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Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 

MČ Praha-Libuš  

 

 

Datum konání:  13.1.2021 

 

Místo konání:   online videokonferencí 

 

Přítomni: Bc. Petr Borský – tajemník komise, Mgr. Martin Stehlík, Jaroslav Melichar, Jitka 
Kopičková, Mgr. Jiří Koubek – starosta, Ing. Pavel Macháček – místostarosta 

 

Omluven: Kamil Bolek 

 

Nepřítomni: Miroslav Hofman, Miroslav Štancl, Simona Arbogast 

 

Před zasedáním členové navrhli body na program zasedání: 

1) Převod pozemku parc. č. 428/20 v k.ú. Libuš  

2) Redukce invazních druhů rostlin  

3) Stříhání a koncepce keřů v městské části 

4) Odtok vody na komunikaci Dobronická 

5) Nebezpečný strom na lesní cestě do Modřanské rokle 

6) Dopravní situace křižovatka K Lukám x Klokotská 

7) Různé  

 

1. Martin Stehlík 

a) Navrhuje převedení pozemku parc. č. 482/20 v k.ú. Libuš (háječek na rohu ulic Obrataňská 
– Dobronická) v platném územním plánu z SV-C na zeleň lesní (lesní porosty). Bude 
projednáno v orgánech MČ, jako změna současného územního plánu. Pan Borský informuje, 
že háječek se nyní neseká, byli vysazeny stromy. Uklízí se a případně odstraňují spadlé větve, 
kmeny apod. 

b) Požaduje zasetí kvetoucích trav a nesekání travnaté plochy poblíž stanoviště na tříděný 
odpad v ulici V Koutě a nesekat tuto plochu. Bude realizováno na jaře. 

2. Martin Stehlík 

 a) Žádá posekání invazivních rostlin (bolševník) na pozemku parc. č. 427 a 428/18 v k.ú Libuš 
(na konci ulice Chladírenská). Pan Borský zajistí odstranění invazivních rostlin na jaře 2021. 
Odstranění zajistí buď pracovníci technické čety MČ, nebo zahradnická firma, dle určení 
nebezpečnosti invazivních rostlin.  
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b) Žádá odstranění nepůvodních dřevin v biokoridoru Vrtilka. Je vybírána firma, která se 
pravidelně bude starat o celý biokoridor. 

3. Martin Stehlík 

Dotaz, zda-li existuje nějaká koncepce na stříhání keřů. Pan Borský informuje, že koncepce 
na stříhání keřů není. Společnost AQIK stříhá keře při ulici Libušské při každé seči. 
V postranních ulicích se stříhají dvakrát do roka. Pracovní četa stříhá keře dle potřeby v okolí 
sídliště K Lukám, Na Domovině apod. Pan Stehlík navrhne koncepci stříhání keřů a představí 
ji na další schůzi Komise.  

4. Jaroslav Melichar 

Upozorňuje na problém při odvodnění ulice Dobronická, v loňském roce byly zavezeny 
strouhy.  Celková rekonstrukce ulice Dobronická byla původně v plánu na letošní rok, ale 
situace je nejistá, rozhodne se na jaře. Pan Borský pošle dotaz na TSK, proč se strouhy 
v loňském roce zavezly. 

5. Jaroslav Melichar 

Dotaz ohledně stromu na lesní cestě do Modřanské rokle. Dle sdělení pracovníka Lesů hl. m. 
Prahy bude pozván vedoucí arborista na posouzení stromu. Pokud usoudí, že strom je 
ve špatném stavu, bude pokácen v únoru. Dále bude v únoru v souladu s plánem péče o PP 
Modřanská rokle proběhne dále po cestě k pokácení vyznačených dubů červených podél 
potoka směrem k rybníku Kalibárna a dále bude zásah směřován i do jasanů napadených 
houbovými chorobami - chalarou. Uvedené kácení bude probíhat v druhé polovině měsíce 
února. 

6. Jaroslav Melichar 

Dopravní situace křižovatka K Lukám x Klokotská. Projektant do konce ledna představí další 
tři řešení na zjednosměrnění této lokality a projedná je s dopravní policií. 

7. 

Jitka Kopičková 

Dotaz ohledně odtoku vody u garáží u budovy č.p. 986/35 v ulici Dobronická. Pan Borský 
přislíbil společnou schůzku na místě s paní Kopičkovou a řešení této záležitosti.  

Petr Borský 

Informoval o probíhajících jednání o umístění kontejneru na drobný elektroodpad v ulici 
K Vrtilce u stanoviště tříděného odpadu. 

Jaroslav Melichar 

Dotaz ohledně rekonstrukce Hodkovické spojky. Starosta obce Zlatníky-Hodkovice sdělil 
odboru životního prostředí ÚMČ Praha-Libuš, že na jaře tohoto roku bude zpracována PD na 
rekonstrukci celého úseku a následně bude požádáno o dotaci. V současné době se řeší 
výtluky zasypáváním recyklátem.  

 

Příští schůzka proběhne začátkem měsíce března, členové budou o přesném termínu 
informováni. 

 

Zapsal  Bc. Petr Borský 


