
Zápis (28/2019 Komise životního prostředí

Racly'městské části Praha 21. konané dne 27.11.2019

Zahájení jednání 17:05 hod

Ukončení jednání: 19:15 hod

[. Účastníci jednání

Přítomni: Ing. Jitka Carbolová — předsedkyně komise

Martina Vrbková — tajemnice komise

Ing. Daniela Zemanová, Ing. Blanka Exnerová, Ing. Jaroslava Vostatková, Mgr.

Martin Bruoth * členové komise

Omluveni:, JUDr. Hana Pelčáková, Ing. Kristýna Kopecká

Přítomní zaměstnanci ÚMČ P21:: Milan Samec, Zdeněk Růžička, JUDr. Vladimíra

Kozáková, Dis. Martin Svejnoha

2. Program

l.

Body jednání

Umístěné koše na odpad v lesích ČR. „

Pan Martin Švejnoha komisi předložil mapku se současně umístěnými a nově

navrhovanými koši na okraji lesa s rozdělením na koše betonové s plechovou vložkou a

běžné plastové.

Komise odsouhlasila umístění nových betonových košů s kovovou vložkou na okraj lesa

u křižovatky ulic Bečvářská x Pilovská a Čenovická x Polesná a tří plastových košů ke

vstupům do lesa Z ulice Hodkovská.

Hlasování pro : 5 proti : O

Potřeba dořešit koš na rohu Čankovská x Polepská, který je v současnosti předmětem

grantu občanského spolku.

Volba místopředsedy komise

Na funkci místopředsedy komise byl podán jeden návrh Navržená byla paní Blanka

Exnerová, která s návrhem souhlasí.

Hlasování pro : 4 zdržel se : 1

„Rekonstrukce kanalizace na ČOV v Újezdě nad Lesy

Komisi byla předložena odpověď od PVK, jako reakce na dopis paní JUDr. Pelčákove,

ve které Společnost nabízí technické kroky ke zlepšení funkce komor a tim snížení

množství přepadu vody do lesa při přívalových deštích. Bude podána informace

občanům v Új ezdském zpravodaji.

Koně v lese

Na základě podnětu na rychlou jízdu na koni lesem komise souhlasí s návrhem vedoucí

OŽPD upozornit v Újezdskem zpravodaji okolní chovatele koní na vhodný a ohleduplný

pohyb jezdců a zvířat v lese.



5. Informace o změně vánočního stromu a výměně zimní výsadby v truhlících před

vchodem - KŽP vzala na vědomí, že původně vybraný vánoční strom náhle zaschl a pro

zdobeni se stal nevhodným, proto byl operativně nahrazen jiným. Odkvetlé chryzantémy

v truhlících před vchodem byly nahrazeny vřesovci, které pokvetou až do jarních měsíců.

6. Doporučení KŽP — byla diskutována témata doporučení KŽP Radě MČ, která budou

hlasována na příštím jednání komise.

KŽP doporučuje RMČ Praha 21 dořešení přejímky ukončených grantů od spolku

Újezdský STROM

KŽP doporučuje RMČ Praha 21 umístění nového koše na odpočinkové místo na

cyklostezce Oplanská. „ v

KZP doporučuje RMC Praha 21 nepořádat ohňostroje na akcích financovaných MC a

přidat jako podmínku pro udělení grantu nepoužívání pyrotechniky

KŽP doporučuje RMČ Praha 21 — vyřešit možnost propojení jihozápadní části

Újezdu nad Lesy s lesoparkem Běchovice.

KŽP doporučuje RMC Praha 21 aby pokračovala s vyplácením zástřelného za odlov

černé zvěře, protože se toto opatření osvědčilo při regulaci divokých prasat na našem

území.

KŽP doporučuje RMČ Praha 21 využít program Dešt'ovka pro obce MŽP

na zachytávání dešťové vody u nově budovaných nebo rekonstruovaných objektů

v majetku MČ Praha 21.

Zapsala: M.Vrbková dne: 27.1 1.2019

Předáno k připomínkování Ing. Jitce Carbolově dne:. 2.12. 2019

Připomínky zapracovány : 3.12.2019

Zápis ověřen dne: 2019 -

Termín příštíhojednáníje: 15.1.2019 v 16:30 hod. Malá zasedací síň

 


