Zápis z 3. jednání v roce 2019 Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí zastupitelstva MČ Praha
– Vinoř pro období 2018-2022; 5. března 2019 (V Podskalí) – schůzka zaměřená na témata úklid a
zeleň
Přítomni: Jana Zacharová - předsedkyně výboru; Johana Benešová, Markéta Imramovská, Mária
Smoljaková, Václava Šauliová.
1. Kdo se v minulých letech podílel na péči o zeleň, úklidu:
- Smluvní firma z výběrového řízení - JIB s.r.o.– vymezené plochy dané pasportizací viz příloha mapa,
vyvážení košů umístěných v zeleni, kontrola činnosti Markéta I., problémy s vymahatelností
smluvních prací, pokud je firma neprovede, nedostane zaplaceno, ale není pak není uklizeno,
posekáno…..
- Zaměstnanci úřadu – vyvážení košů umístěných mimo plochy zeleně, dále úklid a péče o zeleň
nárazově dle instrukcí tajemnice úřadu
-TSK – úklid hlavních komunikací ve správě TSK Mladoboleslavská, Živanická, Bohdanečská, Rosická
- jednou byl proveden generální úklid Vinoře
- ročně kompletní strojový úklid všech ulic ve Vinoři vyjma komunikací ve správě TSK
- čistění chodníků - chemické odplevelení a mechanické čistění zametacími vozy
- sběr odpadků z prostranství
- smetení a odvoz zbytků zimních posypů
- Diakonie – sběr odpadků z úřadem určených ploch
- Občanské a firemní aktivity – Rada mladých 1-2x rožně sběr odpadků z vybraných ploch
- Svoz odpadu - kontejnery na tříděný odpad
2. Stížnosti, podněty občanů z Facebooku a na zasedání zastupitelstva:
- Zeleň:
- ve vedrech – zalévání zeleně (např. park mezi Českodubskou a Uherskou)
- stání aut na zeleni (např. V Podskalí)
- postřik Roundapem– velký rozsah i mimo plochy, kde měl být aplikován (např. Chvojenecká)
- necitlivé prořezy stromů
- při sekání pásů podél oplocení rodinných domů - posekané keře, výsadby, co si občané sami vysadili
- příkopy u Mladoboleslavské málo frekventované sekání a úklid
– měl by existovat nějaký veřejně přístupný plán prací, aby občan mohl zjistit, kdy se počítá se
sekáním, hrabáním listí… v lokalitě, která ho zajímá; občané nevědí jaký je harmonogram prací –
sekání, úklidu…. Mají pocit, že někde se seká, uklízí častěji a jejich okolí je opomíjeno
- (ne) sekání v období dlouhotrvající veder – tráva je pak vypálená
- starší stromy – není o ně pečováno, jen havarijní stavy např. sakury na Mladoboleslavské,
pravidelně se pečuje pouze o nové výsadby
- Úklid:
- přeplněné kontejnery, nárazově nepořádek kolem kontejnerů
- problematická místa – zvýšené množství odpadků: Norma, V Podskalí, Rosická
- úklid sněhu – uklízí se pozdě, ne na důležitých místech (úřad, škola)
3. Péče o zeleň a úklid doporučení:
- 1x ročně (na jaře) pravidelně provádět generální úklid Vinoře - čištění chodníků a ulic od zeminy,
zimních posypů, zbytků rostlin, včetně hlavních komunikací ve správě TSK
- pokud se bude generální úklid provádět pravidelně, omezí se problém s prorůstáním zeleně ve
zpevněných plochách, proto nadále nikde v katastru Vinoře neprovádět chemický postřik glyfosáty
- podporovat aktivity občanů, organizací a firem na pořádání dobrovolných úklidových akcí
- ve smlouvě zakotvit sankce za neprovedení prací nastavit tak, aby byly jednoduše vymahatelné a
pro firmu citelné

