Zápis z 5. zasedání komise životního prostředí Rady MČ Praha 22
dne 22. 6. 2016
Účastníci: viz prezenční listina
Z jednání se omluvili Ing. Petr Semeniuk, Ing. Dana Sopoušková, neomluven Pavel Pirkl.
Jednání zahájil předseda komise životního prostředí (dále jen komise) RNDr. Ing. Bohumil
Loula, CSc. (dále jen předseda) přivítáním nového člena komise Ing. Jiřího Lagnera
a ostatních přítomných.
Následovalo hlasování o programu jednání.
Hlasováním 8:0:0 byl schválen následující program:
1. Kontrola zápisu ze 4. zasedání KŽP ze dne 20. 1. 2016.
2. Park Pitkovické rybníky.
3. Pěstební zásah v přírodní památce Obora v Uhříněvsi.
4. Péče o veřejnou zeleň – ošetření dřevin na hřbitově.
5. Pilotní projekt rozšíření systému likvidace psích exkrementů.
6. Rekonstrukce dětského hřiště v Hájku.
7. Různé:
• Fontána na pitnou vodu na Novém náměstí – společnost Pro Acqua eco water s. r. o.
nabízí instalaci stojanu na pitnou vodu pro občany.
• EIA vodní lyžování na Podleském rybníce.
Projednání jednotlivých bodů:
1. Kontrola úkolů z minulé komise:
Z jednání komise 20. 1. 2016 nevyplynuly žádné úkoly.
2. Park Pitkovické rybníky – RNDr. Marková seznámila členy s projektem Ing. Ivana
Marka, Zahradní architektura, který je těsně před dokončením. Park má navrženou
centrální část s pobytovým trávníkem, herními prvky pro děti, fit prvky pro sportovce,
ohništěm na grilování, altány, svačinovou soupravou, lavičkami, stojanem na kolo a koši.
U chodníku kolem zahrady mateřské školky směr Křemenáčová jsou navrženy fit prvky
pro seniory. Za rybníky pak bude umístěno broukoviště a ovocný sad s netradičními
ovocnými dřevinami. Stávající dřeviny budou vhodně doplněny novou výsadbou. Podél
komunikace K Dálnici bude založen izolační keřový pás převážně z domácích dřevin.
Cestičky v parku budou v mlatové úpravě, povalové nebo vysypané štěpkou získanou
v loňském roce při arboristických pracích. Park bude doplněn informačními tabulemi a ze
strany ul. K Dálnici částečně oplocen.
3. Péče o přírodní památku Obora v Uhříněvsi (dále jen Obora) – předseda seznámil
členy komise s postupem prací v Oboře. Byla provedena probírka porostu, vytvořeno
sedm pasek, na kterých byly vysazeny duby, jilmy a lípy. Dne 9. 6. proběhl v Oboře
kontrolní den za účasti zástupců Lesů ČR, Magistrátu hl. m. Prahy, České inspekce
životního prostředí a Městské části Praha 22. Byl dohodnut způsob odstraňování plevele
v oplocenkách. Výmladky budou likvidovány za použití chem. přípravků, zbytek formou
vyžínání. Do konce srpna by měla být dokončena oprava cest. Plánuje se využití
programu 2020, ze kterého by bylo možno financovat obnovu původního altánu
v centrální části Obory. V podzimním období se bude pokračovat v těžebním zásahu
v zadní části Obory u židovského hřbitova a fotbalového hřiště. Po dohodě s vlastníky
sousedních pozemků je možno rovněž odkácet některé dřeviny na okraji Obory při ul.
Morávkova a Vachkova. Ing. Ptáček se dotázal na úklid koryta Říčanky od napadaných
kmenů po kácení. RNDr. Marková uvedla, že úklid Lesy ČR s. p. zajistily na jaře.
