Komise pro životní prostředí
Zápis č. 4/2019
jednání dne 9. 9. 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 Ing.
Magdaléna Jandová

Program jednání:
1. Informace o setkání se zástupci SŽDC
2. Informace o získání dotace na studii " Vypracování studie opatření pro zadržování a využití vody
z dešťových srážek na území MČ Praha-Klánovice“
3. Různé
Diskuse:
ad 1) Informace o setkání vedení MČ Praha-Klánovice se zástupci SŽDC.

dopis s návrhem spolupráce ohledně údržby štěrkového záhonu v prostorách nástupiště
vlakové zastávky Praha-Klánovice a jeho případného osázení suchomilnými rostlinami byl
předán zástupci SŽDC s tím, že SŽDC připraví smlouvu s MČ Praha-Klánovice
o využívání a údržbě záhonu;

rozšíření smlouvy na úklid prostor nástupiště mezi SŽDC a jejím subdodavatelem úklidu;

návrh na vydláždění přístupu na nástupiště mezi protihlukovými stěnami;

Ing. Mikušová a Ing. Kolovrátková budou kontaktovat ZŠ ohledně spolupráce
při vyhotovení plakátů, kde by děti výtvarně vyjádřily negativní názor na kouření, následně
po dohodě s SŽDC by plakáty mohly být umístěny do prostoru zastávky.
ad 2) Informace o získání dotace na studii " Vypracování studie opatření pro zadržování a využití vody
z dešťových srážek na území MČ Praha-Klánovice“.

o spolupráci na vypracování zadávací dokumentace studie bylo požádáno Sdružení
místních samospráv ČR, Mgr. Danielová;

jedno z opatření pro zadržování dešťovky by mělo být i zachování zelených vsakovacích
pásů u rekonstruovaných silnic.
ad 3) Komise pro ŽP požádá radu MČ, aby pověřila členy komise jednáním s Lesy ČR a Lesy hl. m.
Prahy s cílem uzavření dohody na principech udržitelné lesní dopravy v Klánovickém lese, která
musí být v souladu s § 34 Lesního zákona. Jedná se zejména o dodržování nahlášení zahájení
lesní činnosti v Klánovickém lese a opravy lesních cest ve správě MČ Praha-Klánovice, které
byly poškozeny těžkou technikou.
Ing. Mikušová předá získané kontakty na kompetentní osoby, se kterými doposud vedla jednání,
předsedkyni KŽP.

Termín příštího jednání komise pro ŽP je 18. 11. 2019 v 17 hod.
datum vyhotovení zápisu: 16. 9. 2019
zapsala: Ing. Magdaléna Jandová
Předsedkyně komise: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D. v. r.
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