Komise pro životní prostředí
Zápis č. 2/2020

jednání dne 17. 6. 2020 od 18 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Klánovice
Přítomni:
Předsedkyně komise:
Členové:
Tajemnice:
Omluveni:

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

Program jednání:
1. Nastavení procesu připomínkování stavebních záměrů.
2. Aktuality k vypsání veřejné zakázky "Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových
srážek na území MČ Praha-Klánovice".
3. Problematika nelegálních černých skládek bioodpadů.
4. Různé.
Diskuse:
ad 1) Členům komise pro ŽP bude zasílán program Komise pro výstavbu, která se schází každé
první pondělí v měsíci. Členové mohou, v případě zájmu, nahlédnout do projektové
dokumentace plánované výstavby, která je k dispozici na Odboru výstavby, dopravy a
životního prostředí MČ Praha-Klánovice (Ing. Hájková v úředních hodinách) a vyjádřit se k ní
z pohledu Komise pro ŽP.
ad 2) Veřejná zakázka na vypracování "Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových
srážek na území MČ Praha-Klánovice" bude zadána do konce července 2020.
ad 3) V katastru Klánovic je lokalizováno několik černých skládek. Především se jedná o zakázané
odhazování bioodpadu. Komise doporučuje v blízkosti těchto černých skládek umístit
zákazovou ceduli s upozorněním na nelegální činnost. Vzhledem k tomu, že tyto černé
skládky jsou především umístěny na hranici s katastrem Horních Počernic, bude opětovně
osloven úřad MČ Horní Počernice o spolupráci při odstranění těchto černých skládek. Dále
bude v Klánovickém zpravodaji uveřejněn článek o vzniku černých skládek.
ad 4) - Problém s vyvážením komunálního odpadu z lokality Placiny, kde skončil svoji činnost
místní rybářský spolek. Ing Jandová zjistí u pana Hladíka, bývalého předsedy rybářského
spolku, jestli přebere za kontejnery odpovědnost Městský rybářský svaz, nebo kontejnery
zrušíme.
- Odklizení skládky obsahující azbest p. Semandl. RNDr. Bubeníková zjistí na Odboru ŽP,
ÚMČ Újezd nad Lesy, proč ještě není skládka odklizena.
- Problematika nepovoleného vysazování stromů na veřejném prostranství.
Ing. Jandová bude řešit s právníky výzvu k odstranění.
- Člen komise pro ŽP pan Huser se vzdal členství v komisi.

Termín příštího jednání komise pro ŽP je 14. 9. 2020 v 18 hod.
datum vyhotovení zápisu: 1. 7. 2020
zapsala: Ing. Magdaléna Jandová
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