
 

 

Zápis č. 6/2012 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 25.6.2012 
 

Zahájení jednání: 16:30 

Ukončení jednání: 21:15 

 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni:  Dana Slabochová (tajemník), Ing. Michael Hartman ( předseda), Ing. Jiří 

Bureš, MUDr. Ivona Kosová  

Omluveni:   JUDr. Vladimíra Kozáková, Pavel Švejnoha  

Neomluveni:   

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté: -  paní Burešová, pan Roušar 

 

2. Program jednání 

 

Noví členové KŽP 
Paní Slabochová sdělila, že jmenování paní Burešové členem KŽP připraví ke schválení do 

RMČ po odsouhlasení zápisu z 28.5.2012. 

Dále informovala, že se přihlásil pan Váša, který by měl zájem pracovat v KŽP. Jeho 

kompetencí je podle předběžných informací hydrologie. .V souvislosti s novými členy nastolil  

předseda komise jako téma otázku, zda by nebylo žádoucí získání členů, kteří by byli schopni 

pomoci s řešení otázky dobrovolnictví. Následně proběhla rozsáhlá diskuze k dobrovolnictví 

s četnými cennými podněty ze strany pana starosty Roušara. 

 

Komise se shodla na tom, že pana Vášu pozve na příští jednání KŽP, zatím jako hosta 

Zajistí paní Slabochová 

 
 

Zápis z 28.5.2012 

Zápis byl odsouhlasen všemi přítomnými členy komise. 

Bylo diskutováno jakým způsobem provádět připomínky členů tak, aby byly co 

nejpřehlednější a nejvhodněji uchopitelné pro zapracování do zápisu před konečným 

ověřením. 

 

Rezignace paní Kozákové 
Pan Hartman informoval o omluvě paní Kozákové z dnešního jednání a rezignaci na funkci 

člena KŽP k 30.6.2012. 

  

Jednání o LHP v Brandýse nad Labem 
28.6.2012 proběhne projednávání LHP v Brandýse nad Labem. KŽP požádala o zastoupení 

MČ P21 zde a vedení jednání ve smyslu připomínek KŽP v rámci MČ. 

Jednání o LHP se podle informací podaných panem starostou zúčastní sám pan starosta 

Roušar a paní Kozáková. Ještě předtím proběhne jednání s ředitelem polesí ing. Žárou. 

Členové komise dostali nabídku účasti na obou jednáních. 



Vzhledem k tomu, že na místě nepanovala shoda ohledně detailů konečného stavu připomínek 

MČ, KŽP požádala o zaslání podkladů, které byly schváleny RMČ jako námitky MČ Praha 

21 k projednávanému LHP. 

Zajistí paní Slabochová, paní Kozáková 

 

 

 

 

KÁCENÍ LIP NA HLAVNÍ  
Komise se po zvážení všech dostupných podkladů a vypracovaných posudků, včetně 

nejnovějšího posudku AOPK, který vyvrátil domněnku havarijního stav  stromů dle § 8 odst. 

4 zák.č. 114/1992Sb. v platném znění, současně však shodně konstatoval stále se zhoršující 

stav a potřebu urychleného zahájení projektu náhrady stromů novými do původních míst, 

shodla, že je nutno kácení stromů vyžadujících pokácení zařadit do projektu obnovy aleje. 

Dále je nutno přípravu tohoto projektu medializovat a širokou veřejnost seznámit s tímto 

projektem, Veřejnost je třeba seznámit  s významem alejí hlavně u silnic, jak je uvedeno 

v posudcích, se stavem naší aleje u komunikace 1/12 – Starokolínská – Novosibřinská, 

postupem kácení a následné obnovy – článek do Újezdského zpravodaje. 

Dále komise diskutovala nad tématem probíhajícího správního řízení o povolení kácení 

některých stromů v této aleji.  

 

KŽP se shodla( hlasy všech přítomných členů)  na následujících usneseních, která budou 

předána do jednání RMČ: 

1. KŽP žádá RMČ, aby schválila kroky k zahájení projektu obnovy aleje u  

komunikace 1/12 – Starokolínská – Novosibřinská. 

2. KŽP žádá, aby RMČ rozhodla o zadání studie proveditelnosti náhrady pokácených 

stromů vhodnými druhy formou okamžité náhrady do původních mís. Toto vše 

s návazností na obnovu aleje. Pokud nebude proveditelná náhrada v původních 

místech, určit jiná vhodná místa s výsadbou do rostlého terénu, s návazností na 

obnovu aleje.  

3. KŽP žádá RMČ, aby rozhodla, zda má MČ Praha 21 jako žadatel trvat na 

pokračování  současně probíhajícího správního řízení o povolení kácení žádaných 

stromů při komunikaci 1/12 – Starokolínská – Novosibřinská či žádost o povolení 

kácení těchto stromů vzít zpět a požádat znovu v okamžiku, kdy budou dostupné 

požadovaní informace ohledně proveditelnosti náhradní výsadby.. 

