
Zápis č. 5/2014 z jednání Komise životního prostředí   

Rady městské části Praha 21, konané dne 16.4.2014 
 

Zahájení jednání: 16:00  

Ukončení jednání: 19:45 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni:  paní Dana Slabochová (tajemník), MUDr. Zita Kazdová (předseda komise), pan Miroslav 

Váša, pan Pavel Švejnoha, paní Kateřina Burešová, Ing. Michael Hartman 

 

Omluveni:  MVDr. Tomáš Vlach,  Ing. Jiří Bureš 

Neomluveni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté:  RNDr. Pavel Roušar 

2. Program 

 

úkoly z minulé schůzky - revize 
 

1. Vjezd na pole – z Ježovické – viz úkol 1. zápisu 3/2014 

Z pověření na minulé schůzce informovala  paní tajemnice  zástupce ZD Šestajovice o doporučeném 

přístupu na pole (viz zápis 3/2014), zákazu vjezdu zemědělské techniky do ul. Ježovické a o faktu, že klíč od 

závory nebude ZD dán k dispozici. Není ani možné objíždět závoru z levé strany přes roh biokoridoru. 

Paní tajemnice informovala KŽP, že tato domluva není písemná, je pouze ústní, tak jako domluva o 

používání vjezdu od ulice Zaříčanské. 

 

1.1. Objíždění závory 
Dle sdělení pí Burešové se objíždění závory biokoridorem vlevo týká především motorek a čtyřkolek. Paní 

Burešová dodá kontakt na pracovníka MHMP, se kterým p. Bureš jednal ohledně biokoridoru. Paní 

tajemnice poté požádá MHMP o zajištění zákazové značky nebo jiné zábrany.   

Objíždění závory vpravo – navrženo jednání MČ P21 s MČ Praha Koloděje v této věci. Návrh bude 

upřesněn  na příští schůzce KŽP. 

 

1.2. Kontakt na sběrný dvůr 
na cedule u závor Ježovická a u hřbitova bude doplněn kontakt na nejbližší sběrný dvůr ( Běchovice)- 

zajistí paní tajemnice přes OŽPD 

 

1.2.1. Sběrný dvůr v Újezdě 
Diskutována možnost zřízení sběrného dvora v MČ Praha 21 ( k.ú. Újezd nad Lesy). Komise se shodla na 

možnosti návrh individuálně předložit na veřejném fóru. 

 

2. Rybníky a jejich přítoky_VODA 

Úkol prošel jednáním RMČ a bude předán dle usnesení RMČ. Výsledky předpokládáme na příští jednání. 

 

3. Kanalizace – OK 1, OK 2, OK 3_KANALIZACE 

Úkoly z minulého jednání prošly RMČ a budou předány dle usnesení RMČ. Výsledky předpokládáme na 

příští jednání. Úkol je průběžný a KŽP v něm bude pokračovat. 

Komise prodiskutovala odpověď PVK a připomínky pana Hartmana ( viz alfresco) 

Na základě usnesení z minulé schůzky KŽP byli p. Váša s p. Hartmanem pověřeni přípravou odborných 

podkladů pro žádost starosty MČ P21 na MHMP. 

OŽPD bude požádáno o zjištění parametrů vodoprávního povolení kanalizace a kolaudačního rozhodnutí 

k rekonstrukci kanalizace. Dále bude požádáno o zjištění vlastníka vodoteče.  Tyto podklady budou dále 

předány panu Vášovi k využití pro dopis. Žádost na OŽPD předá paní Slabochová. 



4. Grantové výzvy pro r. 2014_VODA – viz úkol 3. zápisu 3/2014 

Předsedkyně  informovala o podání žádosti v programu Nadace Partneství Nestlé pro vodu v krajině: 

Revitalizace prameniště Běchovického potoka, dle pověření z minulé schůzky, kterou zpracovala Z. 

Kazdová z podkladů  manž. Burešových, D. Slabochové a M. Švejnohy. Podáno dne 9.4.2014 , žadatel 

Újezdský STROM. Shrnutí obsahu žádosti má KŽP k dispozici na alfresku. 

 

4.1. 

