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VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚJEZDSKÉHO STROMU  
ZA ROK 2010 

Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s., Čenovická 2145, 19016 
Praha 9 -Újezd nad Lesy, IČ: 27 02 01 18, číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R 

ÚJEZDSKÝ STROM 

je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla 
z iniciativy několika občanů Újezda nad Lesy v roce 2005 a byla oficiálně registrována 
počátkem roku 2006. 

POSLÁNÍ A CÍLE ÚJEZDSKÉHO STROMu  

Poslání Újezdského STROMu napovídá již samotný název, zkratka Spolek pro Trvalý 
Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21. Těžištěm činnosti občanského sdružení 
je ochrana životního prostředí, jeho spoluvytváření a hledání cest vedoucích k trvale 
udržitelnému způsobu života na místní úrovni, v návaznosti na cíle nadregionální.  
Hlavní cíle sdružení: 

1. ochrana přírody a krajiny  
2. zachování a podpora lesa jako základního prvku, který dal městské části Praha 21 - 

Újezd nad Lesy název a je obsažen v jejím znaku i praporu  
3. rehabilitace pevných osobních vazeb obyvatel k místu bydliště jako protiváhy 

k anonymnímu komerčnímu zneužívání 
krajiny  

4. podpora zdravého způsobu života 
a znovuobjevení hodnoty života v zeleni 

5. vytváření míst pro zdravý růst mládeže – 
dětských hřišť, sportovišť pro starší dětí 
a jejich spontánní aktivity a sporty; míst pro 
rodinné aktivity, nalezení prostoru pro 
vybudování stezek zdraví, cyklostezek 
a podobně 

6. hledání cest směřujících k trvale udržitelnému 
rozvoji, vytváření a prosazování koncepcí 
trvale udržitelného způsobu života na místní 
úrovni v návaznosti na cíle regionální, národní 
i mezinárodní 

7. spolupráce s orgány státní správy a místní 
samosprávy a dalšími organizacemi při 
prosazování a podpoře programových cílů 
spolku,  

8. spolupůsobení při územním a stavebním rozhodování v Újezdě nad Lesy nebo 
v okolních lokalitách, které by mělo dopad na území působnosti spolku 

9. kontakty a spolupráce s dalšími myšlenkově blízkými organizacemi v regionu  
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10. výchovná, vzdělávací, publikační, osvětová a propagační činnost na podporu cílů 
sdružení 

11. rozvoj občanské společnosti  
12. obecné okrašlování 

ORGANIZACE ÚJEZDSKÉHO STROMu  

Orgány sdružení jsou Shromáždění a výkonný Výbor. O zásadních věcech sdružení 
rozhoduje Shromáždění. Shromáždění sestává ze všech registrovaných členů 
sdružení. Výbor reprezentuje sdružení a řídí jeho činnost.  

Dne 10.11.2012 v návaznosti na výsledky komunálních voleb a koaliční jednání 
nabídlo sdružení kandidaturu Mgr. Pavel Roušara do funkce starosty za MČ Praha21.  
Aby se předešlo výtkám ze střetu zájmů, pozastavil pan Pavel Roušar své členství 
ve sdružení a rezignací uvolnil místo předsedy sdružení a člena výboru. O den později, 
dne 11.11.2010 byl zastupitelstvem MČ Praha 21 Mgr. Pavel Roušar zvolen do funkce 
starosty MČ Praha 21. Tím nabyla uvedená změna trvalého účinku. Do konce roku 
2010 rozhodoval ve statutárních otázkách sdružení výkonný výbor ve složení Lucie 
Růžičková a Ing. Michael Hartman. 

Předseda sdružení:  RNDr. Pavel Roušar (část období) 
členové Výboru sdružení: Lucie Růžičková, Michael Hartman, Pavel Roušar (část 
období) 

Sídlo sdružení a kontakt: 
Újezdský STROM – Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, 
o.s. 
Čenovická 2145 
190 16 Praha - Újezd nad Lesy 
www.ujezdskystrom.info 

IČO: 27 02 01 18 
číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚJEZDSKÉHO STROMu  

Vážení členové a přátelé STROMu,  

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti našeho občanského sdružení 
za rok 2010. Ve zprávě stručně připomínáme nejdůležitější aktivity sdružení 
v tomto období. 

