Zápis z 8. zasedání Komise životního prostředí Rady MČ Praha 22 dne 10. 6. 2020
Účastníci: viz prezenční listina
Z jednání se omluvil Igor Juříček, Ing. Bogdan Polak a Ing. Libor Šebesta.
Jednání v 17 hodin zahájil předseda komise životního prostředí Ing. Pařízek (dále jen předseda
komise) přivítáním členů a hosta Dr. Ing. Petra Marady. S ohledem na přítomnost hosta
navrhnul změnu avizovaného programu tak, že budou sloučeny body č. 5, 6, 7 a předřazeny
dalšímu programu.
Hlasováním pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 bylo schválen upravený program:
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zápisu.
2. A) Podpora dravců a sov v souvislosti s hrabošovou „kalamitou“.
B) Možnosti součinnosti MČ s myslivci.
C) Nabídka spolupráce se spolkem Čiřikání - ochrana koroptve polní.
3. Bezpečnostní řezy v Oboře v ul. Morávkova a ul. Vachkova a kolem cyklostezky.
4. Codesign a příprava parku za radnicí.
5. Příprava parku v Jezerách.
6. Uspořádání akce den Země 20. 4. 2021.
7. Různé.
1. Kontrola plnění úkolů z minulého zápisu – SVJ Za Lípou bylo kontaktováno v souvislosti
s aktualizací povodňového plánu MČ Praha 22.
2. Zvýšení biologické rozmanitosti v zemědělské krajině
Ing. Lagner Zímová uvedla problematiku tím, že na území MČ Praha 22 je vysoký podíl
zemědělsky obhospodařovaných pozemků, u kterých by bylo vhodné ve spolupráci s myslivci
zavést opatření pro zlepšení stavu krajiny. Dr. Ing. Marada ve své prezentaci seznámil komisi
s konkrétními možnými opatřeními (tvorba mozaikovité krajiny, výsadba dřevin, rozčlenění
půdních bloků, remízky, biopásy, mokřady apod.). Indikátorem stavu krajiny může být
početnost výskytu zajíců a koroptví. Současně uvedl jako příklad postup Magistrátu hl. m.
Prahy při pronájmu pozemků v krajině a příklady ze své obce, kde se již řadu opatření na
zlepšení stavu krajiny podařilo ve spolupráci s myslivci realizovat. Zásadní je získat do majetku
nebo pronájmu vhodné pozemky (od drobných zemědělců, soukromých vlastníků, církve) a na
těch opatření realizovat, případně využít pozemkové úpravy. Z diskuze na téma pozemků
vyplynulo jako možné řešení zmapování všech pozemků na území městské části mimo
intravilán, Na těchto pozemcích by pak bylo vhodné aktivně vytipovat tzv. “Mrtvé duše” tedy
neexistující vlastníky a pokusit se od nich pozemky získat. Dalším řešením je pak aktivně zjistit,
zda na území městské části existují vlastníci zemědělské půdy a prověřit možnosti odkupu
nebo pronajmu jejich půdy pro přírodě blízká opatření. V závěru své přednášky pak Dr. Ing.
Marada zmínil dokument Evropské unie o navrácení přírody do našeho života (strategie EU
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030) ze dne 20. 5. 2020.
Jeho přednášku doplnil o konkrétní poznatky mysliveckého spolku HALALI z Uhříněvsi RNDr.
Ing. L. Spolek má 17 členů a v honitbě, kterou spravuje, nemá zvěř dostatek potravy (pěstuje
se často kukuřice a řepka), a proto musí spolek dokrmovat (celkem 40 zásypů). Početnost
koroptví, zajíců a bažantů je nízká. Větší je výskyt lišek, kalousů a volavek. Naopak méně, než
by bylo potřeba je dravců (káně, pochop).
Pan B. ze spolku HALALI upozornil na vyvážení močůvky VÚŽV na pozemek nad Podleským
rybníkem a také na problémy, kdy jenom v loňském roce bylo v honitbě 25 ks srnčí zvěře
sraženo auty nebo potrháno volně pobíhajícími psy. Podle jeho názoru by bylo vhodné
informovat veřejnost o povinnostech chovatelů psů při pohybu v honitbě. Nabídnul také, že by
bylo možno na jeho pozemcích v Hájku pod přehradou Markéta vybudovat mokřad.
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RNDr. Marková k tomu uvedla, že povinnosti chovatelů psů jsou trvale zveřejněny na web
stránkách MČ Praha 22.
Ing. Sopoušková doplnila, že odbor životního prostředí a dopravy prověří vyvážení močůvky
nad Podleským rybníkem a případně podnět předá vodoprávnímu orgánu k řešení.
Předseda požádal o poskytnutí fotodokumentace stržené zvěře, kterou by bylo možno
zveřejnit na web stránkách úřadu a vyzvat chovatele, aby své psy měli v honitbě pod dozorem.
