Komise pro životní prostředí
Zápis č. 3/2020
jednání dne 15. 9. 2020 od 17 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Klánovice
Přítomni:
Předsedkyně komise:
Členové:

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
MUDr. Jiří Bek, Ing. Marie Mikušová, Ing. Alena Kolovrátková,
Zuzana Vyskočilová, MUDr. Zita Kazdová

Program jednání:
1. Koordinace úklidového dne na nádraží
2. Příprava cedulí upozorňující na nelegálnost černých skládek bioodpadů
3. Různé

ad 1) V sobotu 19.9.2020 bude KŽP organizovat úklid nádraží a okolí v rámci celorepublikové akce
Ukliďme svět – Ukliďme Česko, které se Klánovice již minulý rok úspěšně účastnily. Hlavní
koordinátor akce je Z. Bubeníková. Pozvánka pro veřejnost byla v KZ, na Facebooku MČ a na
veřejných nástěnkách.
Zahájení úklidu je v 9:00 hod u záhonku na severním nástupišti nádraží Praha-Klánovice. Sraz
členů KŽP bude v 8:45, abychom se podle stavu záhonku domluvili na postupu revitalizace.
Pomůcky:
• Bubeníková přinese 4x velké pytle na bioodpad (po naplnění odveze na deponii biodpadu),
roli foliových pytlů na sběr odpadů, hrábě, lopatu, 3x motyčku na plení záhonu, 5x zahradní
rukavice, box s jednorázovými gumovými rukavicemi, koště, smetáček a lopatku, 2x kyblíček
a 2x pinzetu na vajgly a lepicí pásku na zalepení plastových pytlů.
• Mikušová přinese koště a lopatku.
• Ostatní si vezmou pevné rukavice na plení záhonu.
Plastové pytle naplněné odpadem se pevně uzavřou lepicí páskou a umístí před hlukovou
stěnou u budovy nádraží, kde je vstup na nástupiště. Odvoz pytlů s odpadem je domluveno
s údržbou ÚMČ (p. Huser).
ad 2) Diskuze ohledně výroby a instalace cedulí u černých skládek bioodpadů na území Klánovic,
které by občany upozorňovala na nelegálnost ukládání bioodpadů do lesa, do křoví a na kraj
pole. M. Jandová zjistí, kdo by mohl návrhy cedulí připravit.
ad 3) Diskuze ohledně vyvážení odpadů z popelnice od rybníku na Placinách. V minulosti vyvážely
odpady údržba ÚMČ, protože Placiny provozovali místní rybáři. Po zrušení klubu místních
rybářů je domluveno, že popelnice zde zůstane, a i nadále ji bude vyvážet naše údržba, protože
rybník navštěvují nejen rybáři, ale i lidé z okolí a jsou na možnost hodit odpad do popelnice
zvyklí.

Termín příštího jednání komise pro ŽP je plánován na 23. 11. 2020
(dle vývoje epidemické situace a možnosti účastnit se jednání)
datum vyhotovení zápisu: 3.12. 2020
zapsala: Zdeňka Bubeníková
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