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Jednání Komise životního prostředí, dne 16.09.2020 – 2. zasedání 

Přítomni: Ing. Josef Doležal, Miroslav Malina, Luboš Komárek, Roman Schiller, Ditta Stainochrova,   

Omluveni: Stanislav Vyšín 

Nepřítomni: Evžen Kváč, Radovan Štěpánek, Lubomír Camra. 

Gestor: Jan Vokurka (omluven) 

1) MCPCH 01999/2020 - zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, na „Obytný soubor Nové Chabry – fáze H + I“. 

 komise bere na vědomí a prostuduje projektovou dokumentaci. 
2) Úprava veřejného prostoru na Hrušovanském náměstí, prostor kapličky. Vyfrézování pařezů po 

tújích a vytvoření mulčovaného záhonu kůrou pro růže, dosadba růží. Předložena cenová 
nabídka od firmy Zahrady Kepka s.r.o. 

 komise projednala návrh úpravy v prostoru kapličky, včetně cenové nabídky na úpravu 
tohoto prostoru a nemá námitek.  

3) Dotace na výsadbu stromů „Sázíme budoucnost“ - výzva 9/2019 Ministerstva ŽP.  Vytipování 
konkrétních druhů zeleně na konkrétní místa (s ohledem na velikost a tvar koruny). Postupně 
toto zpracovat, aby, až přijde výsadba, se vědělo, co a kam objednat. Bylo by to dobré i pro 
případnou žádost o dotace.  

 Komise projednala navrhuje na příští komisi připravit seznam lokalit a druhy stromů 
vhodných k výsadbě. Dále konstatuje, že k výsadbě je třeba souhlas vlastníka pozemku. 

4) Vybudování ostrůvků pro kontejnery na tříděný odpad, byly předloženy fotky řešení ostrůvku 
v obci Zdiby na Zlatém kopci. 

 Komise bere na vědomí a žádá připravení fotodokumentace všech míst separovaného 
odpadu na příští komisi. 

5) Stálé bio kontejnery a obecní kompost – vytypovat umístění. 
 Komise bere na vědomí a připraví návrh takového místa, který bude vyhovovat 

z hlediska umístění vzhledem k možnému šíření zápachu a hluku a zároveň místa, které 
by se nacházelo v majetku MČ.  

6) Vedle kapličky by zkulturnění mělo také proběhnou na "trojúhelníku" trávy mezi Spořickou a 
radnicí – viz foto v příloze. 

 Komise bere na vědomí a návrh zkulturnění výše uvedeného místa předloží radě MČ 
k projednání. 

7) Zelený pás podél Spořické směr Čimice – tady projíždí mnoho lidí – výkladní skříň obce - viz foto 
v příloze. 

 Komise bere na vědomí a doporučuje provést důkladný úklid ulice a objednat úklidové 
práce a odstranění zeleně u TSK a.s. 

8) Zvážit možnost grilovacího místa u prostředního rybníka – foto v příloze. 
 Komise projednala a navrhuje umístit grilovací místo pro veřejnost v lokalitě „Nové 

Chabry“ a pověřuje Romana Schillera k vypracování pilotní studie grilovacího místa. 
9) Vyvolat v obci iniciativu "Ukliďme si před vlastním prahem". 

 Komise projednala a pověřuje Ing. Josefa Doležala provedením mediální kampaně např. 
v rámci Zpravodaje či Facebooku. Dále navrhuje zajistit organizaci akce „Ukliďme 
Chabry“ v podzimním termínu jako náhradu za neuskutečněný jarní termín. 
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10) Pasportizace veřejných ploch. V jakém stádiu je zaměřování silnic, chodníků a zeleně, což je 
nezbytné pro plánování další výsadby. 

 Komise projednala a navrhuje požadavek na vytvoření pasportizace veřejných ploch 
předložit radě MČ. 

11) Možnost najímání brigádníků na přelomu října a listopadu, až bude hromadně opadávat listí. 
Hlavně parky a hřbitov. Pomohlo by to výrazně. 

 Komise bere na vědomí a souhlasí.  
 

 

Termín zasedání Kžp je předběžně stanoven na 21.10.2020 v 16,30 hod. 

V Praze dne 16. 09. 2020 

Zapsal: Ing. Lenka Dvořáková 

Ověřil: Ing. Josef Doležal 


