Zápis ze 4. zasedání komise životního prostředí Rady MČ Praha 22
dne 20. 1. 2016
Účastníci: viz prezenční listina
Z jednání se omluvili Ing. Jiří Kraus, Ing. Jiří Lagner a p. Radovan Koutský.
Jednání zahájil předseda komise životního prostředí (dále jen komise) RNDr. Ing. Bohumil
Loula, CSc. přivítáním všech přítomných. Představil hosta Ing. Ondřeje Lagnera, který
požádal o možnost zastupovat na jednání člena komise Ing. Jiřího Lagnera. Předseda dal
hlasovat o žádosti Ing. Ondřeje Lagnera zúčastnit se jednání komise životního prostředí:
Hlasováním 7:0:0 byla účast hosta Ing. Ondřeje Lagnera schválena.
Následovalo hlasování o programu jednání.
Hlasováním 7:0:0 byl schválen následující program:
1. Kontrola zápisu ze 3. zasedání KŽP ze dne 14. 9. 2016
2. Park Pitkovické rybníky
3. Pěstební zásah v přírodní památce Obora v Uhříněvsi
4. Kácení Povodí Vltavy s. p. podél toku Říčanka, kácení na pozemcích Městské části,
kácení v areálu Čechie Uhříněves
5. Plán péče o veřejnou zeleň v roce 2016
6. Rozpočet na rok 2016
7. Velkoobjemové kontejnery v roce 2016
8. Různé:
 Návrh vedení cyklotrasy z Hájku směrem do Královic
Na jednání komise se dostavila Ing. Zíková.
Následovalo projednání jednotlivých bodů:
1. Kontrola úkolů z minulé komise:
RNDr. Marková informovala o zastavení přípravy vyhlášky hl. m. Prahy „O stanovení
pravidel pro pohybu psů na veřejném prostranství na území hl. m. Prahy“.
2. Park Pitkovické rybníky – proběhly arboristické práce, které zajišťovala společnost
ALL4TREES s. r. o. Z 269 dřevin bylo 57 pokáceno a 78 ošetřeno. Současně byl
zredukován podrost, aby se prostor parku otevřel a bylo možné na jeho ploše umístit
herní prvky a altán. Odbor realizace staveb pokračuje v záměru dopracováním studie do
projektové dokumentace pro územní a stavební řízení.
3. Péče o přírodní památku Obora v Uhříněvsi (dále jen Obora) – předseda seznámil
členy komise s postupem prací v Oboře. Cílem je obnova zastoupení světlomilných dubů
v porostech. V současné době duby ustupují agresivnějším jasanům a javorům a mizí tak
i předmět ochrany. Postupně bude vytvořeno 7 pasek, na kterých budou uměle vysazeny
duby. Výsadba bude vyžadovat několikaletou podporu, aby nedošlo k jejímu zániku. Dále
probíhá v jednotlivých plochách nahodilá těžba. Odstraňovány jsou dřeviny poškozené
a neperspektivní. Po ukončení těžebních prací budou opraveny cesty a městská část
může požádat Lesy ČR s. p. o realizaci např. laviček či informačních tabulí z Programu
2020. Předseda dále upozornil, že na plochách budou ponechány některé vyšší pařezy,
větve a vybrané kmeny jako stanoviště pro drobné živočichy.
Dotaz p. Vávry na možnost převodu Obory do vlastnictví hl. m. Prahy – hl. m. Praha
s převodem souhlasí, ale Lesy ČR s. p. se Obory vzdát nechtějí. V případě změny
stanoviska Lesů ČR s. p. by v úvahu připadal jedině prodej.
Ing. Sopoušková doplnila informace o historii péče o Oboru, která probíhala
s minimálními zásahy do území. Výsledkem je postupný zánik předmětu ochrany. Díky
jednání městské části s vlastníkem Obory a zástupci ochrany přírody z Magistrátu hl. m.
Prahy se podařilo v souladu s plánem péče o chráněné území připravit v současné době
probíhající zásah. Dne 17. 12. 2015 se konala kontrolní schůzka v terénu za účasti
České inspekce životního prostředí, při které bylo potvrzeno, že zásah probíhá v souladu
se schváleným plánem péče a stanoviskem orgánu ochrany přírody z Magistrátu hl. m.
