
Strana 1 (celkem 4) 

 

Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 

MČ Praha-Libuš  

 

 

Datum konání:  7.10.2020 

 

Místo konání:   Klub Senior, K Lukám 664/1 

 

Přítomni: Bc. Petr Borský – tajemník komise, Mgr. Martin Stehlík, Jaroslav Melichar, Simona 

Arbogast, Kamil Bolek, Miroslav Štancl, Jitka Kopičková, Mgr. Jiří Koubek – starosta, Ing. 

Pavel Macháček – místostarosta 

 

Omluven: Miroslav Hofman 

 

1. Pan starosta Mgr. Jiří Koubek přivítal členy a konstatoval, že pan Ing. Josef Makovský  

z rodinných důvodů rezignoval na post zastupitele a zároveň na funkci předsedy 

Komise pro životní prostředí a MA 21. Vyzval přítomné o jejich body k jednání. Přivítal 

budoucí novou členku komise paní Jitku Kopičkovou. 

2. Jaroslav Melichar 

a) Upozornil na nepřehlednou křižovatku ulic Klokotská x K Lukám. Pan Borský pošle 

zamítavé stanovisko Odboru dopravy ÚMČ Praha 12.  

b) Žádá, zdali by se neprovedlo měření četnosti aut v této lokalitě. 

c) Požaduje informaci ohledně jednání s Lesy hl. města Prahy o úpravě pěší cesty od 

Kalibárny do Modřanské rokle tak, aby byla přístupná i cyklistům a kočárkům. Pan 

starosta informuje o posunu v této situaci, v dohledné době proběhne schůzka 

s pracovníkem Lesů hl. města Prahy přímo v terénu. 

d) Požaduje, aby se Komise mohla vyjádřit k budoucí zeleni u nové výstavby v Písnici 

u metra. Pan Borský pošle odkaz na zpracovanou územní studii. 

e) Dotazuje se na managment sečí na městské části. Pan Borský vysvětluje celý 

proces sečí na území městské části. Probíhá diskuze ohledně sečí. Pan Melichar 

nezaznamenal oproti loňskému roku stížnosti na sečení či nesečení trávy. Pan 

Stehlík by rád vytipoval, která nejsou frekventované, kde by se tráva nesekala, 

respektive sekala jen dvakrát do roka.  Například u točny autobusů u Sídliště 

Písnice. Pan starosta vyzývá členy, aby se zamysleli nad prostorem, kde by mohly 

v budoucnu vzniknout květnaté záhony.    

f) Děkuje městské části za zprostředkování setkání občanů se zástupci společnosti 

Naděje ohledně řešení bezdomovectví.  
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3. Martin Stehlík 

Požaduje spolupráci s MČ Praha-Kunratice ohledně sečení ploch při ulici Dobronické, 

na k.ú. Písnice. Je ve správě TSK Praha. Je nutné se obrátit na TSK Praha, ohledně 

managementu sečí při ulici Dobronická a spolupracovat s MČ Praha-Kunratice. Paní 

Kopičková upozorňuje na nepořádek při strouhách při ulici Dobronická, u plotu 

skladů. Vše na k.ú. Kunratice. Pan Melichar upozorňuje že TSK Praha zavezli část struh 

při ulici Dobronická.   

4. Jitka Kopičková 

Problém při deštích u garáží u budovy č.p. 986/35, voda s bahnem stéká z přilehlé 

zeleně.  MČ zkusí zajistit vyšší obrubník. Diskuze ohledně odtoku vody v ulici 

Dobronická. 

5. Kamil Bolek 

a) Dotaz ohledně svozu nepořádku u kontejnerů tříděného odpadů. Pan Borský 

pošle četnost doúklidu u stanoviště v ulici Na Domovině. 

b) Dotaz ohledně modrých zón. Zatím nebudou, dokud nebude metro D. 

