Zápis z jednání Komise životního prostředí Rady MČ Praha 22 č. 10/2022
konané dne 11. 4. 2022
Místo konání: zasedací místnost č. 113 v 1. patře radnice.
Zahájení jednání: 17:00 hod.
Ukončení zasedání: 19:15 hod.
Přítomni: Ing. Jiří Pařízek, Martina Cvrček Hájková, DiS., Helena Šubertová, Ing. Martin
Turnovský, Ing. Libor Šebesta, Ing. Jan Kužel, Ing. Kateřina Lagner Zímová, PhDr. Filip
Paulus, Igor Juříček, Bc. Radim Pokorný.
Omluveni: Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D., Ing. Bohdan Polak.
Hosté: Ing. Jana Kučerová, Radovan Koutský.
Je přítomna nadpoloviční většina členů a komise je usnášeníschopná.
Zahájení jednání a schválení programu
Jednání zahájil předseda komise Ing. Pařízek (dále jen předseda), který přivítal přítomné členy
a hosty a představil nového člena komise Bc. Radima Pokorného.
Návrh programu:
1. Přehled činnosti odboru životního prostředí a dopravy v roce 2021.
2. Plán činnosti odboru životního prostředí a dopravy na rok 2022.
3. Seznámení se závěry analýzy rizik na uzavřené skládce Jezera.
4. Sběr jedlých olejů.
5. Péče o zeleň – vyhláška o zeleni, ovocné aleje u Podleského rybníka, revitalizace Husova
parku, liliové záhony, květnaté louky, plochy pro opylovače (projekt České zemědělské
univerzity).
6. Různé.
Usnesení:
Komise Rady MČ Praha 22 schválila program:
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
Na jednání komise se dostavila Ing. Lagner Zímová.
1. Přehled činnosti odboru životního prostředí a dopravy v roce 2021
Ing. Kučerová seznámila komisi s hlavními tématy, kterými se odbor životního prostředí
a dopravy v roce 2021 zabýval:
 Bezpečnostní řez dřevin v okolí cyklostezky A a v okolí fotbalového hřiště.
 Analýza rizik uzavřené skládky Jezera.
 Sběr jedlých olejů.
 Obnova polní cesty mezi Hájkem a Královicemi.
 Založení liliových, letničkových a trvalkových záhonů ve veřejné zeleni spravované MČ
Praha 22.
 Spolupráce při monitoringu vod v souvislosti s požárem skladového objektu v ul. Bečovská.
 Úprava porostního okraje přírodní památky Obora v Uhříněvsi v ul. Morávkova a ul.
Vachkova z důvodu zachování dostatečného průjezdního profilu.
 Uplatnění připomínek v rámci zjišťovacího řízení EIA pro obytný soubor „Pitkovická
a Kozáková“ v Praze - Pitkovicích.
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Doplnění a oprava herních prvků na dětských hřištích a sportovištích.
Likvidace následků silného větru 21. 10. a 22. 10. 2021.
Vyřizování povolení ke kácení dřevin v souvislosti se stavebními záměry.
Personální posílení odboru na úseku ochrany ovzduší a ochrany zvířat proti týrání.

V rámci diskuze k přednesenému bodu se Ing. Lagner Zímová dotázala na nově budovanou
cyklostezku Uhříněves – Měcholupy. Ing. Kučerová uvedla, že v rámci přípravy zde proběhlo
odstranění menšího množství zapojených porostů dřevin a nyní probíhá vlastní stavba. U další
připravované cyklostezky Hájek – Královice se počítá s realizací do konce letošního roku.
Ing. Turnovský se dotázal na probírku břehových porostů kolem Říčanky, kdy po zásahu Lesů
hl. m. Prahy zůstaly na místě označené neodstraněné dřeviny. Ing. Kučerová sdělila, že Lesy
hl. m. Prahy provádějí své zásahy podle vlastních možností a k nedokáceným dřevinám se
pravděpodobně vrátí v příštím mimovegetačním období.
Další dotaz ing. Lagner Zímové se týkal aktuálního stavu procesu EIA, který je veden pro
obytný soubor „Pitkovická a Kozáková“ v Praze - Pitkovicích. Odbor životního prostředí
a dopravy k záměru uplatnil připomínky z hlediska nakládání s dešťovými vodami. Konkrétní
stav řízení EIA bude upřesněn na dalším jednání komise.
2. Plán činnosti odboru životního prostředí a dopravy na rok 2022.
Ing. Kučerová seznámila komisi s hlavními tématy, kterými se odbor životního prostředí
a dopravy zabývá v roce 2022:
 Rozšíření liliových záhonů na Novém náměstí a v Pitkovickém parku.
 Pokračování spolupráce při obnově polních cest.
 Odstranění závad herních prvků na dětských hřištích vyplývající z výsledku hlavní roční
kontroly.
 Spolupráce při realizaci skateparku v parku „Zahrádky“ za radnicí.
 Zkušební prvky v rámci modrozelené infrastruktury.
 Údržba a obnova zeleně – dosadby stromů a keřů do ulic.
