
 

Zápis č. 10/2013 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 4.11.2013 
 

Zahájení jednání: 16:00 

Ukončení jednání: 18:00 

1. Účastníci jednání 

 

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

vedením KŽP),      Ing. Michael Hartman,  pan Miroslav Váša, Ing. Jiří Bureš, paní Kateřina 

Burešová, RNDr. Jitka Jenšovská, 

Omluveni:   
Neomluveni: pan Pavel Švejnoha 

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:   

 

Program jednání 

 

Studie rekonstrukce parku u ZŠ,  Staroklánovická č.p. 230 
Pan Březina seznámil komisi s novými informacemi ohledně rekonstrukce parku u školy. 

Členové komise se měli možnost seznámit s variantami projektového řešení a vyjádřit své 

názory již před zasedáním komise, projekt byl zveřejněn na nástěnce KŽP v programu 

Alfresco. 

Po diskuzi se komise přiklonila k návrhu s jezírkem s tím, že se věc musí řádně projednat 

s vedením školy a zajistit bezpečnost dětí.  

 

 

Úklid  Lesní galerie 
Komise ve své diskuzi navázala na materiál, který měli její členové opět předem k dispozici 

v Alfrescu. 

Bylo zjištěno, že lavičky okolo kterých je velký nepořádek nejsou součástí Lesní galerie, že je 

do těchto míst  natahali výrostci a  děti. Pan Hartman sdělil, že lavičky pocházejí z jiných 

odpočinkových míst v různých částí lesa. Pan Hartman zjistí, ze kterých míst z lesa byly 

lavičky odneseny a paní Slabochová zajistí jejich vrácení na správná místa a zajistí závěrečný 

úklid místa. 

Komise se dohodla, že požádá Lesy ČR, případně Lesy hl.m. Prahy o vyjádření k možnosti 

úklidu. Na základě vyjádření se komise rozhodne. 

Dotaz na lesy zajistí pan Březina 

 

 

Záhonek u Pizzerie Blatov  
Stále se nedaří udržet pořádek na tomto místě, minulá sadová úprava je již zničená, jednáme o 

možnosti nové úpravy, kterou je nutno předem zabezpečit péčí.  

1. Prověříme možnost využití blízkého květinářství, zda by se nechtěli starat o tento 

záhon 

2. Oslovíme zahrádkáře, zda by se nechtěli starat o tento záhon 

Zajistí pan Březina. 

 

 



MŠ Lišická – úprava thují při severním oplocení  
Podklady měli členové KŽP opět předem k dispozici v Alfrescu. 

Zvažovala se možnost zkrácení neupravovaných přerostlých thují nebo jejich výměny za nový 

živý plot z habrů. 

Hlasování pro výměnu thují za habry: 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

 

 

Prameniště Běchovického potoka 
K pozemkům v místě druhého prameniště ( první je u komunikace Zaříčanské) pan Zeman 

sdělil, že pro dotazované místo nemá žádné smlouvy o jeho využití jakýmkoliv zemědělcem. 

Komise se dohodla, že by bylo vhodné zemědělce hospodařící na sousedních pozemcích, kteří 

pravděpodobně obhospodařují i pozemky ve správě MČ Praha 21 dopisem informovat o 

záměru upravit zde prameniště s mokřadem, osázet vhodnými dřevinami apod.  Komise dále 

diskutovala o záměru za tímto účelem požádat o změnu ÚPn. hl.m. Prahy – v současné době 

OP/LR. ( Možnost vznést dotaz na Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, ve které funkční 

ploše lze mokřad zřídit.) 

Komise se dohodla, že tento dopis připraví pan Bureš, zemědělcům ho následně vypraví paní 

Slabochová. 

 

 

Z ostatních podnětů 
Paní Burešová upozornila na skládku pneumatik za rybníkem na konci ulice Dubinské – 

odklizení vlastními silami ÚMČ Praha 21 zajistí paní Slabochová. 

Pan Hartman požádal o připravení prohlášení pro občany,. Se kterými projednával výsadbu a 

péči o zeleň u chodníku na IPB Realu ( u trafa), které by mohl dát občanům podepsat. Připraví 

paní Slabochová a přinese na příští komisi. 

 

 

 

Zapsal(a):  Slabochová  

Zápis sepsán dne: 18.11.2013 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis ověřen : Ing. Březinou  

(případně pověřený zástupce) 

Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná 4.12.2013. od 16 hod.  v  MALÉ   ZASEDAČCE! 


