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jednání Komise životního prostředí, dne 17.06.2020 - 1. zasedání

Přítomni: Ing. josef Doležal, Stanislav Vyšín,

Omluven': Evžen Kváč, Radovan Štěpánek, Lubomír Čamra, M'roslav Mařna

Hosté: jan Vokurka, místostarosta

l) Uložení náhradní výsadby za pokácené uschlé stromy v parčíku u trafostanice, mezi ulicemi
Dvornía Spořická: jako náhradnivýsadba byla uložena výsadba jeřáb ptačího (Sorbus aucuparia).
výsadba bude provedena na podzim tohoto roku.

- komise bere na vědomi.

2) Náhrada herbicidů s obsahem glyfosátů za ekologičtějšI variantou přípravků -

- komise bere na vědomí.
Mechanické ničeni plevelů (horká pára, horká pěna) je nefunkční, viz zkušenosti jak naši městské
Části tak zkušenosti z jiných městských části. Komise doporučuje šimrováni - ruční odstraňováni
plevelů pomocí škrabek. Dále by bylo vhodné zapojit veřejnost a oslovit je hromadně pořádanou
akci.

3) StíŽnosti na kvalitu seči Zahrady Kepka s.r.o. - řešeno protokolem o převzetí práce - seč l. - firmě
bylo uložena náprava nedodělků.

- komise bere na vědomí.

4) MCPCH 01356/2020/VDZP, ze dne 12.06.2020 Žádost o aktualizaci ploch zeleně v MČ hl. m.
Prahy pro účely stanoveni finančních vztahů

- komise bere na vědomi. Komise pověřuje Ing. Lenka Dvořákovou k vypracováni odpovědi.

5) Komise navrhuje výsadbu stromu na pozemku 1391, mezi ulicemi Na Dolíku a Měděnecká (proti
Kavárně pod pavlačí) - výsadba se navrhuje odolná proti suchu

6) Komise navrhuje výsadbu stromořadí podél cesty v pokračováni ulice Na Šubě - pozemky
nejsou ve vlastnictví městské části, doporučuje se jednání s majiteli. je potřeba zjistit ochranná
pásma budoucího SOKP, vysokotlakého plynového potrubí a budoucí stavby elektrického vedení
400 KV.

7) Komise navrhuje výsadbu zeleně v dolní části ulice V Americe, na ploše za kontejnery tříděného
odpadu - výsadba by měla být provedena v podzimním období.

Termín zasedání KŽp je předběžně stanoven na 16.9.2020 v 16,30 hod.

V Praze dne 17. 06. 2020

Zapsal: Ing. Lenka Dvořáková
Ověřil, In,. josef Do|e Ing. Lenka

Dvořáková
Digitálně podepsal Ing.
Lenka Dvořáková
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