Komise doporučí RMČ vyvolat jednání zástupců MČ Praha 21 a MHMP o možnostech urychlení procesu 

převzetí Běchovického potoka, jeho revitalizace a zřízení pobřežní pěšiny: Pověřeno bude OŽPD, pan 

Březina. Za KŽP se jednání zúčastní: paní Kazdová a paní Burešová. 

 

5. Zefektivnění práce v alfresku_FUNGOVÁNÍ KŽP 

Paní Slabochová zajistí prověření přístupů všech členů do alfresca. 

Úprava prostředí alfreska pro potřeby KŽP ( např. zřízení složky „projekty“, vložení části strategického 

plánu, týkající se životního prostředí atd.) a instruktáž uživatelům jsme zatím nestihli, úkol trvá. 

 

6. Alej na hlavní MĚSTSKÁ ZELEŇ 

úkoly zápisu  4/2014 z terénního zasedání KŽP dne 9.4.2014  byly po diskusi rozděleny takto: 

 

6.1.Pověření OŽPD - zajistí paní tajemnice 

6.1.1.označit zbylé stromy ( vhodně na kmenech) čísly dle Studie – zajistí OŽPD nyní 

6.1.2.aktualizovat Studii dle již provedených zásahů v r. 2013 ( kácení a dosadba) – zajistí OŽPD nyní 

6.1.3.uvést cenu již provedených zásahů – zajistí OŽPD nyní 

6.1.4.vyčíslit prostředky v rozpočtu, či z jiných zdrojů, plánovaných na zásahy v letošním roce - zajistí 

OŽPD nyní 

6.1.5.určit místa pro náhradní výsadbu při kácení v etapách II.( kácet 13 stromů, vysadit 10 stromů do konce 

r.2014 ), III. ( kácet 11 stromů, vysadit 16 stromů do konce r.2018 ) a IV.( kácet 9 stromů, výsadba dle 

Studie provedena v minulých etapách ) zajistí OŽPD po návratu paní Kopecké a to dříve, než dojde 

k jednání o povolení kácení 

6.1.6.jasně definovat území, které nebude použito pro náhradní výsadbu a bude tedy odblokováno pro 

žádosti o dotace - zajistí OŽPD nyní 

 

6.2.Pověření  RMČ 

6.2.1.Provádět výsadbu u hlavní komunikace takto: 

-sloupové javory babyka či jiný vhodný sloupový druh dřeviny – sázeny v nejmenších možných rozestupech 

v úseku Zaříčanská – Zlivská, zvolit mladší stromy s malým kořenovým balem, sázet s chrániči kořenů 

-místa kde v žádném případě nelze provést výsadbu stromu dosadit živým plotem ( stříhaným, kvůli malému 

prostoru)  

-na protější straně v úseku Valská  - Soběšínská, kde je opticky větší prostor, ale je vedena voda i plyn, 

dosadit živý plot jen mírně stříhaný, umožňující bezpečný průchod i dopravu, jako hranici Přírodního 

parku Klánovice – Čihadla.  

Druhové zastoupení ze směsi kvetoucích druhově původních keřů – dle doporučení OŽP MHMP: 

Dřišťál obecný (Berberis vulgaris) 

Hloh (Crateagus monogyna, praemontieda nebo lindmanii) 

Růže keltská (Rosa gallica) 

Ptačí zob (Ligustrum vulgare) 

Předat do RMČ 

-na podmáčený úsek před STAKO vysadit druhově vhodnou dřevinu snášející podmáčení ( Topol, Olše) 

- k výše uvedené výsadbě navrhujeme využít i úseky ve Studii nezmiňované, tj. všechny zelené pásy na 

Novosibřinské a Starokolínské.  

Výše uvedené návrhy výsadeb jak druhy tak typy a místa je nutno předem projednat se zahradníkem – zajistí 

paní Slabochová  

 

6.2.2.V souvislosti s navržením výsadby je nutno ověřit  připojení všech nemovitostí podél hlavní 



komunikace – úsek Novosibřinská - ke kanalizaci. KŽP doporučuje RMČ o toto požádat OŽPD, 

vodoprávní úřad. 

