
 

 

Zápis č. 1/2013 z jednání Komise životního prostředí  Rady 

městské části Praha 21, konané dne 9.1.2013 
 

Zahájení jednání: 16:30 

Ukončení jednání: 18:30 

 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni:  Dana Slabochová (tajemník), Ing. Michael Hartman ( předseda), paní Kateřina 

Burešová, Ing. Jiří Bureš, MUDr. Ivona Kosová, pan Pavel Švejnoha, Ing. Roman Březina, 

pan Miroslav Váša 

Omluveni:    

Neomluveni:   

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:   

Hosté: pan Milan Dundovič, pan Jan Pilný 

 

 

2. Program jednání 

 

VODOVOD PRO ÚVALY – PROJEDNÁNÍ KE ZJIŠŤOVACÍMU ŘÍZENÍ 

PRO EIA – do jednání předal pan Poláček – OMI – termín pro vyjádření MČ do 16.1.2013 

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů )zákon o posuzování vlivů na životní  

prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – zahájení zjišťovacího řízení záměru  

„Vodovodní přiváděcí řad – PČS Fibichova “ v k.ú. Jirny, Úvaly u Prahy, Horoušany,  

Újezd nad Lesy, zařazeného do kategorie II.  

 
Paní Slabochová rozeslala s předstihem před zasedáním KŽP členům KŽP sdělení OMI 

s odkazem na dokumentaci k seznámení. Na zasedání pak ještě předložila fotografie pana 

Poláčka ( OMI) poukazující na blízkost stromů, na úzké lesní cesty, kterými má být trasa 

vodovodu vedena. Na zasedání byla věc podrobně diskutována, neboť části trasy jsou v k.ú. 

Újezd nad Lesy umístěny do přírodní rezervace. Byl také zmiňován názor, že i kvalitní pitná 

voda pro lidi je součástí životního prostředí. Navržená trasa má suplovat varianty (E1,E2) 

podél komunikací ve středočeském kraji, kde se stavbaři s majiteli pozemků a děl na nich 

nedohodli.  (E1: vlastník  nejdůležitější  části  trasy  má na svém  pozemku  těleso  silnice  

proti  své  vůli.  E2: v silnici II/101  spojující  Jirny  a Úvaly,  byl  před 3 lety položen nový 

speciální asfaltový povrch, takže nejvyšší zástupci Krajské správy a údržby silnic tuto 

variantu neschválili).  

Někteří členové komise se domnívají, že by se přírodní rezervací neměla vést žádná stavba a 

přiklánějí se k názoru URM, že je záměr v rozporu s ÚPn.hl.m.Prahy. 
Hlasováno o vydání souhlasu s navrženým záměrem – trasou přes les a přírodní rezervaci: 

z přítomných 5 členů s právem hlasovat (pan Bureš odešel před hlasováním a paní Kosová 

přišla na jednání až po hlasování) byly pro 2, proti 3, zdržel se 0.  

S navrženým záměrem byl vysloven nesouhlas. 

Závěr – paní Slabochová předá závěr projednání v KŽP panu Poláčkovi ještě před 

odsouhlasením zápisu z KŽP, neboť termín pro vyjádření MČ je již 16.1.2013.  

 



ALEJ  NA HLAVNÍ  
Byla představena studie proveditelnosti obnovy aleje na hlavní. Problematika byla 

prodiskutována s tím, že pan Hartman osloví zástupkyni zpracovatele paní Raušovou 

s několika dotazy týkajícími se výsadby v celé délce zel. pásů podél komunikace, kácení a  

náhrady stromů označených modře – kácení v roce 2023 a několika dalšími dotazy. 

S výsledkem následně seznámí členy KŽP 

Následně bylo hlasováno o přijetí souhlasného stanoviska s předloženou studií. 

Ze 6 členů KŽP s právem hlasovat bylo pro 5, proti 1, zdržel se 0. ( Pan Bureš před 

hlasováním z jednání odešel). 

Následný postup: budou zahájeny kroky obnovy dle 1. etapy studie. Po odsouhlasení RMČ 

bude RMČ  pověřeno OMI k předložení žádosti o kácení. 

Zajistí paní Slabochová a pan Březina 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
Paní Slabochová před jednáním KŽP rozeslala členům KŽP návrh výroční zprávy KŽP za rok 

2012, následně byly zapracovány připomínky a opět rozesláno. Členové KŽP se s opravenou 

zprávou seznámili. Nikdo na jednání nenavrhl další změny nebo doplnění. Výroční zpráva 

byla schválena.  Pro 6 , proti 0, zdržel se 0. 