- vyvážení všech odpadkových košů (v zeleni i mimo ní) svěřit firmě (zaměstnanci úřadu tak budou
mít více času na úklid ploch od odpadků, mohou pravidelně uklízet problematická místa, reagovat
např. na nutnost zvýšeného úklidu při velkém větru apod.)
- požadavek na omezení sekání při teplotách nad 25 °C
- zajistit zalévání mladých stromků zalévacími vaky
- doporučujeme přijmout další zaměstnance na smlouvu, kteří by mohli uklízet, případně sekat
plochy, které potřebují častější úklid (údržbu) než je daná ve smlouvě s firmou (problematická místa –
např. V Podskalí a pod Normou) a mohou rychle reagovat na vzniklé problémy (např. po velkém větru
úklid rozfoukaných odpadků, polámaných větví, při sněžení odstraňování sněhu, zimní posypy apod.).
- zvážit množství ploch, ze kterých bude firma uklízet odpadky, všechny, nebo některé přesunout na
zaměstnance úřadu (dle jejich počtu), plošný úklid je velká položka rozpočtu péče o zeleň, ale
neumožňuje flexibilně reagovat na aktuální stav
- spolupráce s Diakonií – vytipovat místa v katastru Vinoře, která nejsou v majetku MČ a kde se
pravidelně neuklízí, nebo kde se opakují stížnosti občanů na nedostatečný úklid (Ctěnický háj, podél
rybníků, pěší stezka do Jenštejna, Rosická apod., prověřit možnost zapojení osob vykonávajících
veřejně prospěšné práce
- výhledově přijmout nového zaměstnance úřadu (referenta pro zeleň), který by prováděl dohled nad
péčí o zeleň, úklidem atd. viz bod 5 zápisu
- vytipovat místa v centru Vinoře – náhrada trávníků za trvalkové záhony, nebo kvetoucí louku
4. Aktuálně:
- aktuálně firma Pilulka s.r.o. má zájem 27.4. uspořádat úklid Vinoře, nabízí organizaci akce, své
zaměstnance (cca 15 -20 lidí), drobné dárky pro účastníky úklidu; akce bude koordinována s Radou
mladých, která organizovala podobné akce v minulých letech a s kulturní komisí – na stejný den je
plánována akce na hřišti –Čarodějnicepro děti, Vinoř zajistí kontejnery, výbor osloví místní organizace
a spolky, občanská sdružení a vyzve je k účasti a dále vytipujeme lokality, kde je třeba uklízet (zapojit
i občany na Facebooku?)
- finální úprava terénu a vysetí trávníku na nově navezeném kopci na hřišti V Podskalí
– okolí nové autobusové zastávky u vjezdu do Vinoře od Kbel – 2 pásy podél Mladoboleslavské řešit
jako trvalkový záhon, svah podél chodníku a za zastávkou – květnatá louka
- Marco Stella navrhuje některé vybrané lokality vyjmout zcela ze sekání – nabízí spásat ovcemi,
mobilní ohradník
- při plánovaném přesunu dopravních značek mimo chodníky (brání úklidu sněhu) řešit s ohledem na
komplikace při sekání trávy

5. Referent pro zeleň – náplň práce:
Podmínkou je vzdělání v oboru, případně praxe.
- kontrola práce + úprava harmonogramu firmy vybrané na základě výběrového řízení (nyní provádí
na dohodu Markéta Imramovská)
- zadávaní + kontrola práce zaměstnance MČ přijatého na úklid
- zadávání + kontrola práce zaměstnanců úřadu– zalévání, akutní situace – např. odstraňování
ulomených větví apod.
- výběrové řízení na jarní úklid
- zadání a kontrola práce firmy provádějící prořezy stromů
- zadávání práce Diakonii
- koordinace zimního úklidu
- vyřizování grantů na zeleň
- reakce na aktuální podněty a dotazy občanů, zveřejňování harmonogramů prací – např. kdy se co
seká, hrabe listí apod. – časté dotazy

- investice do zeleně – zadávání projektů a následného provedení nových výsadeb – nové aleje,
dosadby soliterních stromů např. u dětských hřišť, kde chybí stín; náhrady uschlých stromů, zakládání
trvalkových záhonů, květnatých luk apod., projekt vinořských tůní ve spolupráci s Výborem pro
územní rozvoj a životní prostředí
- spolupráce při pořádání dobrovolnických úklidových akcí
- přehled o čerpání rozpočtu a z toho vyplývající koordinace investičních projektů
- zapojení školy a mládeže vůbec do povědomí o místě kde žijí – přednášky, workshopy apod. na
téma zeleně, životního prostředí apod.
- komunikace s občany na téma úklid a zeleň na stránkách MČ
- vyřizování žádostí o kácení
- péče o dětská hřiště – pravidelné kontroly, zadávání drobných oprav, výměny starých herních prvků,
realizace nových hřišť, výměna nebo dezinfekce pískovišť
Dále koordinace např. – vyjmutí některých ploch ze sekání – nově založené květnaté louky mají jiný
režim sekání, nabídka na spásání některých ploch ovcemi…
Zapsala: Jana Zacharová