1. čtvrtletí 2010  

• připomínky k oznámení o zjišťovacím řízení záměru „Modernizace traťového 
úseku Praha-Běchovice – Úvaly“ (hlavní body - 1. Nedostatečné vyhodnocení 
a vymezení ochrany Natura 2000, - 2. Doporučení věnovat zvýšenou pozornost 
vyhodnocení fauny.  V  dokumentu se uvádí pouze možný vliv na hady, brouky 
a žáby, vliv na ostatní faunu (např. prase divoké – sus scrofa) nebyl dle 
posudku v oblasti pozorován. Sdružení upozorňuje na hojný a reálný výskyt 
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černé a srnčí zvěře a na nutnost vyrovnat se v projektu s touto situací . - 3.  
Námitka proti návrhu řešení podchodu po dobu rekonstrukce i po jejím 
skončení: důvodem námitky je podcenění významu podchodu. Sdružení 
dokládá, že podchod není pouhou spojnicí mezi nástupišti nádraží Praha – 
Klánovice. Je současně významnou spojnicí místní, regionální i nadregionální. Je 
hlavní pěší spojkou dvou městských částí v rámci jednoho městského celku – 
Praha 21, a jsou tudy vedeny turistické trasy a cyklotrasa. Sdružení poukazuje 
na nutnost předložit tomu odpovídající řešení podchodu.  

• občanská účast na jednáních zastupitelstva MČ Praha 21 [v průběhu času 
připomínkován dopravní generel, (ne)řešení cyklistiky, polyfunkční dům, řešení 
kanalizace způsobem, který sice zkrátil řešení (výjimka), ale vedl k realizaci 
veřejně neprojednaného a neadekvátního řešení, které vytvořilo přepady 300t 
tekutého dopadu z kanalizace do lesa a vedlo záplavovým havarijním stavům 
v částech obce]  

• účast v řízeních o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v Újezdě a 
Klánovicích 

2. čtvrtletí 2010 

• „Ukliďme si les“, jarní společný úklid lesa pro občany MČ, sesbíráno 
celkem přes 25 pytlů připravených ke svozu na více než 10 stanovištích  

• občanská účast na jednáních zastupitelstva MČ Praha 21 
• zjišťování možností uplatnění principů občanské společnosti v komunálních 

volbách. Jednání s místními kluby VV a TOP09  (otázkou je, zda doporučit 
kandidáty některých nových, o zlepšení veřejné správy usilujících, politických 
stran, či zda podpořit rozvoj občanské společnosti prostřednictvím vlastními 
aktivitami iniciované platformy místních občanů) 

• spolupráce na přípravě a sestavení kandidátky nazvané Otevřený Újezd 
• spolupráce na přípravě volebního programu, postaveného na principech 

občanské společnosti 

3. čtvrtletí 2010  

• vytvoření a podpora volebního uskupení č. 7 „Otevřený Újezd“  
• občanská účast na jednáních zastupitelstva MČ Praha 21 
• kampaně a letáky vysvětlující pohled kandidátů na místní situaci, potřebu 

změny a nutnost přechodu obce z řešení reaktivního (řeším, až když se něco 
pokazí) na řízení koncepční, vedoucí k udržitelnému řešení místních 
komunálních problémů. Obsahová a personální podpora spuštění Informačních 
stránek „Otevřený Újezd“  

• podzimní tradiční společný úklid lesa pro občany MČ – podzimní brigáda 
sesbíráno celkem přes 30 pytlů připravených ke svozu na více než 10 
stanovištích 

• účast na Reggaefestu za celistvost Klánovického lesa: 5. Parkoviště fest. 
Informační vystoupení o.s. a osvěta k podpoře zachování lesa. 
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4. čtvrtletí 2010  

• Volební uskupení č. 7 „Otevřený Újezd“ obdrželo od občanů MČ Praha 21 v 
komunálních volbách 17% podporu, která vyústila v získání 3 zastupitelů z 
celkových 17.   