4. Péče o veřejnou zeleň – ošetření dřevin na hřbitově – na plochách veřejné zeleně je
v souvislosti s častějším výskytem mimořádných klimatických jevů (např. silný nárazový
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vítr, podmáčení, námraza) věnována zvýšená pozornost sledování zdravotního stavu
dřevin. Jednotlivé plochy jsou podle potřeby ošetřovány odbornou arboristickou firmou
s certifikací Evropský stromolezec (ETW – European tree worker). Nyní vznikla potřeba
ošetřit dřeviny na hřbitově, a to především s ohledem časový odstup od posledního
ošetření a velký pohyb osob. V současnosti jsou připravovány zadávací podmínky
vypsání pro veřejné zakázky.
5. Pilotní projekt rozšíření systému likvidace psích exkrementů – jedná se o projekt,
který připravil odbor hospodářské správy a koordinátorem projektu je Bc. Michal Selinger.
Na území Uhříněvsi, Hájku a Pitkovic bude na odpadkové koše rozmístěno 20 ks
zásobníků na papírové sáčky na psí exkrementy. Projekt poběží jeden rok a po jeho
vyhodnocení se rozhodne o dalším pokračování. Komise se shodla, že vhodnější než
papírové sáčky by byla instalace zásobníků na mikroténové sáčky, které jsou praktičtější
a levnější.
Komise o návrhu pilotního projektu hlasovala s výsledkem:
8:0:0
6. Rekonstrukce dětského hřiště v Hájku – zástupce starosty Knotek informoval, že
předmětem rekonstrukce je dostavba plotu, zhotovení nového povrchu a vyznačení čar
pro jednotlivé sporty. Branky již byly nakoupeny a převezeny na hřiště. Práce by měly být
dokončeny do konce srpna.
7. Různé:
Fontána na pitnou vodu na Novém náměstí – společnost Pro Acqua eco water s. r. o.
nabízí instalaci stojanu na pitnou vodu pro občany. Projekt bude městské části teprve
představen. Bližší informace na www.vodaprolidi.cz. Zařízení je instalováno v MČ Praha
– Dubeč a je využíváno již 3 roky. P. Koutský uvedl, že by v městské části přivítal
instalaci pítka.
EIA vodní lyžování na Podleském rybníce – předseda uvedl, že záměr není v dané
lokalitě vhodný z důvodu umístění na přírodním rybníce v Přírodním parku Říčanka.
Projekt dostatečně neřeší především dopady na vodní ptactvo. RNDr. Marková uvedla,
že záměr bude v rámci posuzování EIA veřejně projednáván. P. Koutský sdělil, že
k záměru měl také řadu připomínek, které zaslal do připomínkového řízení.
P. Vávra na žádost p. Fučíka z Hájku informoval o případu p. Hesse, kterému unikají
koně a způsobují škody na sousedních pozemcích. Případ řeší odbor životního prostředí
a dopravy jako přestupek.
Ing. Lagner požádal o přehlednější zveřejňování projednávaných EIA na web stránkách
úřadu. Po dokončení by také bylo vhodné zveřejnit projekt Parku Pitkovické rybníky.
Vyzval také ke zvýšení množství zeleně na plochách městské části např. v parku Na
Vrchách. Dalším námětem je vyhlídková věž v okolí Podleského rybníka, možnost
využívání školního hřiště u základní školy U Obory veřejností a vybudování stezky s alejí
mezi skládkou a Pitkovickou strání (jedná se o katastr Křeslic). Další dotaz se týkal
možnosti prodloužení pracovní doby ve sběrném dvoře jeden den v týdnu do 20 hod.
Odbor životního prostředí a dopravy tuto možnost prověří na Magistrátě, který organizuje
nakládání s odpady v rámci Prahy. Ing. Lagner upozornil na suchý strom v ul. Tatranská.
Odbor životního prostředí a dopravy zajistí jeho odstranění.
P. Koutský hovořil o návrhu výstavby u Normy. Rozvinula se diskuze o výstavbě
v městské části, ze které vyplynul požadavek na větší informovanost občanů
o plánovaných stavebních záměrech.
Návrh usnesení RMČ:
RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 22. 6. 2016.

Zapsala: RNDr. Kateřina Marková

Ověřil: RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc.
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