
 

 

Zápis č. 4/2012 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 25.4.2012 
 

Zahájení jednání: 16:15 

Ukončení jednání: 19:10 

 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni:  Dana Slabochová (tajemník), JUDr. Vladimíra Kozáková,  Ing. Michael 

Hartman ( předseda), Ing. Jiří Bureš, MUDr. Ivona Kosová  

Omluveni:   Pavel Švejnoha 

Neomluveni: - 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté: - paní Kazdová, paní Burešová 

 

2. Program jednání 

 

VÝSADBA OKRASNÝCH HRUŠNÍ V LOKALITĚ  IPB REALU U 

PŘÍLEŽITOSTI DNE ZEMĚ 
 

Pan Hartman informoval komisi o nevoli občanů z oblasti IPB Realu mezi ulicí Polenská a 

Polešovická vzniklé šířením informací, které ani sama  komise nemá k dispozici. Požádal o 

sdělení informaci k uvedené věci a požádal, aby bylo prošetřeno, jak k těmto situacím dochází 

a současně, aby bylo zajištěno, že spolu s třetími stranami bude odbory úřadu o postupu ve 

věci informována i  komise, která danou problematiku iniciuje či řeší.  

 

K popisu stavu bylo sděleno, že OŽPD spolu s MČ chtěla vysadit 4 ks okrasných hrušní – 2 

ks jako dosadbu do schválené a zkolaudované aleje za zaschlé kusy, 2 ks jako doplněk ke 

zvelebení místa okolo trafostanice. Toto vše u příležitosti oslav Dne země. OŽPD vycházela 

z již v KŽP projednaných požadavků na úpravu tohoto prostoru.  

 

Pan Hartman upozornil, že podle dřívějšího zjištění si obyvatelé na uvedený druh stromu 

stěžovali pro  množství plodů a související znečištění a že bez předchozího projednání s nimi 

bude výsledek projektu dosadby kontraproduktivní a vůči občanům arogantní . Po zvážení 

této informace OŽPD rozhodla o náhradním umístění již zakoupených stromů a to do aleje za 

ulicí Ježovickou – alej na kopec Skalka.  

KŽP s tímto jednohlasně souhlasila.  

Pan Bureš sdělil, že nejvhodnější místo bude pokračování aleje ze vzrostlých stromů směrem 

od křížení s cestou od hřbitova k ulici Ježovické – vymezení vytyčené části cesty až po 

koridor zanechaný pro výstavbu přeložky silnice 1/12. 

Výsadbu zajistí paní Slabochová 

 

Osazení prostoru IPB bude projednáno s občany, bude jim navržen výběr ze 3 druhů stromů. 

Pan Hartman se nabídl, že věc s občany projedná, aby byla zajištěna náležitá komunikace 

obce s občany. Paní Slabochová předá panu Hartmanovi přehlednou situaci, do které je 

možno zakreslit návrh výsadby. Dále paní Slabochová sdělila, že do již hotového stromořadí 

není vhodné doplňovat za zaschlé stromy ( okrasné hrušně) jiný druh. 



 

KŽP jednala o možnosti výsadeb na obecní pozemky z náhradních výsadeb. KŽP se domnívá, 

že by bylo vhodné doplnit do „ zásobníku“ stromů další právě z uložených náhradních 

výsadeb. Toto nyní probíhalo méně intenzivně než by bylo možné a žádoucí. 

Na jednání RMČ je nutno předložit ke schválení pro náhradní výsadby pozemky na IPB Realu 

– parc.č. 1393/5 a 1393/189 ( vlastnictví hl.m.P, svěřeno do péče MČ Praha 21) a pozemek 

okolo stanoviště tříď. odpadu v Pilovské ul. parc.č. 1402/1 ( vlastnictví hl.m.P, svěřeno do 

péče MČ Praha 21), pokud tak dosud  nebylo učiněno. 

