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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE 

INFORMACE O JEDNÁNÍ 

DATUM ČAS MÍSTO DATUM DALŠÍHO JEDNÁNÍ 

26/6/2013 18,00 – 20,00 RADNICE MČ PRAHA 18 18/9/2013 

JEDNÁNÍ ŘÍDIL: JEDNÁNÍ ZAPSAL: OVĚŘOVATEL ZÁPISU KOPIE 

JAN MIKULECKÝ JAN MIKULECKÝ JITKA LEPIARZOVÁ RADA MČ, VLADISLAV GERHARD 

ÚČASTNÍCI 

JAN MIKULECKÝ (JM), PAVEL FILÍPEK (PF), JITKA LEPIARZOVÁ (JL), RADEK VYBÍRAL (RV); JIŘÍ HÁJEK (JH), O.S. ZDRAVÉ LETŇANY 

OMLUVENI NEPŘÍTOMNI BEZ OMLUVY 

JANA KÁPAROVÁ (JK)  

PŘEHLED PŘEDCHOZÍCH ÚKOLŮ 

ID ÚKOL ODPOVĚDNOST TERMÍN STATUS 

38 Zajistit schůzku s vedením a obyvateli DPS Jan Mikulecký 31/5/13 Nový termín 

39 Navrhnout dosazení zeleně na val Malkovského Pavel Filípek 26/6/13 Nový termín 

TÉMA 1: POŽADAVKY NA ÚDRŽBU LESOPARKU 

Aktuální stav zeleně v lesoparku vyžaduje údržbu. Stromy v ohradách jsou zaplevelené a náletové dřeviny jim ubírají 
prostor k růstu. Lesopark je plně ve správě MHMP, proto JM kontaktuje odpovědnou osobu na MHMP a domluví 
údržbové práce, zejména: 

1. Upravit stromy 
2. Odstranit plevel 
3. Odstranit náletové dřeviny a rostliny 

TÉMA 2: ZELENÉ ATRIUM V ZŠ FRYČOVICKÁ 

PF zpracoval doporučení pro úpravu zeleně v prostoru „Atria“ ZŠ Fryčovická v Letňanech: 

V rámci rekonstrukce prostoru atria – tzn. částečné nahrazení betonových ploch zeminou a následným zatravněním- 

jsem provedl posouzení stavu zeleně. Přikládám svůj názor a doporučení: 

1. Současný stav zeleně, habitu stromů, rozmístění v prostoru je velmi, velmi špatný. Jedná se hlavně o JZ a JV 

část prostoru. Střední část je vhodně osazena, není tolik přehuštěna. V JZ a v JV částech plochy se projevila 

absolutní několikaletá neúdržba stromů. Troufnu si říci, že zde zahradník za celých skoro 40 let nebyl!!! 

Z tohoto zjištění si dovoluji navrhnout zásadnější řešení. 

2. JV plocha: určitě pokácet 2 javory jasnolisté v nejjižnější části a i dominantní /největší/ další javor jas. /ještě 

bych tento velký javor nechal posoudit někým dalším…/. Dále bych pokácel velmi proschlou jeřabinu. Ostatní 

stromy /lípa, javor/ a keře bych zachoval. 

3. JZ plocha: určitě pokácet javor „bidlo“ nejblíže budově a jeden další ze dvou u sebe blízkých javorů /doporučuji 

spíše pokácet ten větší/. Dále pokácet min. jeden ze 2 modřínů. S ohledem i na bezpečnost, tak ten větší / 

nebo ho do cca 6-8 m vyvětvit/. Dále preventivně pokácet smrk, který se zde nehodí, stíní i v zimě, mělce 

koření, může se vyvrátit…/. Určitě nechat ostatní stromy a keře. 

4. Střední část atria je dle mého názoru dobře osazena a není zde nutný velký zásah. Jen doporučuji pokácet 

jižněji osazený smrk z dvojice smrků. Poté odstranit neudržované růže a zbytky kořenů po keřích. Stromy 

a keře upravit řezem / ne radikálním/ 

Případnou dosadbu bych doporučoval řešit až po stavebních a výše uvedených úpravách. Předběžně: v případě stromů 

cca 4 ks zásadně listnatých a co možná nejdále od budov. Keře mohou být jehličnaté do max. 2 m vzrostlé výše. Max. 

náklady do 20 – 40 tis. Kč. 
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Obecně stav zeleně, stromů kolem školy , hl. z východní a západní části také není vůbec dobrý / i za totálně slunečného 

počasí se musí ve třídách svítit! …… / Nutno řešit!!! 

Komise se shodla, že v rámci revitalizace atria PF připraví zadání pro odbornou firmu a bude dozorovat práce, včetně 
finálního převzetí. 

TÉMA 3: SADOVÝ PROJEKT DPS MALKOVSKÉHO 

DPS má novou ředitelku. Zatím se nepodařilo domluvit schůzku. JM zajistí do konce prázdnin. 

TÉMA 4: TERMÍNY KOMISE DO KONCE ROKU 2013 

18/9 

30/10 

11/12 

TÉMA 5: ÚPRAVA ZELENĚ NA VALU MALKOVSKÉHO 

Členové os. Zdravé Letňany přednesli požadavky na dosadbu zeleně na valu Malkovského. Komise již na svém jednání 
15/5/2013 toto diskutovala. PF navrhne změny zeleně na valu a případně dosadbu. 

PŘEHLED ZADANÝCH ÚKOLŮ 

ID ÚKOL ODPOVĚDNOST TERMÍN 

38 Zajistit schůzku s vedením a obyvateli DPS Jan Mikulecký 31/8/2013 

39 Navrhnout dosazení zeleně na val Malkovského Pavel Filípek 31/8/2013 

40 Kontaktovat odpovědnou osobu na MHMP a sdělit požadavky na údržbu lesoparku Jan Mikulecký 31/8/2013 

Podpis předsedy  Podpis ověřovatele 


