ZÁPIS

z 9. zasedání komise Rady městské části Praha 4 pro životní prostředí

Datum konání: 16.6. 2016 od 17:00 do 20:15 hodin v zasedací místnosti č.9.12 v sídle ÚMČ Praha 4
Přítomných členů komise:5 Ing. Marie Jelínková, Ing. František Nikl, MBA, RNDr. Jiří Bendl, CSc,
RNDr. Tomáš Hrdinka, Ph.D., Jan Hušbauer
Omluveni: 2 Mgr. Petr Pravda, PhDr. Petr Kučera
Hosté: 2
Přihlášení z řad veřejnosti: 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úvod)
Představení členů komise, jednací řád
Všichni přítomní byli seznámeni s obsahem programu 9. zasedání komise.
K bodu 1) Inženýrské sítě ve veřejné zeleni
Úvodního slova se ujal pan Záruba, který zde uvedl: Přibližně před 10lety byly bohužel prováděny
výsadby stromů na ing. sítích. Například na teplovodu (Centrální park, Jílovská, Pekárenská)
V současné době vždy prověříme, zda v místě, kde se sází nové stromy, nejsou inženýrské sítě.
Paní předsedkyně poukázala na ZOPK a koncepční dokumenty HMP (např. Manuál tvorby veřejných
prostranství), v souladu s nimiž při umisťování nových sítí stejně jako při generálních opravách a
rekonstrukcích mají být vedeny trasy sítí výlučně ve zpevněných plochách (pod komunikace,
chodníky), mimo plochy zeleně.
Dotaz: jaké máme argumenty pro síťaře, abychom je motivovali dávat sítě do zpevněných ploch?
p.Záruba: Tuto problematiku řeší kolegyně ing. Hánlová. U větších plánovaných akcí se toto daří.
p.Růžička :K některým novým projektům se vyjadřuje rada MČ Prahy 4.
p. Jelínková doplnila, že se jednalo o případ optických kabelů PODA, kdy ÚMČP povolil umístění
nových sítí do zeleně, avšak k odvolání IPR odvolací orgán MHMP toto umístění m.j. s odkazem na
Manuál tvorby veřejných prostranství zrušil a vrátil k novému projednání.
p.Dukát: Sítě mají ochranná pásma. Před stavbou probíhá územní řízení, kde se vyjadřují dotčené
orgány. Trvá přibližně 6- 7měsíců. Je věcí správních úřadů, zda umístění sítě povolí.
p.Bendl: V ulici Pekárenská si vysadili lidé před 25lety smrky na teplovodu. Letos, kvůli plánované
opravě byly pokáceny. Navrhuje nebát se sázet znovu alespoň keře.
p.Záruba: V ulici Pekárenská se plánuje výsadba keřů.
p. Sečkář: Navrhuje při stavbě nových sítí kolektory, kde by byly všechny sítě.
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p.Záruba: Problém je v tom, že správci sítí se nedomluví při případných plánovaných opravách.
Koordinaci zajišťuje TSK.
pí.Jelínková: Doporučuje, aby z MČ vůči TSK (HMP) směřoval návrh na oznamování (v dostatečném
předstihu) termínu oprav a rekonstrukcí max. 1x za 5 let (v zájmu snížení opakovaných zásahů do
zeleně i zpevněných ploch).
p. Záruba: TSK posílá úřadu přibližně v únoru na vědomí plánované rekonstrukce na celý rok.
otázka pí Jelínkové: Kdo na úřadu (mimo státní správu v rámci správ. řízení) s tímto materiálem
pracuje? Je nějakým způsobem oponován etc.?
p.Bendl: Uvedl dobrý příklad rekonstrukce ulice Michelská, kde proběhla celková rekonstrukce, včetně
všech sítí. Ocenil i vyznačení cyklopruhu s chodci a novou zastávku na přání školy. Nyní se chystá
rekonstrukce ul. Nuselská.
p.Záruba: V souvislosti s novými výsadbami stromů máme problémy právě kvůli sítím.
p.Růžička: MČ dává povolení na liniové stavby, uvažuje se vytvořit 1-2 pracovní místa pro pracovníky,
kteří by se touto tématikou zabývali.

