Komise pro životní prostředí
Zápis č. 1/2020
jednání dne 20. 1. 2020 od 17 hod. v zasedací místnosti ÚMČ Praha-Klánovice
Přítomni:
Předsedkyně komise:
Členové:

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.
MUDr. Zita Kazdová, Ing. Marie Mikušová, Stanislav Huser

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení zápisu z minulého setkání.
Informace k zásahu policie a ČIŽP kvůli černému kácení na pozemku v Klánovicích.
Aktuality k vypracování studie "Dešťovka".
Informace o jednání s Lesy ČR.
Informace o vyvěšení dětských obrázků vyzývajících k udržování čistoty na nádraží Klánovice.
Příprava akce úklidu lesa.
Různé.

Diskuse:
ad 1) Zápis č. 5/2019 z jednání KŽP byl schválen.
ad 2) ČIZP uložila pokutu za nedovolené kácení jak majiteli pozemku p.č. 444/1 Klánovické terasy s.r.o, tak firmě, která
prováděla nepovolené kácení. Řízení je neveřejné.
ad 3) V prosinci 2019 byla objednána konzultace koncepčního řešení opatření pro nakládání se srážkovou vodou na
území MČ Praha-Klánovice. Termín dodání je do konce února 2020. Dále bude následovat vypsání VŘ na
zhotovitele studie.
ad 4) Koncem listopadu 2019 byly paní starostkou odeslány dopisy na Lesy ČR a Lesy hl. m. Prahy, ohledně opravy
poškozených lesních cest ve správě MČ Praha-Klánovice. Doposud odpověděly pouze Lesy ČR, a to tak, že
z jejich strany k žádnému poškození nedošlo, neboť těženou hmotu přibližují porostem, aby nedošlo k poškození
cesty. ÚMČ (Ing. Jandová) domluví společnou schůzku s Lesy ČR a Lesy hl. m. Prahy, kde bychom řešili nejen
aktuální opravu lesních cest, ale i otázku možného převodu lesních cest na Lesy ČR.
ad 5) Ing Mikušová informovala KŽP o vyvěšení dětských obrázků vyzývajících k udržování čistoty na gabionovou zeď u
nádraží Klánovice, a to v místech, kde se vyskytuje nejvíce nedopalků z cigaret.
ad 6) Klánovice se letos opět zapojí do celorepublikové akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Úklid Klánovického lesa se
bude konat v sobotu 4. dubna 2020. Dr. Bubeníková připraví informativní článek do březnového KZ.
ad 7) I) p. Huser informoval o tom, že od letošního roku se nebudou rozmisťovat oranžové kontejnery na bioodpad do
ulic v Klánovicích. Důvodem je to, že do kontejnerů byl trvale odkládán i odpad, který tam nepatří (větve, shnilé
ovoce, aj.) a navíc kontejnery využívaly i zahradnické firmy a občané z okolních obcí. MČ pak za odstranění
nevytříděného bioodpadu musí platit, i přesto, že dává občanům Klánovic možnost ukládat bioodpad zdarma na
deponii ve Smidarské ul. Od března se proto rozšiřuje otevírací doba deponie. Mimo pondělí, pátek a sobotu
bude otevřena i ve středu odpoledne.
Občané si mohou v případě potřeby kontejner na bioodpad u MČ objednat (od 200 Kč/den).
Mgr. Jandová připraví informativní článek do KZ.
II) Ing Mikušová informovala o písemné žádosti o vyřešení nedovolené stavby – zeď v Chudoměřické, která byla
zaslána na ÚMČ dne 2.12.2019. Budeme urgovat odpověď.
Termín příštího jednání komise pro ŽP je 16.3.2020 v 18 hod.
Datum vyhotovení zápisu: 8.2.2020
Zapsala: RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D.