Prahy.
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4. Kácení Povodí Vltavy s. p. podél toku Říčanka, kácení na pozemcích Městské části,
kácení v areálu Čechie Uhříněves – informaci o průběhu kácení podala RNDr.
Marková. P. Vávra doplnil údaje o kácení vrby v břehovém porostu Rokytky v Hájku.
5. Plán péče o veřejnou zeleň v roce 2016 – Ing. Sopoušková seznámila členy komise
s organizací péče o veřejnou zeleň. Péči o trávníky a keře včetně výsadby dřevin
a postřiků zajišťuje odbor hospodářské správy. Toto řešení je velmi operativní
a minimalizovalo počet stížností na péči o zeleň. Péči o dřeviny zajišťuje odborná
arboristická firma. Investice do péče o dřeviny se již vrací zpět, což se projevilo při
výskytu mimořádných klimatických situací, kdy nebyly zaznamenány vážnější škody.
V oblasti investic byla v minulém roce dokončena výměna stromořadí v ul. Saturnova
a v ul. V Bytovkách byl vysázen živý plot z jilmu sibiřského. V roce 2016 zůstane
organizace péče o trávníky a keře stejná. V oblasti péče o dřeviny bude připraveno
výběrové řízení na arboristickou firmu a plánuje se ošetření dřevin na hřbitově. V oblasti
investic proběhne postupná výměna dřevin v ul. K Podchodu, případně výměna dřevin na
Novém náměstí.
6. Rozpočet na rok 2016 – Ing. Sopoušková představila návrh pro financování v oblasti
životního prostředí.
Dětská hřiště – koncepce do roku 2015 byla naplněna, proto se počítá pouze
s doplněním a servisem stávajících herních prvků. Nová dětská hřiště nyní městská část
vyžaduje po investorech. Dosud se nepovedlo dokončit přípravu dětského hřiště
v Jezerách.
Rekreační zóna Vodice – městská část má podepsanou nájemní smlouvu na pozemky
okolo Vodice do r. 2023. V letošním roce proběhne u Vodice výstavba cyklostezky. Je
proto třeba zajistit péči o zeleň a ošetření dřevin v okolí cyklostezky.
Pochod ve spolupráci s Klubem českých turistů – pochod je plánován na 5. dubna
2016 a trasa povede z ekologického centra Toulcův dvůr kolem Hostivařské přehrady do
Uhříněvsi.
Zajištění likvidace odpadu z radnice – jedná se o svoz směsného a tříděného odpadu.
Monitoring skládky – povinnost provádění monitoringu po uzavření skládky Jezera je
daná zákonem.
Mobiliář, spotřební materiál a optimalizace stanovišť tříděného odpadu – jedná se
např. o cedule zákaz venčení psů, nákup nářadí a úprava povrchu a zajištění oplocení
stanovišť na tříděný odpad.
P. Kallasch se dotázal na obnovu dětského hřiště v Hájku – odpověděl Ing. Semeniuk
s tím, že s prostředky na tuto akci se počítá v návrhu rozpočtu odboru realizace staveb
ve výši 500 000 Kč.
7. Svoz velkoobjemových kontejnerů v roce 2016 (VOK a BIO VOK) – městská část
dostala pro letošní rok přiděleno z rozpočtu MHMP 10 VOK (na 1. pololetí) a 20 BIO VOK
(celý rok). Svoz VOK začne od března, svoz BIO VOK od dubna. Informace o svozu
budou zveřejněny na web stránkách a ve Zpravodaji.
8. Různé:
Ing. Zíková se dotázala na doplnění herních prvků na dětském hřišti K Netlukám. Odbor
životního prostředí a dopravy zváží možnost doplnění drobnějších herních prvků. Dále se
Ing. Zíková dotázala na kácení v areálu VÚŽV. RNDr. Marková potvrdila, že za kácené
stromy byla uložena povinnost náhradní výsadby.
Rozvinula debata o cyklotrasách a Ing. Semeniuk informoval o plánovaném prodloužení
cyklotrasy v Netlukách o cca 200 m.
Návrh usnesení RMČ:
RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 20. 1. 2016.

Zapsala: RNDr. Kateřina Marková

Ověřil: RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc.
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