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ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
konané dne 26.10. 2022 

 
Přítomni p. Karel Fíla  předseda komise  

    
p. Kratochvíl Josef 
p. Mezteková Ivana  
p. Jana Peštová 
p. Svoboda Lukáš 
p. Petr Mazálek 
p. Eva Vízková 

Za MČ P-Ku p. Lucie Hrdinová 
p. Ivan Hýža  

Omluveni  
 

Hosté  
 

1. Jednací řád komise, fungování komise, představení členů komise, termíny zasedání, způsoby 
hlasování, iniciativní a poradní orgán, způsoby komunikace. 
 

2. Realizovaná výsadba na podzim 2022 – na jaře 33 stromů v lokalitách K Zeleným domkům, 
Ohrada, Velenická, u tří svatých, na podzim bude ještě vysazeno 29 stromů v lokalitách u 
Ohrady, K Verneráku, K Zeleným domkům, park, Kostelní náměstí, U Rakovky 
Komise byla informována o plánované VŘ na vysetí trávy Úhlavská a Ještědská, které proběhne 
ještě letos. 
 

3. Výlovy kunratických rybníků. (Šeberák 10.11.2022, doprovodný program,T:775 018 630) 
 

4. Majitelé rodinného domu žádají pokácení ovocného stromu v zeleném pásu Úhlavská na 
pozemku městské části. – Komise doporučuje prosvětlení a vyvětvení stromu. Případné kácení 
by se uskutečnilo až při další přestavbě ulice. 
 

5. Akční plán MHMP na ochranu ovzduší, formulář pro nahlášení zápachu se posílá e-mailem na 
posta@praha.eu nebo do datové schránky Magistrátu: IDDS 48ia97h. 
 

6. Představení projektu BUS zastávka Vožická – výstavba proběhne v listopadu a náhradou za 
pokácené stromy budou 3 sloupovité javory (v řadě stávajících sloupovitých javorů, ale 
„uskočené“ za zastávkou). 
 

7. Energetická studie. Komisi byla předložena zpracovaná Energetická studie pro snížení 
energetické náročnosti budov MČ Kunratice. 
 

8. Různé: V ulici Musorgského je možné pás využít pro květnatou louku. 
K provozovně na Obrataňské (parc. č. 804/13, k. ú. Kunratice) jsme se vyjadřovali 
naposledy koncem srpna, probíhá EIA.  
Komise doporučuje prověřit, zda je povolený sjezd z Kunratické spojky na pozemek 
parc. č. 2358/5 k. ú. Kunratice. 

 
Jednání KD bylo ukončeno v 19:05 hod. 
Termín následujícího jednání 30. 11. 2022, 14.12.2022 
Zapsala: Lucie Hrdinová 

 