• podpora vznikající koaliční dohody s cílem zajistit dlouhodobý udržitelný a 
zdravý rozvoj obce: uveřejněna na https://sites.google.com/a/otevreny-
ujezd.cz/seznam/aktuality/otevrenyujezdpodepsalkoalicnidohodu 

• spolupráce na koaličním programu „Spolu s občany“ pro volební období 2010-
2014 v Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy. Program podpořilo 9 ze 17 
zastupitelů. Kandidátem na starostu se stal předseda sdružení RNDr. Pavel 
Roušar. Pavel Roušar se také vzdal předsednictví v občanském sdružení a 
pozastavil své členství. Na prvním zasedání nového zastupitelstva byl zvolen 
starostou MČ Praha 21  - Újezd nad Lesy. 

• Újezdský STROM se rozhodl neúčastnit se nadále žádostmi v Grantovém 
programu MČ Praha 21. S ohledem na skutečnost, že místní granty nepřinášejí 
nové prostředky do rozpočtu MČ Praha 21 (jsou jen vhodným přerozdělením), 
rozhodlo se sdružení soustředit na získáváni zdrojů z komerční sféry i dalších 
zdrojů mimo rozpočet MČ ,a tím rozšířit celkový objem prostředků  
investovaných v MČ.  

• nabídka od členů  o.s. zapojit se do bezplatné práce v komisích Rady MČ Praha 
21 

• otevřený dopis nové Klánovické radnici ve věci spolupráce na péči o životní 
prostředí 

• účast v řízeních o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v Újezdě a 
Klánovicích 
 

V roce 2010 disponoval STROM zůstatkem probíhající sbírky „ Za Klánovický les“. 
K tomu získal podporu od individuálních dárců v hodnotě 21 032 Kč. Částkou 5000 Kč 
podpořila sdružení na volební kampaň Strana zelených (SZ), s jejímiž dvěma 
ideovými pilíři (- demokracie budovaná zdola a - význam aspektů životního prostředí 
pro kvalitní život) se sdružení ztotožňuje. S podporou SZ se sdružení rozhodlo v roce 
2010 uplatnit klíčová místní témata v komunální politice (nedodržování statutu 
přírodního parku a rezervace v Klánovickém lese - nově vybudovaná kanalizace s 
přepady do lesa, nekoncepční výstavba, neefektivní a uzavřená veřejná správa). 
 
Získané prostředky sbírky byly zapojovány do projektů v souladu s účelem sdružení 
a sbírky: na ochranu Klánovického lesa. Detaily pohybu prostředků lze sledovat na 
veřejně přístupném transparentním účtu sdružení 3560058001/5500. 

Děkujeme všem našim dárcům, bez jejichž pomoci by se nám nepodařilo mnohé naše 
aktivity realizovat.   

Dále děkujeme všem, kteří se na činnosti sdružení podíleli svým osobním volnem, 
prací či radou a nasměrováním. 
 
Děkujeme partnerským občanským sdružením z Klánovic a Úval, zejména panu 
Borisovi Procházkovi z OSZKL za neúnavný boj a pomoc za záchranu lesa. 
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V neposlední řadě děkujeme úřadu MČ Praha 21 za součinnost při organizování 
pravidelných brigád na úklid lesa, dále pak pracovníkům LČR Ing. Žárovi a Ing. 
Sedláčkovi za ochotu spolupracovat na společných lesních projektech. 

Zpracoval:  Michael Hartman, pověřený člen Výboru Újezdského STROMu. 

V Praze 21.3.2011 

Schváleno členy Výboru:  
 
Ing. Michael Hartman      Lucie Růžičková 


