Zápis z 9. zasedání komise životního prostředí Rady MČ Praha 22
dne 20. 9. 2017
Účastníci: viz prezenční listina
Z jednání se omluvili p. Vávra a Ing. Ziková, Ing. Lagner, Ing. Ptáček.
Jednání zahájil předseda komise RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc. (dále jen předseda) přivítáním členů
a následovalo hlasování o programu.
Hlasováním 6 (pro):0 (proti):0 (zdržel se) byl schválen následující program:
1.
2.
3.
4.

Kontrola úkolů.
Obora v Uhříněvsi – oprava cest, oplocení a výsadba na nových pasekách, výstavba altánu.
Park Pitkovické rybníky – postup realizace.
Zeleň – arboristické práce na hřbitově a u Vodice, nová úprava rabátek před radnicí, příprava
projektu výsadby cibulovin na Novém náměstí, nové plochy zeleně v Pitkovicích (ul. Lošáková)
a v Uhříněvsi (Romance II, bytový dům F), kácení dřevin podél komunikace Přátelství, ošetření
památných dubů na Novém náměstí u Říčanky.
5. Hřiště – oprava sportovního hřiště na Novém náměstí, úprava dopadové zóny na dětském hřišti
Podleská a příprava revitalizace tohoto hřiště v rámci projektu obytného souboru FINEP. Příprava
na hlavní roční kontroly hřišť.
6. Odpady – doplnění stanovišť tříděného odpadu o sběr kovů (celkem na 22 stanovištích ze 48).
Nová stanoviště tříděného odpadu zprovozněna v ul. Chorošová a v ul. Jindřicha Bubeníčka.
Přesun stanovišť tříděného odpadu v ul. V Bytovkách.
7. Termíny honů na kachny a celodenní hony.
Následovalo projednání jednotlivých bodů:
1. Kontrola úkolů.
Stavební úřad prověřil vypouštění odpadních vod do laterálního kanálu Říčanky na nám.
Protifašistických bojovníků a na jeho pokyn majitel nemovitosti otvor zaslepil.
Jednáním se zástupci Správy železniční dopravní cesty se podařilo zvýšit četnost svozu nádob na
tříděný odpad u nádraží.
2. Obora v Uhříněvsi.
Proběhla oprava cest a výstavba altánu, na podzim proběhne oplocení pasek za Říčankou
a částečně i výsadba na nových pasekách. Průběžně je prováděno vyžínání pasek. Městská část
opravila lávku přes Říčanku u fotbalového hřiště. Ing. Sopoušková uvedla, že by bylo vhodné, aby
Lesy ČR s. p. v rámci Programu 2020 vybudovaly v centrální části Obory ještě jednu lávku přes
Říčanku s ohledem na špatný stav panelového mostku.
3. Park Pitkovické rybníky.
Dokončují se cesty a instalace herních prvků a mobiliáře. Na podzim proběhne výsadba rostlin.
Založení trávníku se plánuje na jaře 2018.
P. Koutský se v této souvislosti zmínil o potřebě pěšího propojení starých Pitkovic a novými
Pitkovicemi.
4. Zeleň.
Proběhly arboristické práce na hřbitově, u Vodice a nová úprava rabátek před radnicí.
Ing. Sopoušková představila projekt výsadby cibulovin na dvou plochách na Novém náměstí.
K financování akce navrhla využít fond darů pro životní prostředí. Komise se záměrem oživení
trávníkových ploch na Novém náměstí souhlasí.
RNDr. Marková informovala o převzetí nových ploch zeleně v Pitkovicích (ul. Lošáková)
a v Uhříněvsi (Romance II, bytový dům F), kácení dřevin podél komunikace Přátelství včetně
uložení náhradní výsadby a dále o ošetření památných dubů Magistrátem hl. m. Prahy na Novém
náměstí u Říčanky.
Úprava zeleně v Hájku na parc. č. 127/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi – Sdružení občanů v Hájku
požádalo odbor životního prostředí a dopravy (OŽPD) o úpravu zeleně na točně autobusu na
parc. č. 127/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi. Se záměrem odstranit stávající smrk pichlavý včetně
