
 

 

 

 

 
 

U S N E S E N Í 
Z 2.   J E D N Á N Í  

VÝBORU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 15. 6. 2020 
 

Přítomni:  
Předsedkyně:   pí. Ludmila Tichá  
Místopředseda:  Ing. Pavel Prokeš 
Tajemnice:   Mgr. Jana Gilíková 
Asistentka:   pí. Hana Zelenková 
Přítomni:  PaedDr. Blanka Janovská, Ivana Todlová ,Ing. Vojtěch Provazník- omluven 
 
Program jednání: 
1) Přivítání a schválení programu jednání  
2) Kontrola zápisu ze dne 27. 1. 2020  
3) Informace o postupu prací ve správě veřejné zeleně  

4) Informace o přípravě převzetí Dalejského parku do správy OŽP 
5) Informace o použití zálivkových vaků ve vazbě na strategické dokumenty MČ 
6) Seznámení s podklady pro zprávu z Veřejného fóra místní Agendy 21 
7) Seznámení s realizacemi výsadeb trvalkových a keřových záhonů ve veřejné zeleni Prahy 13 
8) Bezpečnostní opatření na hřištích v době nouzového stavu  
9) Různé  
 
 

1) Přivítání -schválení programu jednání 

Předsedkyně výboru paní Tichá představila program jednání.  

USNESENÍ Č. 14: 
Výbor jednohlasně schválil program jednání.     pro:5 proti:0 zdržel se:0 

2)  Kontrola zápisu ze dne 27. 1. 2020 
K zápisu nebyly připomínky. 

USNESENÍ Č. 15: 

Výbor bere informaci na vědomí   pro:5 proti:0 zdržel se:0 



3) Informace o postupu prací ve správě veřejné zeleně 
 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o zahájení druhé seče, která proběhla v druhé polovině 
května a která je ukončena v lokalitách Velká Ohrada, Nové Butovice, Centrální park a Lužiny. 
V časovém prodlení byla seč v lokalitě Stodůlky, a to z důvodu nepříznivého počasí.  Vlivem deštivého 
počasí nyní tráva roste velmi rychle, proto bylo dále nezbytné zahájit 3. seč, tím se pravděpodobně 
letos dostaneme minimálně na 5 sečí.   Současně pokračují úklidy, jarní řezy, pletí a jarní kolo 
deratizací, které se museli posílit o lokální ohniskovou deratizaci. Současně se připravují opravy 
chodníků a parkových cest po zimě. 
USNESENÍ Č. 16: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
4) Informace o přípravě převzetí Dalejského parku do správy OŽP 
 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o převzetí Dalejského parku do správy OŽP. Dalejský 
park byl vybudován OMBI a v loňském roce byla zpřístupněna veřejnost. Do června 2020 park 
udržovala realizační firma v rámci pozáruční péče. Od července park přejde pod správu OŽP.  
 
USNESENÍ Č. 17: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 
 
5) Informace o použití zálivkových vaků ve vazbě na strategické dokumenty MČ 
 
OŽP v souladu se strategickými dokumenty MČ -  Strategickým plánem MČ Praha 13 na období 2018 – 
2024 a Smart City – Smart City plánem MČ Praha 13 zakoupilo 20 zálivkových vaků ke stromům. 
Vodní vaky jsou určeny pro zálivku nově vysazených nebo již i mírně zapěstovaných stromů pro 
zmírnění výsadbového šoku. Vak uvolňuje vodu formou kapkové zálivky propustným dnem po dobu až 
9 hodin a dodané množství vody je tak pod lepší kontrolou. Do vody lze dle potřeby přimíchat hnojiva 
a zavlažovací vak je možné opakovaně používat na různých stanovištích. Vaky tedy nejsou na místě 
trvale, jen než se vyprázdní a pak se přesunují na jiné stromy. Montáž a demontáž je velmi snadná. 
Odbor životního prostředí nakoupil pilotně  20 vaků pro 12 letošních zálivek mladých výsadeb dřevin 
na svazích v novém parku K Sopce. Počítá se s přikoupením dalších vaků i na jiné lokality k mladým 
stromům. Tento druh zálivky je financován z rozpočtu odboru životního prostředí. Dotace nebylo 
bohužel možné využít, ty jsou určeny jen na nově aktuálně vysazené stromy.  
 
USNESENÍ Č. 18: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
6) Seznámení s podklady pro zprávu z Veřejného fóra místní Agendy 21 
 
V rámci aktivit místní Agendy 21 bylo realizováno Veřejné fórum, kde je OŽP jedním z garantů. 
V rámci této aktivity vnikl dokument 10P (10 priorit). Mezi 10P vypracovala OŽP zprávu na tyto 
priority: 
priorita č.1-  Vykoupení pozemků pro dostavbu Centrálního parku  
priorita č.6-  Dořešení pozemků pro propojení Centrálního parku a Prokopského údolí 
 
USNESENÍ Č. 19: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 



 

7) Seznámení s realizacemi výsadeb trvalkových a keřových záhonů ve veřejné zeleni Prahy 
13 
 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala o realizaci výsadby květinové louky, která je realizována 
v rámci Centrálního párku. Aktuálně dochází k vytipování dalších vhodných míst, kde by byla další 
realizace. 
 
USNESENÍ Č. 20: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

8) Bezpečnostní opatření na hřištích v době nouzového stavu  
 
Vedoucí OŽP paní Gilíková výbor informovala, že v rámci nouzového stavu byla na odboru nastavena 
veškerá opatření, aby v případě nákazy nebyl celý odbor odstaven. Bylo zavedeno velmi efektivní 
směnování, které zabezpečilo chod celého odboru. Bylo nutné pružně reagovat na nová opatření ve 
smyslu zamezení vstupu na dětská hřiště pomocí informačních tabulí, které se měnily dle potřeb a 
platných vyhlášení. 
 
USNESENÍ Č. 21: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
9) Různé  
 
Paní Todlová vznesla dotaz týkající se pozemku v oblasti k Brance. Z jakého důvodu je pozemek ve 
správě OMBAI a ne ve správě OŽP.  
Vedoucí OŽP informovala, že v rámci dohody s OMABI dojde k zajištění údržby pozemku po převzetí 
od nájemce, poté bude plocha předána do správy OŽP. 
 
 
Pan Prokeš vznesl dotaz týkající se retenční nádrže Jinonice. Aktuálně je nádrž dlouhodobě prázdná, a 
zda by bylo řešením svést do ní vodu z Prokopského údolí. 
Vedoucí OŽP dodala, že retenční nádrž spadá do území Prahy 5 a do kompetence Lesů ČR, kde jsou oni 
správci vodních ploch. Návrh pana Prokeše se však může postoupit přímo na Lesy ČR k vyjádření. 
 
USNESENÍ Č. 22: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
 
 
 
Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13 dne 15. 6. 2020. 

Podpis předsedkyně výboru  - paní Ludmila Tichá 


