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Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 

MČ Praha-Libuš  

 

 

Datum konání:  4.11.2019 

 

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, Kamil Bolek, Miroslav Hofman, 

Miroslav Štancl 

 

Host: Ing. Andrea Kovářová, DiS – referentka odboru životního prostředí a dopravy 

 

Program: 

 
1. Zahájení, úvodní slovo 
2. Údržba zelených ploch  
3. Úprava keřů při pateřních komunikacích 
4. Pěší stezka Kalibárna – Modřanská rokle 
5. Nápojové a jídelní obaly na akcích městské části 
6. Různé 

___________________________________________________________________________ 
 

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

1. Proběhla diskuze na téma sekání velkých travnatých ploch na území městské části 

Praha-Libuš.  

• Pan Melichar jednal s obyvateli na Kamýku a zjistil, že nechtějí vysokou trávu.  

• Pan Borský upozornil, pokud se budou zakládat travnaté louky, je třeba dát do 

rozpočtu.  

• Bylo navrženo nesekat háječek při ulici Dobronická. 

• Bylo navrženo nesekat travnaté plochy v biokoridoru K Vrtilce. 

• Bylo navrženo nesekat travnatou plochu u zdi při ulici Dobronická. 

• Bylo navrženo nesekat svah u DH v Hoštické ulici. 

• Bylo navrženo při sekání v parcích nechávat nesekané kruhy u stromů. 

• Bylo navrženo založit květnatou louku při ulici Meteorologická. 

• Bude sepsáno celkové stanovisko Komise k tomuto tématu – zajistí pan Makovský 
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2. Pan Melichar žádá o prošetření, jaká výška je vhodná u keřů, které jsou vysázeny na 

ulici Libušská na Libuši při křižovatkách s bočními ulicemi. Pan Borský zkusí zjistit 

optimální výšku keřů při výjezdu z bočních ulic na ulic Libušská, aby řidiči měli dobrý 

rozhled a nemuseli najíždět do křižovatky. Pan Borský vysvětlil situaci ohledně údržby 

zeleně při ulici Libušská v Písnici. 

3. Pan Melichar, paní Arbogast a pan Štancl společně prověřili možnost rekonstrukce 

pěší stezky od Kalibárny k Modřanské rokli tak, aby po ní mohli bez problému jezdit 

cyklisté a kočárky. Existují slabá místa na trase, která by byla nutná více 

rekonstruovat – chodníčky, vykácení porostu apod. Je potřeba zjistit vlastníky 

pozemků a dále komunikovat s Lesy hl. m. Prahy. 

4. Diskuze ohledně používání jednorázových plastových kelímků a dalšího nádobí na 

akcích MČ Praha-Libuš. Pan Borský sepíše tabulku, kterých akcí by se nové opatření 

týkalo. Dále upozornil na vyšší pořizovací cenu vratných plastových kelímků a dále 

problematiku jejich mytí. Na akci Rozsvícení vánočních stromů budou použity 

papírové kelímky. 

5. Proběhla diskuze ohledně rybníku Obecňák a jeho funkce zadržovat vodu.  

Další schůze proběhne 11.12. od 17:00. v Klubu Senior 

 

 

V Praze dne 5.12.2019 

 

 

Zapsal:  Bc. Petr Borský 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


