Komise pro životní prostředí
Zápis č. 5/2019
jednání dne 18. 11. 2019 od 17 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Klánovice
Přítomni:
Předsedkyně komise:
Členové:
Tajemnice:

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

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Aktuality k zadání studie "Dešťovka"
Aktuality k dohodě se SŽDC "Záhonek"
Informace k zásahu policie a ČIŽP kvůli černému kácení na pozemku v Klánovicích.
Informace o jednání s Lesy ČR
Různé

Diskuse:

ad 1) Konzultace koncepčního řešení opatření pro nakládání se srážkovou vodou na území MČ
Praha-Klánovice bude řešena s ČVUT UCEEB (Univerzitní centrum energeticky úsporných
budov). Objednávka na vyhotovení koncepčního řešení bude podepsána do konce roku 2019.
Předpokládaný termín dodání je plánovaný do konce února 2020. KŽP bude jedním
z připomínkových míst.
ad 2) SŽDC se po opakované urgenci odpovědi na dopis s návrhem spolupráce ohledně údržby
štěrkového záhonu v prostorách nástupiště vlakové zastávky Praha-Klánovice a jeho
případného osázení suchomilnými rostlinami vyjádřil tak, že záhon můžeme udržovat, ale SŽDC
nám nebude finančně přispívat. SŽDC připraví smlouvu s MČ Praha-Klánovice o využívání a
údržbě záhonku.
ad 3) Vzhledem k probíhajícímu šetření policie a ČIŽP kvůli černému kácení v ulici Slavětínská
(naproti samoobsluze) a nepřítomnosti Ing. Jandové bude podrobnější informace sdělena
na příštím jednání KŽP.
ad 4) MUDr. Bek společně s Ing. Mikušovou vykonají dne 19. 11. 2019 obhlídku lesních cest v okolí
Nových Dvorů. Poté bude domluvena schůzka s Lesy ČR a Lesy hl. m. Prahy s cílem uzavření
dohody na principech udržitelné lesní dopravy v Klánovickém lese.
ad 5) I) Proběhla diskuze ohledně možnosti připomínkovat nové stavební záměry v Klánovicích
z pohledu dopadů na ŽP.
Usnesení komise:
Komise pro ŽP doporučuje Radě MČ Praha-Klánovice, aby stavební záměry v Klánovicích byly
předkládány KŽP k posouzení a aby byly zohledněny případné připomínky k dopadům na životní
prostředí ve stanovisku ÚMČ Praha-Klánovice.
Termín: Projednání na nejbližším jednání RMČ
Hlasování: Pro 6, Proti 0, Zdržel 0, Nepřítomen 1
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II) Ing. Mikušová zjistí na SŽDC možnost umístění vyhotovených dětských kreseb, které apelují
na udržování čistoty, do prostoru železniční zastávky.

Termín příštího jednání komise pro ŽP je 20. 1. 2020 v 17 hod.
datum vyhotovení zápisu: 20. 12. 2019
zapsala: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.

Předsedkyně komise: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D. v. r.
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