 

6.2.3.V úseku mezi Třebětínskou a Zaříčanskou – zjištěna zcela zarostlá a zasypaná strouha bez možnosti 

odtoku vody při vydatnějším dešti. KŽP doporučuje RMČ požádat OMI o zajištění vyčištění a uvolnění 

tohoto příkopu. 

 

6.2.4.Sledovat a využívat všechny dotační možnosti od státu, Hl.m.P., nadací či sponzorů pro dosadbu 

izolační zeleně – požádat OŽPD, OMI, tajemník. 

 

6.3.Úkol pro všechny členy komise 

-sledovat a využívat všechny dotační možnosti od státu, Hl.m.P., nadací či sponzorů pro dosadbu izolační 

zeleně.   

 

7. Přesun fin. prostředků MĚSTSKÁ ZELEŇ - viz úkol 4.zápisu 3/2014 

Předsedkyně předala komisi informaci od Dr.Vlacha ( radního a člena KŽP), že RMČ rozhodla o tom, že 

ušetřené finanční prostředky ze zimní údržby komunikací, které KŽP navrhovala využít pro životní 

prostředí, budou použity na jiné aktivity MČ – zejména dopravní (např. oprava komunikací).  

 

8. Koncepce Rohožník spolupráce KÚR, KVA, KŽP – viz úkol 2.1. zápisu 3/2014 

Komise diskutovala o připomínkách k projektu koncepce a revitalizace sídliště Rohožník, shodla se na 

připomínkách předložených předsedkyní v návrhu. Je nutno zdůraznit potřebu izolační zeleně, neboť 

přeložka  komunikace 1/12 v těchto místech povede v náspu. Izolační zeleň je nutno vysazovat s předstihem 

co nejdříve. Dále byla diskutována možnost kopce na sáňkování – je zde již stávající menší kopec, je možné 

navýšit. Připomínky doplní a do KÚR předá předsedkyně. 

 

9. Řízení o povolení kácení vedeném na OŽP MHMP v souvislosti s Modernizací traťového úseku 

Praha Běchovice – Úvaly. – viz úkol 5. zápisu 3/2014  

Předsedkyně informovala o podání žádosti Újezdského STROMu o informace k OŽP MHMP dne 

14.3.2014. Odpověď dne 19.3.2014– obsah odpovědi: info o zahájení řízení vyvěšeno pouze na úřední desce 

19. - 27.10.2013  Předáno ČIŽP, která šetří řízení vedené na MHMP bez uložení náhradní výsadby. 

Komise opakovaně diskutovala o problému a došla k závěru, že neuložení NV poškodilo MČ, která již měla 

projednané a navržené pozemky pro NV z tohoto kácení. 

KŽP doporučuje RMČ připravit a odeslat dopis na OŽP MHMP s tím, že se MČ cítí býti poškozena 

neuložením NV za stromy vykácené na území MČ – v k.ú. Újezd nad Lesy. ( OŽPD připraví pro pana 

starostu). 

 

10. Biokoridor– viz úkol 6. zápisu 3/2014  

Paní Slabochová informovala komisi o plochách okolo Běchovického potoka mezi koncem ulice Dubinská a 

Oplanská. Jedná se o pozemky vedené v ÚPn. hl.m. Prahy jako zeleň a územní systém ekologické stability – 

ÚSES ( biokoridor, biocentrum). Informace poskytnuty v souvislosti se stavebními pozemky, na které není 

přístup jinak, než přes biokoridor. Komise vybrala části map, které budou vloženy do alfresca. 

KŽP se po diskuzi shodla na nutnosti postupu a doporučení RMČ: 

-vyvolat jednání s MHMP na téma vytvoření projektu a revitalizace biokoridoru a to v jeho celé délce od již 

realizované části za ulicí Ježovickou na hranici MČ Praha 21 a MČ Praha Koloděje až po severozápadní 

hranici MČ Praha 21 a MČ Praha Běchovice a MČ Praha Klánovice (L4/262, L2/97, L2/98, R4/39). 

-jednat o vytvoření harmonogramu úprav jednotlivých etap.  

