
Zápis č. 9/2014 Komise životního prostředí   

Rady městské části Praha 21, konané dne 24.9. 2014 
 

Zahájení jednání         16:00  

Ukončení jednání: 20:00 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni: D.Slabochová (tajemnice), M.Váša, K.Burešová, M.Hartman, P.Švejnoha, Z.Kazdová 

(předsedkyně) 

Omluveni:  
Nepřítomni: T.Vlach 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté: P.Roušar (starosta MČ ) od 18:30 do 19h  

2. Program 

 

1.KANALIZACE 
Problematikou KANALIZACE a vytékání splaškové vody do PR v Klánovickém lese se KŽP zabývá od 

r.2010 – nashromážděné dokumenty jsou v alfresku. Vzhledem k tomu, že odpovědi PVK na všechny naše 

dotazy a zjišťování jsou pouze dílčími informacemi a nijak nezlepšují stávající stav, od r. 2014 se snažíme 

dopátrat:  

1.kořene problému  

2.zodpovědné osoby /instituce  

3.způsobu řešení problému   

4.strategického partnera k řešení problému  ( LČR, MHMP) 

 

Kanalizace byla KŽP projednávána viz: 

zápis č.3/2014, zápis č.5/2014 bod 3,  zápis č.6/2014 bod 3 a  zápis č.7/2014 bod 3.  

Největší informační posun jsme udělali na květnové schůzce r.2014 - viz zápis č.6/2014, bod 3:   

Na základě předložení informace z Vodoprávního úřadu ÚMČ P21 jsme se dozvěděli, že správce toku se 

nemusí shodovat s majitelem pozemků pod tokem (korytem toku) a dále že: 

- správcem výtoku kanalizace ( OK2) PVK, majitelem pozemku je ČR – ve svěřené správě LČR  

- správcem návazné strouhy jsou LČR, majitelem pozemku je ČR – ve svěřené správě LČR  

- od mostku ( za mostkem) pod Staroklánovickou u Veverek začíná tok a jeho správcem je MHMP, pro 

který toto zajišťují LHMP, majitelem pozemku je ČR – ve svěřené správě LČR  

 

Na následné červnové schůzce k Běchovickému potoku na úrovni MČ a MHMP dne 5.6.2014 odmítl Ing. 

Frantík z MHMP vlastnictví či správu části koryta kanalizace výtoku O2 ( od Staroklánovické k 

Čankovské). MHMP (LHMP) spravují pouze toky, nikoli strouhu, která vlastní tok nemá. 

Dle jeho doporučení a na základě žádosti KŽP požádal Vodoprávní úřad ÚMČ P21 dne 24.9.2014 o písemné 

vyjádření MHMP. Obratem odpověděla Ing. Buchtíková z MZO MHMO, že: MHMP, potažmo LHMP, 

nejsou správci bezejmenného přítoku Blatovského potoka ( pozn. tj. „recipientu“ výtoku OK2), z jejich 

pohledu se nejedná o vodní tok, alo o odvodňovací strouhu, za niž zodpovídá vlastník pozemku. V případě 

pochybností je možné obrátit se na vodoprávní úřad, který ve věci rozhodne. 

Tato mailová korespondence byla dodána z kanceláře starosty na dnešní jednání KŽP a její fotokopie bude 

následně uložena do podkladů jednání. 

KŽP se shodla, že trvá na požadavku uvedeném v zápise 6/2014 - na společné schůzce na úrovni starosty 

MČ P21, radních, zástupců dotčených odborů, zástupců LČR a právníka, za účelem projednání postoje a 

určení společného postupu s cílem odstranění výtoku splaškové kanalizace do lesa. Dle informací z 

kanceláře starosty je tato schůzka naplánována na říjen 2014. 

 

Z kanceláře starosty dnes KŽP též dostala informaci o přípravě „Lesotechnických úprav s protipovodňovým 

účinkem v lokalitě Blatov“ včetně pozvánky občanům na projednání v terénu dne 29.9.2014 od 16h. 

Vzhledem k tomu, že KŽP nebyla o tomto projektu informována, v průběhu dnešního jednání jsme požádali 



OŽPD o zapůjčení projektové dokumentace a ve zkrácené formě jsme projekt projednali. Jedná se o projekt 

„Lesotechnické úpravy s protipovodňovým účinkem v lokalitě Blatov“ – zadavatel MZO MHMP, zhotovitel 

Ing.Hybášek, projektant Ing.Valečka – červen 2014. Informace o projektu budou doplněny  při příštím 

jednání.  

KŽP pověřila svého člena Ing.Vášu, aby se za KŽP zúčastnil veřejného projednání dne 29.9.2014 a přednesl 

následující připomínky: 

      -    kdo bude vlastníkem této nové bezejmenné strouhy? Lesy ČR?  - jaké je jejich stanovisko?  

- kdo bude provádět údržbu a čištění strouhy a přilehlého valu? 