Ing. Kužel poděkoval Dr. Ing. Maredovi za podnětnou přednášku a vyslovil názor, že nelze
spoléhat na to, že problém s biologickou rozmanitostí vyřeší EU, ale je třeba začít realizovat
konkrétní opatření na úrovni MČ Praha 22.
RNDr. Ing. L. nabidnul možnost realizace políček pro zvěř, pokud MČ Praha 22 získá vhodné
pozemky.
V této souvislosti upozornila Ing. Sopoušková na to, že v případě realizace opatření na zvýšení
biologické rozmanitosti je třeba vzít v úvahu také nutnost řešení odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu.
3. Bezpečnostní řezy v Oboře v ul. Morávkova a ul. Vachkova a kolem cyklostezky
Mgr. Ing. Lagner, Ph.D. informoval komisi o provedeném ošetření dřevin v Oboře a upozornil
na potřebu ošetřit také dřeviny podél cyklostezky A za Novým náměstím směrem do Netluk.
4. Codesign a příprava parku za radnicí
Mgr. Ing. Lagner, Ph.D. seznámil komisi s postupem přípravy parku za radnicí. V současné
době je zpracována studie a připravuje se výběrové řízení na projektanta parku. Následovat
bude výpověď majitelům zahrádek. S realizací parku se počítá v příštím roce (pokud se podaří
získat potřebné prostředky). Se studií parku bude komise seznámena na svém příštím jednání.
5. Příprava parku v Jezerách
Mgr. Ing. Lagner, Ph.D. rozeslal členům komise dvě varianty řešení s možností se k nim
vyjádřit. Ing. Kužel upozornil na to, že jemu chyběla v zaslaném materiálu informace o tom,
komu má park sloužit. Ing. Turnovský doplnil, že park bude sloužit především obyvatelům
přilehlých obytných souborů VIVUS, ul. Sušilova a ul. Blšanecká. Podle sdělení Mgr. Ing.
Lagnera, Ph.D. není projekt v konfliktu s plánovanou Horáckou stezkou, a to ani s její původní
trasou. Pí Cvrček Hájková, DiS. uvedla vlastní zkušenost s tím, že je vhodnější pracovat
v případě parku pouze s jednou variantou.
6. Uspořádání akce den Země 20. 4. 2021 – bod byl přesunut na příští jednání komise.
7. Různé:
 Revitalizace Husova parku – připravuje se veřejná zakázka na zhotovitele, se zahájením
prací se počítá v září 2020, s výsadbou dřevin pak v podzimním období 2020. Pí Cvrček
Hájková, DiS. zdůraznila, že je nutno zachovat výsadbu kordonu hrušní v centrální části
parku, která hraje zásadní roli v rámci celého záměru. Odbor realizace staveb navrhnul
odboru životního prostředí a dopravy, že by se tento prvek nahradil levnějším řešením.
Komise tento návrh posoudila a předseda dal hlasovat o následujícím usnesení:
Komise životního prostředí žádá o dodržení schváleného projektu vegetačních
úprav v rámci revitalizace Husova parku.
Hlasováním pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 bylo usnesení schváleno.
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Ing. Turnovský upozornil na odumírající pavlovnii v kruhovém záhonu před restaurací
Cihelna v ul. Ke Kříži a požádal odbor životního prostředí a dopravy o výměnu této dřeviny
a novou úpravu kruhového záhonu. Současně pochválil kvalitu provedení vegetačních
úprav a jezírka společností VIVUS. Dále zdůraznil potřebu zprovoznit lávku přes Říčanku
u starého úřadu (dnes Kormak) z důvodů přímých pěších vazeb na průchod v obytném
souboru U Starého mlýna (ul. Za lípou) a k mateřské škole pro obyvatele Zahrad Uhříněves
a Romance II i pro ostatní.



Ing. Sopoušková informovala komisi o zakládání květnatých luk v rámci participativního
rozpočtu a také trvalkového záhonu před radnicí. V rámci těchto akcí je možné zajistit také
výměnu katalpy a novou úpravu kruhového záhonu před restaurací Cihelna v ul. Ke Kříži.



Ing. Kužel připomněl zaslané podněty k jednání komise na rok 2020 a Mgr. Ing. Lagner,
Ph.D. přislíbil jejich postupné zařazení na program jednání.

Jednání skončilo v 19,30 hodin.
Návrh usnesení RMČ:
1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 10. 6. 2020.
2. RMČ souhlasí s tím, že bude dodržen již schválený projekt vegetačních úprav v rámci
revitalizace Husova parku.

Zapsala: RNDr. Kateřina Marková

Ověřil: Ing. Jiří Pařízek
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