská u křížení se Starokolínskou - paní Slabochová sdělila, že při 

kontrole 6.3.2013 zjistila, že odpadky odklizeny nejsou. Opět požádá VHČ, pana Zemana zda 

by nepořádek mohli  zaměstnanci uklidit. Zajistí paní Slabochová, úkol trvá. 

 

Kanalizace ul. Hodkovskou ( od Rohožníku po čističku) 

Pan Váša nepřítomen, úkol nekontrolován. Úkol trvá . 

 

Problematika přebírání stavebně dotčených lokalit do obecního majetku s cílem zajištění 

dobrého stavu,  – zvážit zapracování do stanov KŽP. 

 

Proces povolování výjimek ze strany OMI, například pojezdových bran na obecním pozemku 

–– pan Březina informoval, že věc projednával s panem starostou a bylo domluveno, že se 

tyto věci budou dále řešit individuálně, na základě posouzení jednotlivých případů a bude 

kladen důraz na veřejný zájem a prospěšnost MČ. 

 

Dále byla diskutována nutnost zpětné vazby,  kde se zatím nejvhodnějším řešením zdá 

komunikace příslušné osoby, pověřené daným úkolem. 

 

Dalším tématem byly např. antény operátorů mobilních sítí a podobně – komise se shodla na 

posečkání s řešením tohoto podnětu na nástup nového vedoucího OMI, neboť se jedná o 

komunikaci OMI a KŽP. 

 

 

REGULACE POHYBU KONÍ PO LESE 
O této problematice se pouze vedla obecná diskuze, neboť komise nebyla usnášeníschopná. 

Pan Březina informoval, že všem členům rozešle stanovisko LČR, stanovisko Lesů hl.m. 

Prahy a návrh možného řešení problematiky při přeřazení lesa z kategorie „les hospodářský“ 

do kategorie „les zvláštního určení“. Je nutné, aby se členové komise s těmito podklady 

seznámili! 

Tento materiál byl k projednání předán RMČ a proto bude nutno požádat RMČ o odložení 

termínu k projednání. Úkol bude projednán na příštím zasedání. 

 



 

Docházka - z důvodu nedostatku zúčastněných členů komise není komise usnášeníschopná a 

proto pan Březina, pověřený vedením komise zasedání ukončil. 

Zapsal(a):  Slabochová  

 

Zápis sepsán dne: 6.3.2013 

Předáno k doplnění Ing. Březinovi:6.3.2013 

 

Doplněno:  7.3.2013 

Doplnění zapracováno: 8.3.2013 

Druhé doplnění zapracováno: 14.3.2013 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis doplněn a ověřen dne: 8.3.2013 Ing. Březinou  

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná  ve středu 3.4.2013 v 16hod., v malé zasedací místnosti 

ÚMČ. 
 