 

Dále komise diskutovala o obsahu článku, který je nutno připravit do zářijového čísla 

Újezdského zpravodaje. Paní Slabochová informovala komisi, že uzávěrka zářijového čísla je 

12.8.2012. Do této doby musí být článek připraven a odsouhlasen. 

 

Následně se KŽP  shodla( hlasy všech přítomných členů)  na následujících usneseních, která 

budou předána do jednání RMČ: 

1. RMČ schvaluje doporučení KŽP informovat občany formou článku v Újezdském  

zpravodaji a na webových stránkách úřadu o projetu obnovy a současném stavu 

(zvýšené riziko do doby obnovy)  aleje při komunikaci 1/12 – Starokolínská – 

Novosibřinská. 

2. RMČ pověřuje KŽP kontrolou finální podoby článku. 

3. RMČ pověřuje KŽP a Redakční radu Újezdského zpravodaje přípravou článku a 

OŽPD poskytnutím odborných informací. 

 

 



SEKÁNÍ TRÁVY 
Komise byla informována o probíhající 1. respektive 2. seči trávy. Tuto seč již provádí firma 

vybraná ve výběrovém řízení.  

Seče probíhají v pořádku, jen v případě 1. MŠ a MŠ Rohožník vznikly problémy. Firmě 

provádějící sekání bylo v případě 1. MŠ řečeno, že nemůže sekat, neboť má MŠ na zahradě 

akci – sekáči, aby neměli prostoje a nevznikaly další náklady, odešli dříve na svačinu. V MŠ 

Rohožník byli sekáči posláni aby sekali „za rohem“, neboť má MŠ také akci. Vzhledem 

k hlučnosti sekaček a skutečnosti že přes shromážděné děti by vozili kolečka s trávou ( motali 

by se), sekáči odešli na jiné místo a následně se do MŠ vrátili. Jednalo se o první 

nepříjemnost, neměla by se opakovat, neboť by tím vznikaly další náklady spojené se sečí.  

Nepříjemnostem se dalo předejít, kdyby MŠ při potvrzení oznámení sekání na toto 

upozornily. Paní Slabochová věc vyřeší s ředitelkami MŠ a zástupcem sekací firmy – domluví 

takový postup, aby se problém neopakoval.   Všechny MŠ budou, tak jako dosud, 

informovány o postupu sekání v jejich školkách a v případě že termín nebude vyhovovat, dají 

včas písemně nebo telefonicky vědět. Postup sekání se pak operativně změní ke spokojenosti 

firmy, MŠ i MČ. 

 

 

JEDNACÍ ŘÁD KOMISÍ 
V platnosti  zůstává  jednací řád schválený RMČ. 

 

KOJICKÁ ULICE – žádost pana Smítala 
Komise diskutovala žádost pana Smítala, shodla se na tom, že podklady nejsou zcela čitelné, 

pojezdovou bránu nelze jednoznačně identifikovat, dokumentace se jeví jako nedostatečná. 

Každá příští žádost by měla být doplněna jednoduchou fotodokumentací  a jasně čitelným 

zákresem. 

KŽP zjistila, že před oplocením domu čp 1242 se nenachází rozježděný zelený pás plný bláta, 

ale pás z větší části zpevněný oblázky. 

S ohledem na charakter celé ulice KŽP nesouhlasí s vybudováním zpevněné plochy tvořené 

dlažbou – plně zpevněné plochy a doporučuje maximálně použít pro zpevnění betonové 

zatravňovací bloky, které žadatel zkombinuje s travním porostem, který bude udržovat. 

 

Následně se KŽP  shodla( hlasy všech přítomných členů)  na následujícím usnesení, které 

bude předáno do jednání RMČ: 

KŽP žádá RMČ o vysvětlení, jakým způsobem MČ posuzuje výjimky na umístění soukromých 

pojezdových vrat na pozemcích ve vlastnictví nebo správě MČ Praha 21. Dokumentace 

poskytnutá KŽP k posouzení žádosti pana Smítala, Kojická 1242, Praha 9, na úpravu části 

zeleného pásu a umístění pojezdových vrat, vše na pozemku parc.č.2576, k.ú. Újezd nad Lesy 

se jevila KŽP nedostatečná.  

 

 

  

Zapsal(a):  Slabochová 28.6.2012 

 

Zápis sepsán dne: 28.6.2012 

 

Předáno k doplnění předsedovi a členům KŽP: 29.6.2012 

 

Doplnění zapracováno: 3.7.2012 



Předáno k druhému připomínkování předsedovi a členům KŽP: 3.7.2012 

Doplnění zapracováno: 4.7.2012 

 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis ověřen dne: 4.7.2012 

předseda: Ing. Hartman 

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná 5.9.2012 16:30, v malé zasedací místnosti ÚMČ. 
 


