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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Akce:   KULATÝ STŮL – Čistota a zeleň v Dolních Počernicích

Datum a místo konání:   21.10.2015
zasedací místnost ÚMČ Praha – Dolní Počernice, 
Stará obec 10,  190 12 Praha 9

Účastníci:   zástupci samosprávy MČ, zástupci ÚMČ, obyvatelé MČ
viz Prezenční listina 

Úvod:
/hovořil starosta/

 Přivítání přítomných.
 Představení předmětu setkání – stav veřejného pořádku a městské zeleně, 

vyhodnocení činnosti samosběrného vozu. 
 Představení přítomných radních a technických pracovníků ÚMČ.
 Představení cíle a principů agendy MA21.

Stav městské zeleně a péče o ni
/hovořil starosta/
Údržbu zeleně zajišťuje MČ včetně péče o trávníkové plochy a četnost jejich sekání. 
Přítomní byli požádáni o pochopení, že přednost v údržbě má zámecký park (zejména 
nyní po revitalizaci) před okrajovými částmi MČ.



Vyjádření poděkování občanům za dobrovolnickou péči o zelené pásy veřejného 
prostranství před svými domy. 
Občané, kteří mají zájem o zvelebení prostranství před svým domem, mohou uzavřít s 
MČ smlouvu, jejímž předmětem je bezplatné užívání veřejné zeleně s vlastní údržbou. 
V tomto případě může MČ občanům bezplatně zajistit potřebný zahradnický materiál 
(např. mulčovací kůru aj.). 

Úklid komunikací – samosběrný vůz
/hovořil Bc. Nedvědil - místostarosta/
Samosběrný vůz, na jehož pořízení naše MČ získala dotaci z Operačního programu 
životního prostředí, se osvědčil v údržbě místních komunikací, kterou zajišťuje MČ. 
Netýká se komunikací ul. Českobrodská a Nár. Hrdinů, které spadají do správy TSK a 
čistí je jiné společnosti. 
Zimní údržbu zajišťuje MČ prostřednictvím externích firem (opět vyjma ul. 
Českobrodská a Nár. Hrdinů).

Pro informovanost a přehled občanů o termínech čištění komunikací v MČ bude na 
příští rok vypracován plán čištění v celé MČ.  

Závěr a řešení vyplývajících z dotazů, podnětů a připomínek přítomných občanů

 Možnosti pro sběr přírodního odpadu jsou: hnědé biopopelnice, domácí 
kompostéry, kompostárna Malešice, velkoobjemové kontejnery (VOK).

Jedná-li se o odpad z veřejné zeleně, odvoz zajistí pracovníci ÚMČ. 
Kontakt: Hana Moravcová, tel.: 281 021 090

 Na základě poukazu na přerostlé a neudržované lípy v ul. Nár. Hrdinů, které 
stíní domům a způsobují jejich vlhkost, se bude MČ zabývat problémem péče 
způsobem pravidelného seřezávání lip, příp. přijetím jiného řešení.  



 MČ projedná podnět/stížnost občanky na poškození plotového zdiva při 
posledním sekání trávy.

 MČ se zamyslí nad osvětou týkající se občanské povinnosti úklidu padajícího 
listí ze soukr. zahrad na veřejné prostranství v souvislosti s příslušnými zákony.

 Je-li občan nespokojen s čistotou veřejného prostranství, vyrozumí o tomto 
stavu ÚMČ (paní H. Moravcová).

 MČ posoudí a příp. zajistí vhodné umístění/přemístění odpadkových košů v ul. 
V ráji a u Kočičího hrádku v zámeckém parku.

 MČ se nebude již více vyjadřovat k tříproudové silnici na Pražském okruhu-
Černý Most. Pro zamezení hluku z provozu na této komunikaci jsou navržena 
protihluková opatření, která podpořila Praha 14, 20 i M Dolní Počernice. 

 Přítomná občanka vyjádřila podporu domácího kompostování, jímž snadno 
získáme kvalitní zeminu pro svou potřebu.    

Zapsala: Martina Vondřichová


