
Zápis č. 4/2019 Komise životního prostředí 
Rady městské části Praha 21, konané dne 22.5.2019 

Zahájení jednání 16:30 
Ukončení jednání: 18:10 

1. Účastníci jednání 

Přítomni: Ing. Jitka Carbolová - předsedkyně komise 
Ing. J. Gurovičová - tajemník 
Jaroslava Vostatková, JUDr. Hana Pelčáková (od 17:00 hod.), Blanka Exnerová - členové 

komise 

Omluveni: Ing. Kristýna Kopecká, Ing. Daniela Zemanová 
Nepřítomni: Mgr. Martin Bruoth (neomluven) 
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: Martina Vrbková 
Hosté: JUDr. Vladimíra Kozáková, Zdeněk Růžička 

2. Program 

• Body jednání 

1. Zkrášlení vchodu úřadu 
Na začátku jednání informovala paní Martina Vrbková přítomné členy komise a hosty o výsadbě 
rostlin do truhlíků, které byly umístěny před hlavním vchodem budovy úřadu. Truhlíky byly osázeny 
za vydatné pomoci žáků základní školy a zároveň bylo s dětmi dohodnuto, že budou zajišťovat i 
následnou péči o ně, tzn. zálivku, pletí, dosadbu květin apod. Toto budou dozorovat a kontrolovat 
pracovníci OZPD. Dále bude v tomto týdnu připraven trojúhelníkový záhon vlevo od hlavního 
vchodu do budovy úřadu, na kterém bude umístěn znak MČ v kamenném záhozu a doplněný 
o netřesky. 

2. Nová místa pro náhradní výsadbu stromů. 
Dále paní Martina Vrbková informovala o možnosti náhradní výsadby do oblasti nové cyklostezky -
pokračování ulice Oplanské směrem na Koloděje. Na levé straně ve směru do Koloděj je úzký pruh 
cca 70 cm, který je parcelně ještě MČ, zbytek je soukromý. Tento úzký pruh není vhodné osazovat, 
neboť jsou v něm sítě, vzrostlejší zeleň by nové výrazně stínila a brala živiny a v případě růstu by 
keře zasahovaly do profilu cyklostezky. Na pravé straně je volná plocha, avšak cca 3 m pruh zelené 
části je zamýšlen jako stezka pro koně - tedy výsadba je vhodná u okraje pole. Tady je vzdálenost pro 
výsadbu cca 50 bm. Potom navazuje výsadba v rámci rekonstrukce této stezky a po ní ještě cca 20 
bm. Zbytek je kombinace zeleně zachované a nově již vysázené. Tuto část by tedy výhledově bylo 
možno využít, jako místa pro náhradní výsadbu stromů. Paní JUDr. Kozáková upozornila, že tato 
cyklostezka bude využívána v rámci stavby přeložky 1/12 pro příjezd vozidel stavby a výsadba není 
tudíž vhodná do této doby ukončení stavby přeložky. Komise se s tímto názorem ztotožnila. 
Paní Vrbková ještě zmínila zeleň v parku před budovou 1. stupně ZŠ. Pod velkým rododendronem 
jsou vzrostlé tisy a ořešáky jak vlašské, tak lískové. Jeden tis by bylo možno přesadit před hlavní 
vchod ZŠ na místo, kde dříve byl jeden tis odstraněn. Paní Exnerová doporučila přesadit tis napřed do 
velkého květináče a až po jeho dostatečném zakořenění ho přesadit před budovu školy. Je ochotna 
poskytnou své dostatečně velké květináče k tomuto účelu. Tisů vhodných k přesazení je cca 5 ks. 
Květináče budou umístěny buď na dvoře úřadu nebo u paní Exnerové doma, OŽPD se dle sdělení 
JUDr. Kozákové k tomuto vyjádří a rozhodne, jak bude s květináči naloženo. Paní Exnerová ještě 
upozornila, že bude zapotřebí nakoupit misky pod květináče. O další stromy zejména ořešáky projevil 
zájem pan místostarosta Zdeněk Růžička. Poté ještě byla krátce diskutována otázka výsadby 
vánočního stromu. Znovu bylo potvrzeno, že bude vysazen smrk pichlavý nebo omorika, dle 
aktuálního výběru a vzhledem kjeho výšce bude nutno udělat okolo něj ochranou ohrádku do té 



doby, než dostatečně nevyroste. Paní Vrbková upozornila na skutečnost, že smrky v současné době 
napadá velmi agresivně kůrovec. Doporučila borovici douglaska a také doporučila zvážit umístění 
vánočního stromu na místo dříve vysazené a později uschlé vánoční jedle, případně trochu dále od 
cestičky. 

3. Sběrné nádoby na kov 
Paní Lenka Danielová z Komise zdravá MČ a MA21 zaslala paní Carbolové podněty na umístění 
nových nádob na separovaný sběr na kovy. Paní Carbolová přepošle tento mail paní Gurovičové, 
která prověří u OŽPD možnosti ohledně jejich umístění. Jedná se o stanoviště: ul. Lstibořská, ul. 
Zalešanská, ul. Dobrovická a ul. Chabeřická. 

4. Separované nádoby na olej 
Paní JUDr. Kozáková navrhla udělat pilotní projekt na umístění pro začátek 2 stanovišť na nádoby na 
separovaný olej. Jedno by bylo v Hulické a druhé na sídlišti Rohožník. OŽPD zajistí finanční 
rozvahu tohoto projektu, případně další technologické podrobnosti. Paní Carbolová upozornila na 
nutnost umístění nádob na místo pod dozorem. 

Diskuse: 
Paní Vostatková se dotázala, zda by nemohly být upraveny a zvelebeny autobusové zastávky zejména 
na hlavní komunikaci. Dle sdělení paní MUDr. Kozákové bude v rámci výstavby nového jízdního 
pruhu z autobusové zastávky Blatov směrem do centra opravena nebo přestavěna zastávka MHD 
Blatov ve směru do centra. Dále z diskuse vyplynulo, že o zastávky se nikdo nechce starat, nikdo se 
k nim nehlásí a většinou se o ně stará MČ, ač jí nepatří. Pan místostarosta Růžička informoval, že by 
do budoucna mělo dojít ke snížení nivelety hlavní komunikace a v rámci této akce by se měly 
přebudovat i zastávky MHD. 
Paní Carbolová se dotázala na náhradu zeleně v parku na Blátově, kde byla budována čerpací stanice. 
Dle sdělení paní JUDr. Kozákové, je veškerá zeleň nahrazena a dokončena výsadba. Paní Exnerová 
navrhuje zvážit možnost dosadby zeleně do „špičky" parku u křížku. 

Zapsala: Ing. Gurovičová dne: 23.5.2019 

Předáno k připomínkování Ing. Jitce Carbolové dne: 23.5.2019 

Připomínky zapracovány: 27.5.20192019 

Zápis ověřen dne: 2019 

r V 

Termín příštího jednání je: 19.6.2019 v 16:30 hod v malé zasedací místnosti UMC Praha 21 v 1. patře. 