K bodu 2) Údržba zeleně
Pí Jelínková se dotázala, jak je to s letošními výsadbami stromů na Praze 4.
p.Růžička: Bylo vysazeno zatím přibližně 200 stromů a na podzim plánujeme vysadit ještě dalších 100
-150 stromů.
p.Záruba: Vzhledem k tomu, že v minulých 3 letech se sázelo malé množství stromů (přibližně 60-70
ročně), jsme na letošní rok stanovili kvótu výsadeb na ca 300 stromů. Na podzim je v plánu výsadba
stromořadí.
pí.Jelínková se dotázala na konkrétní situaci stavu zeleně v ul. Na Strži u České pošty (uschlé jeřáby,
úbytek keřových porostů - frekventované a imisně velmi zatížené místo). Dále poukázala na špatný
stav nových výsadeb např. v ulici Pacovská.
p.Záruba: Pozemek před poštou Na Strži je ve vlastnictví České pošty (ještě prověří). V této věci
oslovíme poštu a vstoupíme do jednání ohledně sadových úprav v okolí. V okolí zde udržuje zeleň
firma Rossy service.
p. Záruba konstatoval ke kontrole stavu výsadeb financovaných MČ: Pokud strom uschne, je podána
reklamace a následně probíhá výměna stromu.
pí.Jelínková poukázala na nejčastější problémy: Při sekání trávy strunovými sekačkami dochází
k poškozování kmínků stromků nových výsadeb (nejen). Dále není vhodné používat fukary při údržbě
zeleně.
p.Hrdinka: Doba hrábí pominula, souhlasí s používáním fukarů.
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p.Bendl: Používání fukarů má zdravotně rizikové dopady. Na fukary nejsou normy. Jeden fukar vytvoří
tolik emisí jako přibližně 500 aut. Dále je hlukově neúnosný. Pražské ovzduší je přetíženo imisemi. Při
použití fukarů dochází ke zvíření již usazeného prachu a emisí. Některé pražské části fukary
nepoužívají.
Navrhuje zákaz použití fukarů v celé Praze.
p.Záruba: Fukary se používají při metení chodníků od posekané trávy a při sbírání listí na podzim.
Použití fukarů je minimální.
pí.Jelínková se dotázala na možný finanční postih firem.
p.Záruba: Smlouvy umožňují finanční sankce. Většinou nedáváme, spíše požadujeme výsadbu nového
stromu, když po poškození uschne. Co se týká seče, loni jsme použili na jednom místě ovce. Toto je
spíše rarita a kapka v moři.
pí.Jelínková: Dotaz na využití pracovníků na údržbu v rámci alternativních trestů.
p.Záruba: Moc se neosvědčilo. Máme smlouvu s Pankráckou věznicí. Někteří vězni uklízejí nepořádek.
Toto se osvědčilo.
p.Bendl: V rámci agendy 21 – probíhají akce úklidu černých skládek dobrovolníky.
pí.Jelínková poděkovala za informace. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

K bodu 3) Různé – projekt „Přátelská zahrada ZŠ Jeremenkova“
pí.Jelínková uvedla poslední informace k tomuto projektu.
pí.Jarošová: Uvedla, že občané vidí, že se v této věci nic neděje.
pí.Jelínková: Problém je v tom, že se zatím nepodařilo uskutečnit setkání zástupců spolků s paní
ředitelkou školy, která prezentovala na způsob využití zahrady jiný názor. Požaduje cca polovinu
zahrady uzavřít pro veřejnost.
pí.Jarošová uvedla příklad školy Na dlouhém lánu, kde je školní zahrada od 8-18hod otevřená pro
veřejnost, mohou sem chodit maminky s malými dětmi, aby si zvykly na školní prostředí.
pí.Jelínková: Na dnešní jednání byl pozván pan radní Míth, který bohužel nemohl přijít.
K tomuto bodu bylo členy komise přijato usnesení:
Komise doporučí panu radnímu Míthovi, aby inicioval do konce července jednání s paní ředitelkou a se
spolkem „Křoviny“ za účasti veřejnosti. Je navrženo, aby byl zachován přístup veřejnosti na pozemek
Hlasování:
5 pro přijetí výše uvedeného usnesení, 0 proti přijetí výše uvedeného usnesení
K tomuto bodu bylo členy komise přijato usnesení:
Komise doporučuje urychlení prací na přípravě zadání projektu „ Přátelské zahrady“
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Hlasování:
5 pro přijetí výše uvedeného usnesení, 0 proti přijetí výše uvedeného usnesení
p.Bendl: Doporučil kontaktovat pracovníky AOPK ve věci výskytu chráněného druhu (Kuňka
žlutobřichá)
pí.Jelínková považuje studii z r. 2013 za předimenzovanou, navrhuje postup řešení po etapách.
p.Záruba: Navrhuje rovněž realizaci nejprve minimalistické varianty a poté je možné následně
přidávat další etapy.
pí.Jelínková: Zájmy spolku a paní ředitelky se aktuálně neshodují, je proto v prvé řadě třeba, aby si
vyjasnili zájmy a našli shodu na řešení zahrady jako veřejného či poloveřejného prostoru.

Ing. Marie Jelínková
předsedkyně komise
Rady městské části Praha 4
pro životní prostředí

Zapsal: Ing. Vítězslav Král tajemník komise
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