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

 

Datum konání:  7. 2. 2022 

Místo konání:   online 

Přítomni: Bc. Petr Borský – tajemník komise, Jaroslav Melichar, Jitka Kopičková, Mgr. Martin 
Stehlík, Ing. Pavel Macháček – místostarosta, Bc. Michal Korbel – místostarosta, předseda 
Komise 

Omluveni: Miroslav Hofman, Simona Arbogast, Miroslav Štancl 

 

 

Program: 

1. Recyklační dvůr Kunratice 

2. Hluk z ulice Obrataňské 

3. Ozelenění ulice Obrataňská na libušské straně 

4. Hodnotící zpráva místní Agendy za rok 2021 a Plán zlepšování 2022 

5. Různé 

1. Recyklační dvůr Kunratice  

MČ představila návrh bodů k vyjádření MČ Praha-Libuš k Zjišťovacímu řízení na Zařízení pro sběr, 

soustředění a skladování ostatních odpadů společnosti ECO Systems Recycling (příloha č. 1). Proběhla 

diskuze k tomuto tématu: 

Martin Stehlík: Na základě čeho mají povolené drcení? 

Odpověď: Povolení zařízení k úpravě a využití odpadů – provoz mobilního zařízení k úpravě odpadů 

CZA01587 mají na základě Rozhodnutí MHMP (č.j. MHMP 1413980/2021) – Příloha č. 2 

Martin Stehlík: Upozorňuje na osobu jednatelky společnosti. 

Jitka Kopičková: Upozorňuje na skutečnost, že společnost počítá s projektem na dobu neurčitou.  

Jiří Koubek: MČ bude zpracovávat připomínky samostatně tak jako MČ Praha-Kunratice. 

Michal Korbel: Pochybnost o celkovém záměru společnosti.  

Martin Stehlík: Pokud budou chtít tady zpracovávat odpad, je jasné, že nadrcený materiál jinde by se 

opět přivážel na dvůr Kunratice. 

Martin Stehlík: Upozorňuje na skutečnost, že je nejasné, jak často se bude drtit, kolik dní v roce apod. 

Není jasné počet automobilů denně. 

Martin Stehlík: Žádá pana starostu, zdali se neobrátit na Akademii věd – citlivé přístroje na hluk, prach 

apod. 



Jiří Koubek: Děkuje za poznámku. Pošle mail ohledně tohoto záměru všem pracovištím, které působí 

v areálu Akademie věd. 

Martin Stehlík: Jaký je názor pana Chabra – radního MHMP? Jaké jsou reakce obyvatel z domů 

v Kunraticích? 

Jiří Koubek: Paní Alinčová (starostka MČ Praha-Kunratice) je ve spojení s obyvateli Kunratic. Panu 

Chabrovi se podá zpráva z jednání s firmou – představení záměru dne 2.2.2022. 

Martin Stehlík: Upozorňuje na zničenou zeleň. 

Odpověď: Poničenou zeleň řeší MČ Praha-Kunratice, paní Ing. Lucie Hrdinová. Řeší i inspekce MŽP. 

Martin Stehlík: Hluk a prach bude obtěžovat lidi v širokém okolí. 

MČ nesouhlasí s umístěním tohoto zařízení (zdůvodnění viz. Příloha č. 1). Stanovisko městské části 

bude doplněno o další body členů Komise životního prostředí, zastupitelů MČ Praha-Libuš, a dalších 

obyvatel, které pošlou své poznámky do 14.2.2022.  

2. Hluk z ulice Obrataňská 

Martin Stehlík: Pískání strojů v areálu Strabag i v areálu ECO System Recycling. V areálu ECO Systém 

Recycling pískání zrušeno. V areálu Strabag ne. Byla pokácena zeleň při pozemku 428/6 k.ú. Libuš – 

Nábytková banka. Stavba nového plotu. 

 

Michal Korbel: Je v jednání s oblastním ředitelem společnosti Strabag. Bylo přislíbeno zmírnění pípání 

strojů. Mělo by dojít do 13.2.2022. Pokud nebude zjednána náprava, bude se dále řešit. 

 

Martin Stehlík: Dotaz ohledně betonárky. 

 

Michal Korbel: Pokusí se zjistit informace. 

 

3. Ozelenění ulice Obrataňská na libušské straně 

Martin Stehlík: Žádá vysadit stromy, keře na ulici Obrataňská na katastru Libuš u pozemku parc. č. 

428/6 k.ú. Libuš 

 

Michal Korbel: Pan Petr Borský zjistí, zdali je možné vysadit stromy na našem katastru. Zjistit zdali 

pozemek není zasíťován, zdali se stromy vejdou apod. 

 

Martin Stehlík: Upozornil na možnosti Nadace ČEZ, Nadace Škoda. Žádá kvalitní zeleň (4 m velké 

stromy). 

 

Jaroslav Melichar: Navrhuje setkání členů Komise ŽP Libuš a zástupců komise ŽP MČ Praha-Kunratice 

v terénu u ulice Dobronická. 

 

4. Hodnotící zpráva místní Agendy za rok 2021 a Plán zlepšování 2022 

Petr Borský představil Hodnotící zprávu k MA 21 za rok 2022 a Plán zlepšování 2022. Viz příloha č. 3. a 

příloha č. 4. členové Komise se můžou vyjádřit k těmto dokumentům do 21.2.2022. 



5. Ukliďme Česko 

Petr Borský představil koncepci akce Ukliďme Česko na území MČ Praha-Libuš. Vznikne několik 

úklidových míst, každá úklidová místo bude mít svého organizátora. Hlavní akce proběhne sobota 2.4. 

Hasiči Libuš pomůžou s prořezem skupince organizátora Martina Stehlíka. Hasiči Písnice mají svůj den 

a úklid okolí rybníka Kalibárna 11.4. Pytle a rukavice zajistí MČ. Pytle a rukavice se budou vydávat 

občanům (kteří si chtějí uklidit jinde, než budou oficiální místa) v týdnu od 28.3. do 1.4. v kanceláři 

OŽPD.   

 

6. Různé 

Martin Stehlík: Jaký je stav, co se bude dít na pozemku parc. č. 428/6 k.ú. Libuš (u nábytkové banky) 

 

Michal Korbel: Zkusíme zjistit co se tam bude dít.  

 

Michla Korbel: Žádá členy, aby mu všechny podměty do Komise dávaly včas vědět. Když nejsou 

podněty, nemá cenu svolávat Komisi. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Recyklační dvůr – poznámky 

Příloha č. 2: Rozhodnutí MHMP (č.j. MHMP 1413980/2021) 

Příloha č. 3: Hodnotící zpráva k MA 21 za rok 2021  

Příloha č. 4: Plán zlepšování 2022 

Další schůze proběhne na dle potřeby. 

 

Zapsal Bc. Petr Borský 

Schválil Bc. Michal Korbel 

 

 


