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Zápis ze zasedání Komise pro životní prostředí a místní Agendu 21 

MČ Praha-Libuš  

 

 

Datum konání:  1.3.2021 

 

Místo konání:   online videokonferencí 

 

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

Nepřítomen: Miroslav Štancl 

Program: 

1. Dopravní situace v lokalitě K Lukám 

2. Lesní stezka Kalibárna 

3. Odtok vody v ulici Dobronická 

4. Skluzavka u DH L. Coňka 

5. Sloupy veřejného osvětlení v ulici Obrataňská 

6. Fitpark K Jezírku 

7. Koncepce údržby keřů na MČ 

8. Studie Na Močále 

9. Plán zlepšování 2021 

10. Různé 

 

1. Na křižovatce ulic K Lukám x Klokotská bude umístěno dopravní zrcadlo. Již je 
zabetonovaný sloupek, v nejbližší době bude zrcadlo osazeno. K realizaci zjednosměrnění 
celé lokality je potřeba vyřešit problematiku v ulici Na Musilech. Její šíře nedovolí současně 
obousměrný pohyb cyklistů a jednosměrku pro automobilový provoz. V úvahu jsou dvě 
možnosti – parkování aut na chodníku – problém uložení sítí v chodníku, nebo vést cyklisty 
přes ulici Slavonická a tu zároveň otočit směr jednosměrky – nechtějí místní obyvatelé. 
Projektant s Odborem dopravy Praha 12 a dopravní Policií společně hledají řešení. 

2. Strom na který poukazoval pan Melichar bude pokácen. Probíhá celková revitalizace 

Modřanské rokle. 

3. Bylo přislíbeno, že pokud budou finance TSK Praha, budou příkopy u ulice Dobronické 

prohloubeny. V minulém roce TSK příkopy nezavezla. Celkovou situaci by přinesla celková 

rekonstrukce ulice včetně odtoku vody. 

4. Skluzavka na DH u rybníka Obecňák bude více zabezpečena. Na podestě budou umístěno 

další zábradlí. 
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5. Proběhla schůzka se společností Technologie hl. m. Prahy. Staré sloupy veřejného 

osvětlení v ulici Obrataňská by měla společnost odstranit (co nejdříve). Dále by se měli 

umístit nové sloupy VO až ke vjezdu do nábytkářské banky – toto umístění je podmíněno 

povolení a realizace samotná bude nejdříve v roce 2022.   

 

6. Debata ohledně stížnosti obyvatelů na hluk z fitparku v parku K Jezírku. MČ podnikne tyto 

kroky:     1. Posilovací stroje se závažími budou odstraněny. 

                2. Kovové závěsné prvky budou opatřeny protihlukovou izolací. 

                3. V bezprostřední blízkosti fitparku budou umístěny dva odpadkové koše. 

                4. V bezprostřední blízkosti fitparku bude umístěn stojan s desinfekcí. 

                5. V provozním řádu bude doplněn zákaz reprodukované hudby. 

7.  Pan Stehlík koncepci údržby keřů na MČ představí na příštím zasedání Komise. 

8. Pan Macháček představil studii Na Močále – Prověřovací a podkladová studie ZŠ Libuš.   

Pan Stehlík navrhl jiné umístění školy (více na jih, parc. č. 428/6 k.ú. Libuš). Proběhla diskuze 

na toto téma. Bylo domluveno, že tato změna bude oficiálně podána a diskutována. Více 

doplněno v příloze č. 1 zápisu z Komise ŽP a MA 21 ze dne 1.3.2021. 

9. Pan Borský představil Plán zlepšování procesu MA 21 členům. Proběhla diskuze 

k jednotlivým bodům a doplněn bod týkající se participativního rozpočtu. Pan Borský zašle 

členům odkaz na Pocitovou mapu z roku 2016 a odkaz na službu Hlášení rozhlasu. 

10.  

a) Pan Stehlík žádá o zasazení dvou stromů v lokalitě sídliště V Rohu. Zašle panu Borskému 

mapu, kam by se nové stromy měli zasadit. Odbor životního prostředí a dopravy tuto žádost 

posoudí.  

b) Paní Kopičková upozornila na obtěžující kouř z domu na Dobronické ulici. Pan Borský 

prověří její žádost, kterou zaslala i emailem. 

 

Další schůze proběhne na přelomu měsíců dubna a května 

 

Zapsal Bc. Petr Borský 

Schválil Ing. Pavel Macháček 


