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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE 

INFORMACE O JEDNÁNÍ 

DATUM ČAS MÍSTO DATUM DALŠÍHO JEDNÁNÍ 

5/9/2012 18,30 – 19,30 RADNICE MČ PRAHA 18 10/10/2012 

JEDNÁNÍ ŘÍDIL: JEDNÁNÍ ZAPSAL: OVĚŘOVATEL ZÁPISU KOPIE 
JAN MIKULECKÝ JAN MIKULECKÝ JANA KÁPAROVÁ RADA MČ, VLADISLAV GERHARD 

ÚČASTNÍCI 

JITKA LEPIARZOVÁ (JL), JAN MIKULECKÝ (JM), PAVEL FILÍPEK (PF), RADEK VYBÍRAL (RV), JANA KÁPAROVÁ (JK) 

OMLUVENI NEPŘÍTOMNI BEZ OMLUVY 

MARTINA MACHOVÁ (MM)  

PŘEHLED PŘEDCHOZÍCH ÚKOLŮ 

ID ÚKOL ODPOVĚDNOST TERMÍN STATUS 

28 Zajistit technické posouzení výsadby stromů pracovníky OHSI Jan Mikulecký 30/6/2012 Splněno 

29 Zajistit odstranění hracích prvků u školy Fryčovická Jan Mikulecký 30/6/2012 Splněno 

TÉMA 1: LETŇANSKÉ LENTILKY 

Dokumentace pro ÚŘ je dokončená. 31/5 byla podána žádost o územní rozhodnutí. Probíhají jednání se skupinou AVIA 
o vyjádřeních k DUR a pronájmu dotčených pozemků. O Lentilkách psal deník Metro a vyjde velký článek v občasníku 
Panelák, který bude v září rozdáván na výstavě ForArch. Je v přípravě plán PR do dalších periodik. 

TÉMA 2: ANKETA O PSÍ LENTILCE 

Přes prázdniny probíhala anketa o psí lentilce v Místecké ulici. 

Výsledky: Místecká 448: 12 proti, 0 pro 
Místecká 449: 24 proti, 0 pro 
Místecká 451: 1 proti, 0 pro 
Malkovského 602: 2 proti, 2 pro (papír s anketou zmizel po pár dnech) 
Komentáře pod článkem: 4 proti, 2 pro 

Probíhá anketa, která lentilka nahradí psí. Anketa bude ukončena 30/9/2012. 

TÉMA 3: POSUDEK VALU MALKOVSKÉHO 

Byly zpracovány 1 posudek na složení valu a 2 na stav zeleně.  

Složení valu: sondy neodhalily žádné škodlivé látky nebo materiály, val je z převažující části tvořen výkopkem místních 
zemin a hornin pocházejících s velkou pravděpodobností z výstavby sídliště. 

Stav zeleně: shodný závěr obou posudků: vitalita u vzrostlých borovic je zřetelně narušená (prosychání korun) 
a u nízkých je zbytková, tzn. téměř odumřelý strom. Některé stromy napadeny houbou Sphaeropsis sapinea, která 
působí reznutí jehlic a následné prosychání koruny. Je nutné omezit šíření této houby, a to probírkou a zdravotním 
řezem, obnovit proudění vzduchu v korunách stromů, napadené větve zlikvidovat, použít postřik na bázi fungicidů, 
který však lze aplikovat pouze omezeně, protože porost se nachází v blízkosti bytové zástavby. Oba znalci odhadli 
budoucnost borovic na max. 5 let a navrhli spíše jejich vykácení (v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) a obnovení porostu jinými rychle rostoucími stromy. 

Doporučení komise: pracovat s variantou, která vzejde z ankety na www.letnanskelentilky.cz 
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TÉMA 4: NÁHRADNÍ VÝSADBA – STAVBA Č. 0093 TV KBELY – ETAPA 0008 TOUŽIMSKÁ 

Komise projednala náhradní výsadbu v souvislosti s kácením dřevin v lokalitě stará Toužimská, z které je požadována 
náhradní výsadba v hodnotě cca 88 000,-Kč (cena dřevin + související práce a materiál). Termín provedení náhradní 
výsadby bude v roce 2013. 

Členové komise vytipovali místa v Letňanech, kde by mohla být náhradní výsadba realizována. Místa byla 
vyhodnocena z pohledu vlastnictví pozemků a budoucího rozvoje dané oblasti. Pracovníci OHSI posoudili technické 
možnosti zasazení stromů (např. infrastrukturu pod budoucími kořeny stromů). 

Vybrány byly následující lokality: 

1. Psí louka Příborská 
2. Psí louka Fryčovická 
3. Vnitroblok Chlebovická – bude upřesněno po diskusi s OHSI 
4. Dětské hřiště Křivoklátská - Vamberská 

TÉMA 5: ODSTRANĚNÍ HRACÍCH PRVKŮ U ŠKOLY FRYČOVICKÁ 

Staré hrací prvky byly odstraněny. Pozemky jsou ve správě MČ a zeleň je postupně revitalizována. 

PŘEHLED ZADANÝCH ÚKOLŮ 

ID ÚKOL ODPOVĚDNOST TERMÍN 

30 Připravit podzimní plán PR pro Lentilky Jan Mikulecký 15/9/2012 

31 Zajistit výsadbu stromů, viz bod 4 Jana Káparová 31/10/2012 

Podpis předsedy  Podpis ověřovatele 
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