přerostlých jalovců a nahradit je vzrostlou jedlí kavkazskou a pokryvnými keři seznámila komisi
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Ing. Sopoušková. Upozornila, že u výsadby požadovaného jehličnanu je třeba zajistit u zhotovitele
zakázky minimálně tříletou následnou péči o vysazenou dřevinu, což navýší vyčíslenou cenu
zakázky. Závažnou komplikací realizace záměru je, že přes pozemek vede středotlaké potrubí
plynovodu a přípojka splaškové kanalizace. Bude proto třeba zjistit, zda kácení neohrozí potrubí
a zda lze na pozemek nový strom zasadit (je nutno dodržet ochranné pásmo inženýrských sítí).
Akce za cca 200 000 Kč bude vyžadovat výběrové řízení, a pokud by se měla realizovat ještě
letos, může se dostat výsadba dřevin mimo vhodné výsadbové období. V rozpočtu OŽPD na
letošní rok finanční prostředky na realizace akce nejsou. Komise se shodla na tom, že návrh na
úpravu zeleně je třeba ještě zvážit, věnovat jeho přípravě více času a v případě realizace ho
začlenit do rozpočtu OŽPD na příští rok.
5. Hřiště – proběhla oprava sportovního hřiště na Novém náměstí a úprava dopadové zóny na
dětském hřišti Podleská. OŽPD také spolupracoval na revitalizaci tohoto hřiště v rámci projektu
obytného souboru FINEP. Připravují se hlavní roční kontroly hřišť. Hygienická služba provedla
namátkovou kontrolu dvou dětských pískovišť v naší městské části a neshledala závady.
P. Kallasch upozornil na dotaci Magistrátu hl. m. Prahy (600 000 Kč) poskytovanou městským
částem na výstavbu hřišť. Ing. Sopoušková uvedla, že městská část o této dotaci ví a připravuje
podklady pro její čerpání.
P. Koutský se dotázal na možnost zpevnění cest na dětském hřišti na Normou. OŽPD dlouhodobě
upozorňuje ne potřebu zpevnění, ale zatím je pouze začleněno jako požadavek v plánu investic.
P. Koutský navrhuje, aby městská část realizaci projednala s PSJ a. s., která v dané lokalitě
plánuje bytovou výstavbu.
Jednání komise opustil p. Kallasch.
6. Odpady – byla doplněna stanoviště tříděného odpadu o sběr kovů (celkem na 22 stanovištích ze
48). Nová stanoviště tříděného odpadu byla zprovozněna v ul. Chorošová a v ul. Jindřicha
Bubeníčka. OŽPD koordinuje přesun dvou stanovišť tříděného odpadu v ul. V Bytovkách.
Důvodem přesunu je konflikt stávajících stanovišť s výstavbou rodinných domů. Ing. Sopoušková
doplnila informace o svozu objemného odpadu a bioodpadu.
7. Termíny honů na kachny a celodenní hony - předseda uvedl, že hony na kachny můžou
probíhat od září do listopadu ráno nebo večer, vždy ve středu a v sobotu. Celodenní hony
proběhnou 17. 11., 2. 12. a 30. 12. 2017 v prostoru mezi Dubčí, Uhříněvsí, Hájkem, Královicemi,
Nedvězím a Kolovraty. Informoval také o stavu lovné zvěře v honitbě.
P. Pirkl se dotázal na možnosti omezení výskytu nutrií u Vodice. Předseda uvedl, že nutrie není
zařazená mezi lovnou zvěř a na omezení jejího výskytu by bylo nutné povolení Magistrátu hl. m.
Prahy.
9. Různé:
Ing. Kraus se zeptal na rybníček v areálu bývalé Sempry na parc. č. 2270/20 v k. ú. Uhříněves.
Jedná se o soukromý pozemek pí Poličanské, na kterém se nalézá retenční nádrž pro přilehlý
areál.

Návrh usnesení RMČ:
RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 20. 9. 2017.

Zapsala: RNDr. Kateřina Marková

Ověřil: RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc.
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