 Postupná výměna nevhodných nebo nedostatečných prvků městské zeleně.
Následovala diskuze o vhodnosti umístění skateparku do parku „Zahrádky“. V jejím závěru se
členové komise shodli na tom, že by se rádi na svém příštím zasedání blíže seznámili
s projektem celého parku a projednali vhodnost umístit zde skatepark.
Další diskuze se týkala záměru vodního lyžování na Podleském rybníce. Vlastník Podleského
rybníka Esox spol. s r. o. zde dokončil rekonstrukci rodinného domu pro správce rybníka a nyní
se opravuje molo.
Na dotaz Ing. Šebesty upřesnila Ing. Kučerová konkrétní možné záměry v oblasti modrozelené
infrastruktury – dešťové záhony, průlehy, nádrže pro zadržení vody apod. Ing. Lagner Zímová
v této souvislosti nabídla možnost uspořádání přednášky pracovníka, který se v Institutu
plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy modrozelenou infrastrukturou zabývá.
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3. Seznámení se závěry analýzy rizik na uzavřené skládce Jezera.
Závěry analýzy rizik obdrželi členové komise jako podklad pro jednání. Ing. Kučerová
informace doplnila o následující opatření, která bude třeba postupně zavést:
 provedení jednorázového monitoringu ve větším počtu studní v okolí skládky - v květnu
odebrány vzorky ze 7 studní (ulice K Dálnici a v okolí nádraží) – další nadlimitní hodnoty
bóru se neprokázaly,
 údržba příkopů,
 rozšíření počtu odběrných míst o místa v potocích – pro zachycení případného průniku do
vodotečí,
 upravit rozsah sledovaných parametrů a projednat ho s orgánem ochrany vod v návaznosti
na platný provozní řád uzavřené skládky a vydané rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy.
O problematice skládky se diskutovalo.
4. Sběr jedlých olejů.
MČ Praha 22 původně začala systém sběru jedlých olejů připravovat s tím, že bude hrazen
z jejího rozpočtu. Magistrát hl. m. Prahy však nově začlenil sběr olejů do systému nakládání
s odpady na území hl. m. Prahy, a tak lze nyní využívat nádob na sběr jedlých olejů celkem na
6 místech v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku. Konkrétní místa jsou zveřejněna na web stránkách
úřadu
https://www.praha22.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-a-doprava/odpady/sbernedvory/sber-jedlych-potravinarskych-oleju-a-tuku-5344cs.html. Je zde také možnost informovat
se o umístění sběrných míst na tříděný odpad na území hl. m. Prahy a konkrétních druzích
sbíraných odpadů https://ksnko.praha.eu/map-separated/index.html .
Z dalšího jednání se omluvil radní Koutský.
5. Péče o zeleň – vyhláška o zeleni, ovocné aleje u Podleského rybníka, revitalizace Husova
parku, liliové záhony, květnaté louky, plochy pro opylovače (projekt České zemědělské
univerzity).
RNDr. Marková seznámila komisi s návrhem novely vyhlášky č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy,
o zeleni. Nově je v návrhu definovaná veřejná zeleň jako městské parky, plochy zeleně na
náměstích, uliční zeleň včetně stromořadí a květinových záhonů, sídlištní zeleň a další plochy
zeleně tvořící součást veřejných prostranství. V návrhu se ruší některé zákazy jako je např.
zákaz vstupu na trávníky, zákaz jízdy na koloběžkách, zimního bruslení, běžkového lyžování,
sáňkování a koupání ve vodních nádržích. Zakázáno zůstává jezdit ve veřejné zeleni na kole,
el. koloběžkách, jednokolkách, kolečkových bruslích a na skateboardech. Výjimku mají mít
pouze děti do 8 let. Pokud se týká pohybu psů, je ve veřejné zeleni i nadále volný pohyb psů
zakázán s výjimkou míst vyčleněných pro volný pohyb psů správcem zeleně a v terénu
označených piktogramem. Zakázán je rovněž vstup se psy na dětská hřiště a sportoviště. Pro
správce veřejné zeleně je nově zavedena povinnost sekat trávníky minimálně 2 x ročně
a zůstává možnost určit ve veřejné zeleni pikniková místa.
Ing. Kučerová informovala komisi o plánované dosadbě ovocných stromů do alejí u Podleského
rybníka, dokončení prací v rámci revitalizace Husova parku, rozšíření liliových záhonů na
Novém náměstí a v Pitkovickém parku.
6. Různé
Komise se shodla na tom, že další jednání bude svoláno v pondělí 16. 5. 2022 od 17 hodin.
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Komise se rovněž shodla na bodech svého příštího jednání:
 Park „Zahrádky“.
 Začlenění skateparku do celkové koncepce parku „Zahrádky“.
 Udržitelnost revitalizace rekreační zóny Vodice.
 Různé.
Závěrem jednání předseda komise poděkoval všem přítomným za účast a v19,15 hodin ukončil
zasedání komise.
Zapsala:
RNDr. Kateřina Marková

Ověřil:
Ing. Jiří Pařízek
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