
 

Jednání Komise životního prostředí dne 23.11.2022  

Přítomni:  S. Vyšín,  Ing. J. Doležal,  D. Štainochrová, M. Malina, D. Pisingerová, 

Omluveni:  H. Francová 

 Datové centrum – plánovaná stavba v oblasti jihozápadního cípu k.ú. Dolní Chabry – v blízkosti 

Nových Chaber  – probíhá podání připomínek k EIA. 

 Třešňovka – dokončení revitalizačních prací, zkultivovat stezku pro pěší (po komunikaci nelze 

bezpečně projít z důvodu velkého množství projíždějících vozidel) vytvoření kvalitního veřejného 

prostoru, návrh – vypracovat projekt, vyčištění od nálet. dřevin i západní část, uvažovat i o 

nasazení ovcí, počítat s tím v návrhu rozpočtu MČ v roce 2023. 

 Ostrůvky na kontejnery na směsný odpad, vytipovat alespoň tři stanoviště, pro začátek použít 

alespoň u 3, konzultace s hl. m. Prahou, svozovou společností, odborem dopravy P8, návrh do 

rozpočtu na 2023. 

 Zvážit větší frekvenci odvozu tříděného odpadu na vytypovaných stanovištích. Frekvenci  zvýšit  

nelze , už nyní je frekvence na nejvyšší možné míře ( plasty 4x týdně, papír 3x týdně, sklo bylo 

také navýšeno) nepořádek se hromadí z důvodu neukázněnosti občanů a při mimořádných 

událostech (Vánoce – papír, Silvestr – sklo….) zvlášť v oblasti Nových Chaber – manipulují 

s kontejnery, nelze ! upozornit znovu ve Zpravodaji. 

 Grilovací místo prostřední rybník – nedoporučeno, důvodem je shromažďování problematických 

skupin obyvatel, následné problémy s úklidem a rušením pořádku, grilovací místo by ale mohlo 

být umístěno do oblasti Nových Chaber. 

 Vytypovat nové lokality na výsadbu stromů, pokud budou lokality s vyjasněnými majetkovými 

poměry. Alej směr Zdiby podél cesty u kempu – není vhodné,  pozemky patří soukromým 

majitelům. Možná dohoda s majiteli? 

 Multi zařízení na úklid chodníků, již se jedná a probíhá jednání o koupi, dodací lhůta 1  rok – 

vybírá se ze 3 nabídek. 

 Osázení záhonů podél silnice v ulici Spořická mezi zastávkami V Kratinách a Dvořákova, není 

vhodné – zahradnická firma starající se o údržbu a úklid bude mít problém s následnou péčí, 

lokalita je zčásti udržována TSK. 

 Retence dešťové vody z budovy ÚMČ – možné snad jen v dolní části objektu, musel by se 

posoudit stav a udělat návrh – sudy? 

 Revitalizace památníku u kostela a jeho okolí. V MČ je několik dalších objektů – pamětních desek 

a pomníčků, soch. Nyní se vytváří seznam, měla by snad být možnost čerpání finanč. prostředků 

z hl.m.Prahy, aby se mohla MČ o tyto objekty řádně starat. Prvotním krokem je zaevidovat, 

zavést do majetku (památník u kostela, socha Sv. Václava, pamětní desky, kaple na  

Hrušovanském  nám. , není zatím v majetku MČ, financovat opravy a údržbu je možné jen u 

prvků a objektů patřících MČ. 

 Akce Ukliďme si před svým prahem 3x ročně. Na jaře klasický úklid všech ploch se zaměřením na 

černé skládky a další směsný odpad, na konci prázdnin úklid se zaměřením na vegetaci, 

v listopadu kombinace obou úklidů. 

 



 Sledování dotací – možné najít externí firmu – kdo bude firmu financovat  - MČ ? 

 Umístit  na web a facebook žádost občanům, aby samostatně přispěli k úklidu zejména 

spadaného listí nyní v listopadu 2022, protože se již nepodaří zorganizovat centrální akce pod 

hlavičkou MČ. Úřad nabídne ochranné pomůcky, pytle… v současnosti se již tak děje, kdo 

z občanů zavolá, že uklízí, pracovníci údržby odpad odvezou a zlikvidují. 

 Na vědomí – příprava projektu tramvajové trati – probíhá jednání ohledně zamítavého 

stanoviska ze strany MČ – vykácení dřevin a zeleně na Ústecké. 

 Na vědomí – údržba komunikace K Brnkám – stížnosti na stav cesty – v nynější době je objednána 

zavážka obal. drtí děr firmou Toman v přední části cesty ( k MŠ Jaata). 

 

 

Termín následujícího zasedání  není stanoven, bude domluven operativně. 

 

V Praze dne 23. 11. 2022 

Zapsala:  D. Pisingerová 

Ověřil: Ing. J. Doležal, S. Vyšín 

 