Závěr: 

KŽP považuje projekt lesotechnických úprav za řešení dílčího problému opakovaného znečišťování domů a 

zahrad a škod na majetku obyvatel na dolním Blatově, zejména v ulici Čankovské, kontaminovanou vodou z 

přepadu OK2 kanalizace při přívalových deštích.  Zároveň je též opakovaně zaplavována přístupová cesta k 

nádraží. KŽP upozorňuje, že tímto projektem není řešeno hygienické riziko, ani jádro problému – rozlévání 

splaškové kanalizace do Klánovického lesa a přírodní rezervace Klánovice – Čihadla.  

KŽP dále ve shodě žádá o včasné informace ke všem projektům týkajících se životního prostředí, které má 

ÚMČ P21 k dispozici, a o předkládání veškeré této dokumentace k řádnému projednání v KŽP. 

 

KŽP vznesla dotaz, zda existuje mapa kanalizace v Újezdě nad Lesy, případně zda je vyznačena oddílná 

kanalizace.  Zajistí paní Tajemnice. 

 

2.revize úkolů z minulé schůzky: 

 

2.1.Vjezd na pole – z Ježovické – bod 1.zápisu 8/2014 

Doplnění vyžádaných podkladů se dosud nepodařilo, KŽP zúžila svou žádost na doplnění písemného 

souhlasu OMI k udělení výjimky pro vjezd zemědělské techniky v létě 2014. 

Nerespektování předchozích dohod KŽP – OŽPD – OMI a informaci z r.2012 o vydaném zákazu průjezdu 

těžké zemědělské techniky Ježovickou ulicí bylo KŽP vyhodnoceno jako zásadní závada v komunikaci 

ÚMČ. Proto KŽP doporučuje zavedení pasportu ulic Újezda nad Lesy v OMI – tj. před vydáním rozhodnutí, 

týkající se konkrétní lokality, prověří odbor, který rozhodnutí vydává, veškeré záznamy a doporučení z 

ostatních odborů úřadu, komisí, případně dalších subjektů pro tuto lokalitu nebo ulici.  

 

 

2.2 Kontrola postupu revitalizace aleje na hlavní dle prováděcí zprávy MĚSTSKÁ ZELEŃ – bod 

4.zápisu 8/2014 

Úkol není splněn. Z diskuse nad tímto úkolem vyplynulo, že studie revitalizace aleje na hlavní je 

aktualizována formou zákresu odstraněných stromů. Zákres 14 ks vysazených bude obratem doplněn. 

Nefunguje jako podklad k plánování rozpočtu OŽPD. Paní tajemnice předložila náklady za rok 2013 - 

zdravotní řez stromů, které nebudou káceny, a  nákup 14 javorů pro náhradní výsadbu  v celkové výši 100 

650,- Kč. Částka 32 647,- Kč za vlastní výsadbu 14 javorů v listopadu 2013 byla hrazena z prostředků  roku 

2014, neboť do konce roku 2013 nebyla práce od firmy převzata ( nebyla dokončena). Pro rok 2014 nebyly 

dále uvedeny žádné náklady - plán pro postup revitalizace mimo projekt obnovy aleje) ani stanovení 

finančních prostředků OŽPD nemá. S pokračováním prací podle projektu obnovy čeká OŽPD, dle dohody, 

na návrat paní Martiny Kopecké z mateřské dovolené – říjen 2014. 

Dále jsme opět narazili na největší problém revitalizace aleje - obtížnou realizaci výsadby podél hlavní kvůli 

nevhodně profilovanému terénu, vedení inženýrských sítí, splachům ze silnice aj. 

Členové KŽP byli vyzváni, aby se dohodli na způsobu značení stávajících stromů ve shodě s očíslováním ve 

studii, neboť označení velkými barevnými číslicemi na kmenech KŽP považuje za nevhodné.  

 

 

2.3 Plnění úkolu 7.2.důvodová zpráva a mapa CESTY úkol z OŽPD– bod 5. zápisu 8/2014 úkol splněn  

Paní tajemnice zaslala do podkladů dnešního jednání KŽP projekt CESTY, který zpracovala po projednání a 

zapracování připomínek KŽP ( viz zápis 7/2014), a za OŽPD jej předložila do jednání RMČ dne 23.9.2014. 

Podklady obsahují mapu, tabulku k mapě, důvodovou zprávu a digitální mapu, kterou paní tajemnice 

následně vloží na www.praha21.cz  

 



 

 

Zapsala:  Z.Kazdová, D.Slabochová   dne: 25.9.2014  - 29.9.2014 

 

Předáno k připomínkování:  29.9.2014  Připomínkovat do: 1.10.2014 nejpozději do 16:00 

 

Připomínky zapracovány: 2.10.2014   Předáno k ověření:  2.10.2014 

 

Ověřeno dne: 2.10.2014  

 

Termín příštího jednání nebyl při schůzce stanoven, navržený termín středa 29.10.2014 

Zajištěna velká zasedačka na 29.10.2014 od 16 hod. 

  


