
Jednání Komise životního prostředí dne 20.04.2022  

Přítomni:  S. Vyšín,  Ing. J. Doležal,  D. Štainochrová, Mgr. L. Drdová, D. Pisingerová, 

online :  L. Komárek,  R. Schiller 

    

 vybudování zakrytých ostrůvků pro kontejnery na tříděný odpad na vytipovaných místech, 

- bude upřesněno, kterých separačních stanovišť by se „zakrytí“ týkalo, p. Doležal 

doporučuje stanoviště V Americe, kde by mělo dojít k posílení další nádobou na papír, 

případně zvýšenou frekvencí svozu. Bude navrženo MHMP, který separace zajišťuje a hradí. 

 Informování  obyvatel  Dolní Chaber, že je nově v prostorech Chaberského dvora sběrné 

místo na žárovky, bude tedy  zmíněno ve Zpravodaji, na webových stránkách, fb. 

 stálý bio kontejner a obecní kompost na vytypovaných místech, namátkou u hřbitova, v 

oblasti Nové Chabry. Není úplně nutné, k dispozici je sběrna bio odpadu při Spořické ulici, 

kde je umožněno obyvatelům městské části odkládat bio odpad zdarma, dále je možnost 

zdarma odvozu bio odpadu svozovou společností od hl.m.Prahy (kdo má smlouvu na svoz 

komunálního odpadu,  má možnost přistavení jakékoli velikosti nádoby na bio odpad a 

pravidelný týdenní odvoz). 

 zvážení  možnosti zřízení  grilovacího místa u prostředního rybníka nebo v Třešňovce. 

Vhodné místo by bylo i v Nových Chabrech u beach volejbalového hřiště. 

 zóna klidu u horního rybníka po dokončení revitalizace, bude zadána architektonická 

studie. Pro začátek sezony budou zatím  umístěny židličky a stolky. 

 vytipování lokalit pro novou výsadbu stromů.  

 Pasportizace veřejných prostor – v jakém stádiu se nachází? Není zatím zadána. 

 Možnost najímání brigádníků z řad ukrajinských uprchlíků na úklid obce. Odpověď paní 

tajemnice: není jednoduché uzavírání pracovních smluv, či dohod o provedení práce, 

složitá administrativa. 

 Zvážit nákup multifunkčního zařízení na strojové čištění chodníků a bočních uliček, ano po 

prodeji traktoru s příslušenstvím, který je nevhodný pro úklid a údržbu MČ Praha – Dolní 

Chabry, se zvažuje o nákupu nové techniky. 

 Spálení bioodpadu v Třešňovce v rámci Čarodějnic 2022, kdo zaštítí? Není z časových 

důvodů zrealizovatelné. 

 Rozmístění dalších ptačích budek, byly nainstalovány v zrevitalizované Třešňovce. 

 Vytypovat místa, kde by se rozmístily další lavičky, připomínka paní Štainochrové o lepším 

vzhledu mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.) 

 Přeložení trasy vysokého napětí 110 kV mimo katastr obce – nespadá do kompetence KŽP 

 Výzva obyvatelům  Dolních Chaber, aby v neděli nepoužívali sekačky, křovinořezy a jiné 

hlučné domácí stroje. Ing. Doležal napíše článek do Zpravodaje a vyzve obyvatele 

k dodržení nedělního „klidu“. 



 Vybudování aleje stromořadí: cesta na Zdiby, cesta na Brnky, silnice Do Ďáblic : bohužel 

podél cest a silnice jsou vesměs pozemky, které nejsou v majetku MČ Praha – Dolní Chabry, 

složité majetkové vypořádání. Např. podél silnice do Ďáblic nelze ani zřídit chodník. 

 Urgence úklidu v areálu Billy. Majitel je často vyzýván, složité jednání. 

 Akce ukliďme Chabry,  budou minimálně ještě 2 termíny. 

 

 

Termín následujícího zasedání  není stanoven, bude domluven operativně. 

 

V Praze dne 20. 4. 2022 

Zapsal:  D. Pisingerová 

Ověřil: Ing. J. Doležal 

 


