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Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 

MČ Praha-Libuš  

 

 

Datum konání:  11.9.2019 

 

Místo konání:   Klub Senior, K Lukám 664/1 

 

Přítomni: Bc. Petr Borský – tajemník komise, Ing. Josef Makovský, Ph.D. – předseda komise, 

Mgr. Martin Stehlík, Jaroslav Melichar, Simona Arbogast 

 

Omluveni: Kamil Bolek, Miroslav Hofman, Miroslav Štancl 

 

Program: 

 
1. Zahájení, úvodní slovo 
2. Strategický plán – vyhodnocení 
3. Akční plán  
4. Údržba zeleně 
5. Různé 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Předseda Komise pan Josef Makovský přivítal všechny členy a představil program 

schůze. 

2. Pan Makovský představil členům Komise dokument Vyhodnocení strategického 

plánu. Tento dokument doporučuje již nedoplňovat, jelikož se všechny Komise  

k němu již vyjádřily v předchozím volebním období. Je potřeba jen oficiálně toto 

vyhodnocení na Zastupitelstvu MČ Praha-Libuš vzít na vědomí. Tento bod bude na 

Zastupitelstvu MČ pravděpodobně v listopadu 2019. 

3. Pan Makovský poslal všem členům Strategický plán  a žádá o jeho přečtení a o úvahu 

nad tématy, která bychom mohli řešit v krátkodobějším Akčním plánu v délce 2-3 

roky. Akční plán by měl být jeden z náplní činnosti této Komise. Proběhla diskuze ke 

Strategickému plánu, jeho hodnocení a diskuze k novému Akčnímu plánu.  

4.  Proběhla debata o sekání zelených ploch a případném založení kvetoucích ploch. Pan 

Borský upozornil, že pokud by se zakládaly kvetoucí plochy je potřeba s tím počítat 

v rozpočtu 2020 a zažádat o finance. Během zimních měsíců by Komise měla 

navrhnout, jak sekat velké zelené plochy. Pan Borský pošle mapu ploch, kterých by se 

opatření týkalo. 

5.  A)  Paní Arbogast vznesla otázku, zdali by modrá turistická pěšinka od Kalibárny do 

Modřanské rokle se nemohla zpevnit, aby po ní mohli jezdit kočárky a cyklisté. Pan 

Borský upozornil, že pro kočárky a cyklisty existuje cyklostezka z Písnice do 
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Modřanské rokle a pochybuje, že by se zde tato cyklostezka budovala. Pan Makovský 

přislíbil zjistit informace na MHMP. 

B) Proběhla diskuze ohledně údržby keřů při ulici Libušská. 

C) Proběhla diskuze na téma znečišťování veřejných prostranství od psů. Pan Borský 

přislíbil najít z minulosti plakáty a články na toto téma. 

 

 

Další schůze proběhne v pondělí 21.10. od 17:00 v Klubu Senior. 

 

 

 

V Praze dne 11.10.2019 

 

 

Zapsal:  Bc. Petr Borský 

 

Schválil: Ing. Josef Makovský, Ph.D. – předseda komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


