Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21
MČ Praha-Libuš

Datum konání:

25.11.2020

Místo konání:

online videokonferencí

Přítomni: Bc. Petr Borský – tajemník komise, Mgr. Martin Stehlík, Jaroslav Melichar, Simona
Arbogast, Kamil Bolek, Jitka Kopičková, Mgr. Jiří Koubek – starosta, Ing. Pavel Macháček –
místostarosta
Omluveni: Miroslav Hofman, Miroslav Štancl
1. Pan starosta Mgr. Jiří Koubek přivítal členy. Programem byla kontrola Zápisu se
zasedání ze dne 7.10.2020 a řešení jednotlivých bodů.
Zápis ze dne 7.10.2020 - přehled, poznámky, řešení, doplnění
2. Jaroslav Melichar
a) Upozornil na nepřehlednou křižovatku ulic Klokotská x K Lukám. Pan Borský pošle
zamítavé stanovisko Odboru dopravy ÚMČ Praha 12.
Dokument byl zaslán členům Komise.
Jaroslav Melichar: Bude podávat stížnost na Odbor dopravy Prahy 12. Domnívá se,
že nikdo z orgánů státní správy nebyl na místě.
b) Žádá, zdali by se neprovedlo měření četnosti aut v této lokalitě.
MČ by musela najít společnost na měření četnosti, otázkou je, zdali by prostředky
finanční byly účelně vynaložené. Je v jednání zjednosměrnění této lokality. Odbor
dopravy ÚMČ Prahy 12 zamítl zjednosměrnění lokality z důvodu cykloobosměrky
v ulici Na Musilech. Nyní dochází k dalším úkonům, aby došlo k zjednosměrnění
lokality.
Jaroslav Melichar: Žádost o měření četnosti je i od občanů v 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.
Pan Koubek prošel s pracovníky Lesy hl. m. Prahy trasu. Stromy nebezpečné byly
odstraněny. Lesy hl. města Prahy slíbily úpravu určitých míst. Cesta bude
bezpečná.
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Jaroslav Melichar: První místo, na které upozorňoval, přechod potoku, není
oprava. SDH Písnice mají v plánu opravu, ale až budou moc přes pole. Požádáme o
dřevo na lávku od Lesů hl.m. Prahy. Další místo, kopeček ze stromem a kořeny,
strom pokácen, situace lepší. Rád by ještě odstranil kořeny. Třetí místo, obnažený
strom, pracovníci Lesů hl. města Prahy ho nevidí jako nebezpečný, pan Melichar
toto místo považuje za nebezpečné.
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.
Pan Borský poslal odkaz na 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.
Žádný z členů nenavrhl prostor pro květnaté záhony.
f) Děkuje městské části za zprostředkování setkání občanů se zástupci společnosti
Naděje ohledně řešení bezdomovectví.

3. Martin Stehlík
Požaduje spolupráci s MČ Praha-Kunratice ohledně sečení ploch při ulici Dobronické,
na k.ú. Kunratice. 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.
MČ Praha-Kunratice se bude zabývat managementem sečí ploch, které zpravuje
(plochy v levé části od Libuše). Ostatní plochy seká společnost Vimbau s.r.o. OŽPD MČ
Praha-Libuš zašle dotaz a přání o lepší management sekání (ne na drn, méně často
sekání).
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.
Bude dále řešeno. Společnost Walco bohužel nestihla opravit do konce roku 2020.
OŽPD bude dále řešit s jinou firmou.
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5. Kamil Bolek
a) Dotaz ohledně svozu nepořádku u kontejnerů tříděného odpadů. Pan Borský
pošle četnost doúklidu u stanoviště v ulici Na Domovině.
Pan Borský zaslal četnost doúklidu. Pan starosta konstatoval, že v rozpočtu na rok
2021 bude navýšena částka na úklid odpadů (černé skládky, četnost
velkoobjemových kontejnerů, biokontejnerů).
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).
Přeposláno OSMI. Pan Borský prosí pana Stehlíka aby poslal OSMI nebo panu
Borskému přesný problém v parkovacím domu.
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.
Nikdo ze členů v poslední době necítil zápach. Agendu ovzduší za MČ Praha-Libuš
obstarává ÚMČ Praha 12, paní Marková. Veškeré problémy s ovzduším se obrátit
přímo na ÚMČ Praha 12, nebo na OŽPD Praha-Libuš, která podnět předá.
7. Jitka Kopičková
Upozorňuje na nehlášené ohňostroje. Výjimky z vyhlášky neexistují, musí řešit policie
a chytit pachatele při činu.

8. Simona Arbogast
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 Arbogast navrhuje
umístit další herní prvky do této lokality.
Pan Borský se ptal výrobce herního prvku o možnosti zásahu do tohoto prvku. Dle
vyjádření výrobce není možný. Každý prvek má svojí certifikaci a jakýkoliv zásah by
nesplňoval tuto certifikaci. Herní prvky jsou pravidelně kontrolovány. Zápis z poslední
kontroly pan Borský zašle včetně mailu od výrobce. Dále pan Borský požádal
nezávislého kontrolora dětských hřišť, zdali by se na tomto prvku nedala udělat
úprava. Kontrolor se během zimy na prvek podívá a sdělí své stanovisko. Dle výrobce
je tento herní prvek určen pro děti od 4 let. Další prvky v prostoru jsou možné, členové
Komise můžou navrhnout prvky.
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9. Jaroslav Melichar
Dotaz ohledně volném pohybu psů (vyhláška). Žádá aktualizaci spojení na členy
Komise. Pan Borský zašle aktualizované kontakty.
Pan Borský zaslal aktualizovanou tabulku kontaktů.
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.
Pan Borský zaslal odkaz a článek.
11. Jaroslav Melichar
Dotaz ohledně zálivů u zastávek autobusů. U nových zastávek bude záliv.
12. Simona Arbogast
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.
Povrch Hodkovické spojky je provizorně opravován. Obec Zlatníky-Hodkovice se
přihlásila k povrchu komunikace. Obec Zlatníky-Hodkovice bude na jaře zpracovávat
PD na rekonstrukci celého úseku, následně budou žádat o dotaci.
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.
Značka Obytná zóna od hasičárny bude doplněna.
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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.
Pruhy po nevidomé jsou zhotoveny v souladu s předpisy dle správce komunikace.

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.

DISKUZE:
Martin Stehlík: Dotaz ohledně radaru na Dobronické. Pan starosta zjistí.
Martin Stehlík: Dotaz ohledně kontejnerů. Pan Borský vysvětluje, jak je to s četností
vývozu tříděného odpadu a jeho složitá změna na zvýšení četnosti. Je potřeba minimálně
tři fotografie přeplněných kontejnerů, poté se zasílá žádost na MHMP, která posoudí
žádost a případně schválí. Žádosti podané od 16. dne v měsíci lze navýšit svoz až od
dalšího měsíce (například žádost podána např. 16.10., účinné bude až od 1.12., žádost
podána do 15.10., účinnost od 1.11.). Obec uklízí velké černé skládky u kontejnerů na
směsný odpad na sídlištích v ulici Mirotická, oblast v Lukách apod.
Simona Arbogast: Žádá, zdali by nedal dát kontejner na drobné elektro (baterie) na nové
stanoviště v ulici K Vrtilce. Pan Borský zjistí tuto možnost.
Martin Stehlík: Otázka ohledně náhradní výsadby Central Group v ulici Mílová. Žádá
původní stav zeleně. Pan Borský zašle náhradní výsadbu.

Další schůze proběhne ve středu 13.1.2020 od 17:00 formou online.

Zapsal Bc. Petr Borský
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