Zajistí paní Kozáková 

 

 

KÁCENÍ LIP NA HLAVNÍ  
 

Paní Slabochová informovala KŽP že dendrologický posudek na aktuální stav 17 ks lip na 

hlavní ulici ( Starokolínská – Novosibřinská) byl doručen MČ. Také informovala komisi o 

možnosti nahlédnout do posudku na OMI nebo u pana starosty, kteří v současné době mají 

posudek u sebe. 

 

Komise vyjádřila podiv, že posudek, kterým dříve podmínila zahájení řízení o kácení lip a 

který nebyl v rozporu s jejím rozhodnutím vypracován, následuje po zahájení řízení další 

posudek aniž by byla o účelu a zadání informována KŽP. Předseda pan Hartman požádal, aby 

bylo skrze Radu, tajemníka a odbory zajištěno, aby komise byla o zásadních krocích v komisí 

projednávaných či iniciovaných věcech lépe informována. 

 

Komise požádala o připravení přehledné mapky pozemků u hlavní komunikace z hlediska 

vlastnických vztahů – hlavně pozemky ve vlastnictví či správě MČ Praha 21 a pozemky ve 

vlastnictví nebo správě hl.m.Prahy. 

Zajistí paní Slabochová. 

 

 

LOKALITY PRO DENDROLOGICKÉ POSOUZENÍ STROMŮ  
 

Paní Slabochová předložila návrh lokalit pro dendrologické posouzení stromů tak, jak jej 

zpracovala paní Kopecká a požádala KŽP o vyjádření.  Členové KŽP se shodli na tom, že 

bude posudek v elektronické podobě rozeslán KŽP, všichni se s ním seznámí a případně si 

připraví připomínky na projednání na příští zasedání. Tam bude návrh projednán. 

Rozeslání zajistí paní Slabochová. 

 

 

HNOJIŠTĚ POD SKALKOU  
 

KŽP byla informována, že traktory, které dle slibu zástupce družstva hospodařícího na 

okolních pozemcích, měli jezdit výhradně mimo obnovené cesty, asfaltovou komunikaci ke 

hřbitovu a Ježovickou ulici,  dále používají těchto cest a dohodu nedodržují. 

KŽP požádalo OZPD o zajištění zaslání oficiální výzvy k  podání vysvětlení od statutárního  

zástupce hospodařícího družstva. 

Zajistí paní Kozáková. 

 

 

LES – SETKÁNÍ 
 



KŽP nebyl předložen zápis z jednání, které se konalo na MČ Praha 21 10.4.2012 se zástupci 

Lesů ČR a.s., zástupcem MHMP, a zástupcem Lesů hl.m. Prahy. 

Paní Slabochová požádá sekretariát starosty o poskytnutí zápisu a předá jej ostatním členům 

KŽP. 

 

 

KOMUNIKACE v KŽP 
 

KŽP prodiskutovala možnost zřízení interní a externí hromadné e-mailové adresy. Záležitost 

projedná předseda KŽP se zástupci MČ Praha 21.- pan Hartman - úkol trvá 

 

 

PRAMENIŠTĚ POD SKLAKOU, POTOK 
 

Pan Bureš informoval komisi, že místo možného 2. pramenu Běchovického potoka, v poli 

severně od hřbitova již neořou. 

Paní Slabochová informovala komisi, že z důvodu naplánovaného zkráceného jednání komise 

nepozvala pana Karneckeho. Bude pozván na 28.5.2012 hned na 16:30. Zajistí paní 

Slabochová 

 

 

 

 

  

Zapsal(a):  Slabochová 

 

Zápis sepsán dne: 11.5.2012 

Předáno k ověření dne:  15.5.2012 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a):22.5.2012 Slabochová 

Zápis ověřen dne: 17.5.2012 

předseda: Ing. Hartman 

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná 28.5.2012 16:30, v malé zasedací místnosti 
 