6. Martin Stehlík 

a) Oceňuje možnost zaparkovat v parkovacím domu v ulici Mílová. Upozorňuje na 

špatný technický stav uvnitř budovy (protékání přes střechu na zeď). 

b) Upozorňuje na silný zápach kouře (spalování škodlivých látek) v období říjen – 

duben v okruhu ulic V Rohu, Drůbežářská, V Koutě. Doporučuje zakoupit 

(zapůjčit) měřáky na škodlivé látky či řešit situaci jinak.  

7. Jitka Kopičková 

Upozorňuje na nehlášené ohňostroje. Výjimky z vyhlášky neexistují, musí řešit policie 

a chytit pachatele při činu. 

 

8. Simona Argobast 

Upozorňuje na skluzavku při rybníku Obecňák. Na plošině nejsou žádné madla 

a přístup na skluzavku je jen po provazech, bez úchytů pro menší děti. Pan Borský 

konstatuje, že skluzavka je koncipovaná jen pro starší děti. MČ se pokusí o doplnění 

bezpečnostních prvků i pro menší děti na této skluzavce.  Paní Argobast navrhuje 

umístit další herní prvky do této lokality. 
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9. Jaroslav Melichar 

Dotaz ohledně volném pohybu psů (vyhláška). Žádá aktualizaci spojení na členy 

Komise. Pan Borský zašle aktualizované kontakty. 

10. Martin Stehlík 

Dotaz ohledně měření hluku. Požaduje prosadit protihlukové zábrany na Pražském 

okruhu poblíž Písnice. Pan Macháček vysvětluje, následuje diskuze. Pan Borský zašle 

odkaz na hlukovou mapu. Článek o hluku byl vytištěn v časopisu U nás a je umístěn na 

webu MČ Praha-Libuš. 

11. Jaroslav Melichar 

Dotaz ohledně zálivů u zastávek autobusů. U nových zastávek bude záliv.  

12. Simona Argobast 

a) Radary na měření rychlosti na Libušské. Pan starosta vysvětluje, správce 

komunikace TSK Praha je spíše proti instalování radarů. 

b) Dotaz ohledně tzv. Hodkovické spojky. Pan Macháček vysvětluje. Povrch je ve 

vlastnictví obce Zlatníky-Hodkovice, která by ho měla opravit. 

c) Dotaz ohledně nového přístupu do Sapy. V jednání je napojení z Kunratické 

spojky. 

13.  Jaroslav Melichar 

Dotaz ohledně umístění budoucího Depa, zdali bude u bývalého rybníka Rezerva. 

Depo bude umístěno jinde. 

14. Miroslav Štancl 

Upozorňuje na dopravní situaci v ulici Hoštická.  Mnoho dětí, aut, pejskařů, cyklistů. 

Pan Koubek se ptá, jaké navrhuje řešení. Pan Štancl navrhuje vést cyklostezku jinudy. 

Řešení není žádné, možné umístění doplňkové tabule, musí být schváleno odborem 

dopravy ÚMC Praha 12.  

15. Martin Stehlík 

Upozorňuje na rychlé auta v ulici Dobronická. Požaduje radar. Přechod na Dobronické 

je podle jeho názoru nebezpečný.   

16. Jitka Kopičková  

Upozorňuje, že na přechodu jsou pruhy pro nevidomé, které jsou vystouplé a 

projíždějící auta vytváří přejezdem těchto pruhů hluk. Dále upozorňuje na hluk ze 

zastávky autobusu a projíždějících aut při ulici Dobronická u zastávky Mílová (směr 

Libuš). Bude směřován dotaz na TSK Praha – správce komunikace. 
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17. Martin Stehlík 

Dotaz ohledně uschlých stromů na ulici Libušská v Písnici. Pan starosta vysvětluje. 

Hasiči zalévají při chodníku, kam se dostanou čtyřkolkou. Zbytek má na starosti 

Eurovia. Uschlé stromy musí nahradit.  

  

Další schůze proběhne 25.11.2020 v 17:00 v Klubu Senior 

 

Zapsal  Bc. Petr Borský 