Výroční zpráva bude předána, zajistí paní Slabochová 

 

 

Z DALŠÍCH DISKUTOVANÝCH TÉMAT 
 

V lokalitě IPB  lískový keř u trafa byl vysazen. Možnou péči s občany a vyjádření k zatím 

nerealizované části občanského návrhu projedná pan Hartman, který již projednával 

s občany i řešení tohoto prostoru.  Toto dnes na jednání nebylo diskutováno, úkol dále 

trvá. 

 

Otázka označení přírodního parku – úkol trvá. 

 

Lavička k ZŠ – 1. stupeň mezi budovu školy a zastávku MHD v Čentické ulici.  

Bylo zjištěno, že navrhované místo je blízko přesahu střechy budovy ZŠ. kam v zimě může 

padat sníh a rampouchy. Doporučujeme lavičku osadit kousek dál, aby byla mimo dosah 

padajícího sněhu. 

Lavičky u rybníka ke Kolodějům – nutno opravit. Předáme podnět na OMI – projedná pan 

Březina. 

  

Trdliště – rybník na Blatově – s rybáři projednáno, u obou rybníků budou umístěny 

informační tabulky – koupání a bruslení na vlastní nebezpečí. Nad tímto postupem se 

rozvinula diskuze s tím, že tyto cedule budou spíše odrazovat od plavání či bruslení ( 

zdravého pohybu) než aby zamezily vlastnímu zranění o tyče označující trdliště, které 

obvykle koukají z ledu cca 10cm. Byl vysloven názor, že takové cedule radši nedávat.  

Nebezpečné tyče trčící z hladiny rybníka na Blatově byly diskutovány návrhy jak tyče 

zviditelnit, aby se o ně nezakopávalo, ale bruslaři se jim mohli vyhnout. Například prodloužit 

tyče o 150cm, napasovat na ně dřevěnou koncovku při jejich zvýšení, zpevnit je a místit 

dřevěné sedátko apod. 

Pan Březina zajištění projedná s rybáři. 

 

Paní Burešová informovala jak to je s Běchovickým potokem: pan Karnecky sdělil, že potok 

stále nebyl převeden na MHMP, jednání o převodu stále probíhají.  



 

Pan Hartman informoval o zajímavé činnosti okolo výsadeb stromů v Úvalech. 

OS v Úvalech vysazují tematické aleje např. alej dětí, kdy osloví rodiče dětí, kteří zaplatí 

strom do aleje a pak se vysazuje. Jedná se o určitý způsob sponzorských darů, kdy pak mají 

děti své stromy ve své aleji. Komise konstatovala, že jako nápad to není špatné a zamýšlela se 

nad otázkou, zda máme možnost něco podobného realizovat u nás, zda máme prostory pro 

aleje. Byly zmiňována např. některé ulice v MČ. Nápad naráží na problém umístění 

inženýrských sítí. 

 

Paní Slabochová komisi informovala, že byly vypracovány 4 projekty pro grantová řízení pro 

zlepšení životního prostředí v Újezdě nad Lesy a tyto projekty byly spolu se žádostmi o 

granty prostřednictvím občanských sdružení, spolků a spolupracující zahradnické firmy 

předány vyhlašovateli grantů – Magistrátu hlavního města Prahy. 

 

Paní Kosová upozornila, že v ulici Pilovská u křížení se Starokolínskou je opět mnoho 

odpadků.  Paní Slabochová sdělila, že se jedná o veřejně přístupný soukromý pozemek – část 

zeleného pásu ulice. O úklid požádáme VHČ. 

Zajistí paní Slabochová 

Dále byl diskutován nepořádek na pozemku bývalého zahradnictví pana Janeby u 

Staroújezdské ulice. Jedná se o pozemky s nevyjasněnými vlastnickými vztahy, rozpadlým 

domkem a dlouholetými četnými skládkami zarostlými křovím. 

 

Na komisi se dostavili dva hosté, kteří mají zájem v komisi pracovat. Bylo domluveno, že se 

při jednání nejprve porozhlédnou a následně se rozhodnou, zda budou chtít v komisi pracovat. 

Oba pánové se komisi představili. Pana Jana Pilného,  trápí nepořádek v obci a vandalizmus a 

pana Milana Dundoviče,  také nejvíce trápí nepořádek v obci.  

 

Závěrem paní Burešová informovala, že pravděpodobně na Silvestra někdo zničil alejový 

strom u Staroújezdské  u hasičárny. 

Nápravu zajistí paní Slabochová 

 

 

Zapsal(a):  Slabochová  

 

Zápis sepsán dne: 16-17.1.2013 

 

Předáno k doplnění předsedovi a členům KŽP: 18.1.2013 

 

Doplnění zapracováno: 22.1.2013 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Slabochová 

Zápis doplněn a ověřen dne: 21.1.2013 

předseda: Ing. Hartman 

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání KŽP se koná  6.2.2013 v 16hod., v malé zasedací místnosti ÚMČ. 
 