KŽP doporučuje RMČ trvat na zachování biokoridoru a volného zátopového území. 

  

nové úkoly 

 
11. Vyjádření KŽP k rozšíření Vyhlášky o pořádání ohňostrojů 

KŽP byla dne 1.4.2014 prostřednictvím paní tajemnice požádána o zpracování připomínek pro OŽPD, 

vyžádaných panem starostou k dotazům MHMP v souvislosti s novelou vyhlášky o ohňostrojích. 



Připomínky z diskuse členů KŽP a podkladů paní tajemnice zpracovala předsedkyně.  Konečné znění 

připomínek KŽP je v alfresku, odevzdáno OŽPD 11.4.2014. Úkol splněn.  

 

12. Přírodní parky  

KŽP byla dne 9.4.2014 prostřednictvím paní tajemnice požádána o připomínky k Návrhu nařízení hl.m.P. a 

zřízení přírodních parků na území hl.m.Prahy 

Připomínky se zapracováním diskuse členů KŽP na alfresku připravila předsedkyně, připomínky byly 

doplněny a schváleny. Komise diskutovala především možnosti stavebního omezení ( dělení pozemků, 

výšku budov, odstupy staveb od komunikací, zastavěnost, zpevněné plochy).  

KŽP doporučuje RMČ zpracování připomínek právníkem, kterému dodá své připomínky jako podklad a 

doporučuje, aby SÚ dodal své připomínky úprav Vyhlášky, které by mu umožnily respektovat Vyhlášku o 

PP v řízeních vedených na SÚ 

 

KŽP předá OŽPD následující výstup: 

Celkově posílit ochranu PP. 

Posílit vymahatelnost zákazových a ochranných prvků PP, odstranit jejich stávající nevymahatelnost. 

Chybí ustanovení dozorového orgánu a specifikace sankcí včetně vyčíslení peněžitých pokut. 

Posílit statut PP ve vztahu k zastavování stavbami, navázat na stavební předpisy tak, aby zachování 

stávajícího rázu bylo vymahatelné – zachování architektonicko-urbanistické hodnoty a kulturní identity není  

jasně identifikovatelný pojem.  

Ctít statut PP jako klidové zóny.  

  

Pan starosta informoval komisi o záměru spolupracovat s MČ Klánovice a oslovit JUDr. Svobodu, aby 

vypracoval připomínky k nařízení dle podnětů KŽP a SÚ a MČ. 

Zároveň požádal o zajištění schůzky KŽP (pí Slabochová) + SÚ (Ing. Kupr) + pan starosta s tím, že se 

projednají připomínky nařízení z hlediska SÚ.  

 

13. Úklid okolo komunikací 

Podněty pí Burešové,  p. Hartmana a pí Kazdové týkající se skládek a úklidu okolo komunikací jsme nestihli 

projednat. Bod bude diskutován na příštím jednání. 

 

14. Ing. Bureš prostřednictvím mailu ze dne 16.4.2014 adresovaného předsedkyni a tajemnici požádal o 

ukončení členství v KŽP z důvodů pracovní vytíženosti a nemožnosti pravidelné účasti na schůzkách 

zahajovaných v 16h. Žádost jsme nestihli řádně projednat, nutno vyřešit na příští schůzce. 

 

průběžné projekty 
 

projekt cesty Újezd a okolí 

úkol trvá 

 

dobrovolnictví v ž.p. 

úkol trvá. Začneme veřejným poděkováním všem, kteří se dobrovolně starají o zelené plochy či 

předzahrádky ve svém okolí. Napsáním textu pro ÚZ pověřena předsedkyně – zatím nesplněno 

 

další náměty na projekty KŽP r.2014  

úkol je průběžný 

 

Zapsal(a):   Slabochová    

Zápis sepsán dne: 22.4.2014   

Předáno k připomínkování:  23.4.2014 předsedkyni a členům do alfresca 

Připomínky zapracovány:   2.5. 2014 

Zápis ověřil(a) :    předsedkyně komise   dne: 2.5.2014 

 

Termín příštího zasedání komise   21.5.2014   VELKÁ ZASEDAČKA  !!!!!!!! 


