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Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 

MČ Praha-Libuš  

 

 

Datum konání:  4.6.2019 od 17:00 

 

Místo konání:   kancelář OŽPD, K Lukám 664/1 

 

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

Mgr. Martin Stehlík, Kamil Bolek, Jaroslav Melichar, Simona Arbogast, Miroslav Hofman, 

Miroslav Štancl 

  

Hosté: Ing. Lenka Koudelková 

 
Program: 
 

1. Zahájení, úvodní slovo 
2. Představení členů Komise 
3. Organizace dalších zasedání 
4. Údržba zeleně 
5. Strategický a akční plán 
6. Různé 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

1. Předseda Komise pan Josef Makovský přivítal všechny členy a hosta na první schůzce 

této Komise. Poděkoval členům, že přijali členství v této Komisi. 

2. Všichni členové se postupně představili. 

3. Po krátké diskuzi byly určeny hlavní dny pro setkávání komise: úterky a středy 

s frekvencí cca 1 x měsíčně (kromě letních prázdnin). Další setkání je naplánováno na 

úterý 25.6. od 17:00 v budově K Lukám 664/1 (místnost bude později upřesněna). 

4. Pan Makovský představil záměr, kde v MČ by se mohly ponechat nepokosené plochy 

trav a dále kde by se mohly vytvořit kvetoucí louky. První navrhovaná místa jsou pás 

zeleně při ulici Meteorologická před ZŠ Meteorologická (kde jsou vysazeny stromy 

pro nové občánky), „háječek“ při ulici Dobronická naproti učilišti, pás při ulici Ke 

Lhoteckému lesu – pod MŠ Lojovická a biokoridor Vrtilka. 

Pan Melichar upozornil na situaci na Praze 12 , upozornil na negativní reakce občanů 

– schovává se za to špatné hospodaření, otázka ceny (jestli se za drahé peníze nedělá 

méně práce), nebezpečí požáru. Později vysvětlil možnosti četnosti sekání (intenzivní 

5-6 sečí, naopak jen 2 seče, nebo jen sekání pruhů podél cest). 

Pan Hofman navrhl zatravňování zemědělských ploch.  
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Pan Borský vysvětlil systém údržby zeleně na plochách svěřených do správy městské 

části. Sdělil, že jak pracovníci městské části, tak najatá firma mají za úkol sekat na 

nejvyšší možný stupeň dle možnosti strojů. 

Pan Stehlík se dotázal, co se dělá s posekanou trávou.  

Pan Borský mu odpověděl, že většina strojů trávu mulčuje, jeden stoj trávu sbírá, tato 

tráva je převezena do kontejneru na biologický odpad umístěn ve dvoře za objektem 

Libušská 1 a poté tento zaplněný kontejner je odvezen do kompostárny Libeř. 

Pan Hofman požádal o zaslání mapy těchto ploch (plochy údržby zeleněš svěřených 

do správy MČ) pro lepší přehlednost. 

Pan Makovský požádal členy, aby se zamysleli nad plochami, kde by bylo možné 

ponechat nepokosenou trávu a dále kde by mohly vzniknou kvetoucí louky. Členové 

dále mohou podat další podměty k údržbě zeleně. Toto téma bude na programu na 

další schůzi. 

 

5. Pan Makovský krátce shrnul problematiku ohledně vyhodnocení Strategického plánu. 

Proběhla krátká diskuze k tomuto tématu.  

Pan Makovský po dohodě s panem Borský pošle materiály týkající se Vyhodnocení 

Strategického plánu. Požádal členy, aby se pokusili tento velice obsáhlý dokument 

prostudovat a okomentovat kapitoly, které jsou blízké jejím profesím. Na další 

schůzce se k tímto tématem bude komise zabývat. 

 

6. Pan Makovský představil možnost umístnění herních prvků před cykloprodejnou ve 

staré Písnici, č. parc. 290/1 v k.ú. Písnice.  

Pan Borský ukázal členům možné herní prvky. Proběhla krátká diskuze k tomuto 

tématu.  

Pan Hofman požádal o zaslání přesného místa, kde by měly prvky být.  

Pan Makovský požádal členy, aby se k této záležitosti vyjádřili, zdali jsou spíše pro 

umístění prvků či nikoliv. Bude řešeno na dalším setkání. 

 

Pan Štancl oznámil členům Komise, že se bude opět budovat plot kolem pomníku ve 

staré Písnici, č. parc. 290/1 v k.ú. Písnice. 

 

Pan Hofman sdělil, že na pozemku parc. č. 972/27 v k.ú. Písnice při ulici Putimská 

chystá vybudovat dětské hřiště a dále prostor pro občany - například pro komunitní 

zahradu či další aktivity. Členové mají možnost doporučit či navrhnout co by se mělo 

na tomto pozemku provozovat.  

 
Pan Stehlík se dotazoval, proč byla pokácena vrba v ulici Šátalská.  

Pan Borský mu odpověděl, že vrba byla pokácena z důvodu havarijního stavu. Po 

zjištění informací ohledně umístění náhradní výsadby (blízkost komunikace) bude 

vysazen nový strom. Pozemek není ve správě MČ Praha-Libuš, ale bytového družstva 

přilehlé nemovitosti. 
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Pan Hofman navrhl lepší management zadržování vody v rybnících v k.ú. MČ. Pošle 

další informace. Bude dále diskutováno. 

 

Pan Bolek se dotázal, jak je to se sázením stromů. Velice se mu líbil loňský projekt, 

kde bylo vysázeno přes 10 stromů na sídlišti K Lukám.  

Pan Borský vysvětlil celou záležitost s podzimní výsadbou. Dále upozornil, že není 

problém dál sázet stromy, ale chybí (kromě parků) pozemky, kde by se daly stromy 

sázet. Pozemků ve správě MČ není mnoho a mnoho z nich je podsíťovaných. Požádal 

členy, aby se i touto tématikou zabývali.  

 

Pan Stehlík upozornil na výstavbu nového fitparku v parku. Podle jeho názoru je 

stavba nevhodně umístěna, zvolen nevhodný dopadový povrch, došlo ke kácení 

stromů a jedná se o necitlivý zásah do parku.  

Proběhla krátká diskuze k tomuto tématu. 

Pan Hofman požádal o zaslání mapy s umístěním fitparku a dalších materiálu k tomu 

tématu. 

 

 

 

V Praze dne 6.6.2019 

 

 

Zapsal:  Bc. Petr Borský 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


