
Zápis č. 3/2019 Komise životního prostředí 
Rady městské části Praha 21, konané dne 17.4.2019 

Zahájení jednání 16:30 
Ukončení jednání: 18:30 

1. Účastníci jednání 

Přítomni: Ing. Jitka Carbolová - předsedkyně komise 
Ing. J. Gurovičová - tajemník 
Ing. Kristýna Kopecká, JUDr. Hana Pelčáková, Mgr. Martin Bruoth, Ing. Daniela Zemanová, 

Blanka Exnerová - členové komise 

Omluveni: Ing. Jaroslava Vostatková 
Nepřítomni: -

r v 

Přizvaní zaměstnanci UMC P21: 
Hosté: 

2. Program - jednání komise proběhlo v terénu 

Jednání zahájila tajemnice komise. Byly prodiskutovány body z navrženého programu a zařazeny další 
body jednání: 

• Body jednání 

1. Vánoční strom 
Paní Gurovičová informovala o prověření možnosti nazdobení - nasvícení vánočního stromu u pana 

Svejnohy s kladným výsledkem. 
2. Umístění nových košů 

Členové komise dorazili na místo u cyklostezky na konci ulice Oplanské směrem na Koloděje a 
dohodli umístění 1 ks odpadkového koše na 1. odpočívadlo ve směru na Koloděje na konci 
odpočívadla. Přesné umístění koše v Oplanské ulici za obchodním centrem Blatov II. dohodne paní 
Exnerová s panem Svej nohou. Nový koš ke křižovatce Holšická x Sudějovická bude dle sdělení paní 
Gurovičové umístěn poblíž č. p. 720, jak bylo dohodnuto s panem Svejnohou. 

3. Nová místa pro náhradní výsadbu stromů. 
Paní Carbolová vznesla dotaz, zda by nemohla část náhradní výsadby být umístěna podél výše 
uvedené cyklostezky, Paní Gurovičová toto ověří na OZPD. 

4. Separované nádoby na olej 
Paní Gurovičová informovala o pilotním projektu, který probíhá na Praze 2. Jedná se o umístění cca 
10 nádob, do kterých se sbírá olej použitý v domácnostech, který je potřeba přelít do plastových lahví 
a ty jsou poté vhazovány do popelnice na tříděný odpad - olej. Vývoz jedné nádoby na Praze 2 vyjde 
na cca 690,- Kč bez DPH za měsíc. Na každou nádobu je zapotřebí pořídit speciální stojan a celé 
náklady na tento separovaný sběr hradí Městská část Praha 2. Hlavní město Praha dle telefonického 
dotazu na MHMP neplánuje tento druh třídících nádob momentálně podporovat, nicméně lze tyto 
nádoby umisťovat na stávající kontejnerová stání na tříděný odpad, pokud to prostorové možnosti 
dovolují. Dále paní Gurovičová přepošle členům komise materiály, které ktéto problematice 
poskytla MČ Praha 2. 

5. Sběrné nádoby na kov 
Paní Gurovičová informovala o možnosti umístění dalších nádob na separaci kovových obalů, lze 
navýšit jejich množství, ale je zapotřebí vytipovat vhodná kontejnerová stání na separovaný odpad. 
Na kontejnerovém stání musí být prostor pro další kontejner a musí být možno tento kontejner 
vysypávat dolním otvorem, tzn. nad kontejnerem musí být dostatek místa kjeho nadzvednutí (bez 
stromů apod.). Členové komise vytipují do příštího jednání vhodná stanoviště. 



6. Přemístění kontejnerového stání Lišická x Zbýšovská 
Kontejnerové stání bylo přemístěno dále od křižovatky do ulice Lišická směrem k Rohožníku 
k domu č. p. 849. 

7. Propojení cest na Běchovice 
Dále pokračovalo výjezdní zasedání směrem na Blatov k nově zalesňovanému úseku mezi 
Běchovicemi a Újezdem nad Lesy. Byla vytipována dvě místa, která by byla vhodná k propojení cest 
navazujících na cesty v zalesňovaném úseku. Tato místa vedou přes soukromé pozemky. Bylo by 
zapotřebí vstoupit v jednání se soukromými majiteli ohledně odkupu těchto pozemků, aby bylo 
možno propojit komunikační cesty směrem na Běchovice. Jedná se o pozemky pare. č. 585/10, 
573/12 a 584/15 v k. ú. Újezd nad Lesy. 

8. Studánka na Blátově 
Druhá možnost napojení je u studánky na Blátově přes soukromé pozemky pare. č. 585/2, 573/2, 
584/10 a 599/7 k. ú. Újezd nad Lesy, které mají stejného vlastníka, případně další, které jsou rovněž 
v soukromém vlastnictví. Dále byli členové komise obeznámení s místem, kde se nachází studánka na 
Blátově. 

Zapsala: Ing. Gurovičová dne: 24.4.2019 

Předáno k připomínkování Ing. Jitce Carbolové dne: 24.4.2019 

Připomínky zapracovány: 30.4.209 

Termín příštího jednání je: 22.5.2019 v 16:30 hod ve velké zasedací místnosti ÚMČ Praha 21 v přízemí. 


