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VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚJEZDSKÉHO STROMU  
ZA ROK 2011 

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 v roce 
2006 z iniciativy několika občanů Újezda nad Lesy. 

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. K 31.12.2011 měl STROM 14 členů,  
jednoho čestného člena a množství neregistrovaných místních externích 
spolupracovníků/dobrovolníků.  

Předseda sdružení:  Michael Hartman 
členové Výboru sdružení: Michael Hartman, Lucie Růžičková, Zita Kazdová 

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 2011. Ve zprávě stručně připomínáme nejdůležitější aktivity sdružení 
v tomto období. 

1.Klánovický les  

leden 2011 
-právní obrana Klánovického lesa: stížnost primátorovi a pražským zastupitelům, MŽP a 
ČIŽP pro neexistující plán péče o Klánovický les,  

březen 2011 
-právní obrana Klánovického lesa: doplněny další podklady stížnosti 

květen 2011 
-právní obrana Klánovického lesa: vyjádření k odvolání FGRP proti uložené náhradní 
výsadbě 

červen 2011: 
-infromační servis v souvislosti s ochranou Klánovického lesa: informace o nadcházejícím 
projednávání změny územního plánu MHMP – TZ Újezdský STROM o.s. a OSZKL, 
21.6.2011 
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- infromační servis v souvislosti s ochranou Klánovického lesa: informace o proběhlém 
projednávání změny územního plánu MHMP -  TZ Újezdský STROM o.s. a OSZKL, 
28.6.2011 

- infromační servis v souvislosti s ochranou Klánovického lesa: informace na  
www.ujezdskystrom.info , hromadný mailig, vyřizování odpovědí, úprava adresáře  

červenec 2011 
-právní obrana Klánovického lesa: reakce na FGRP žádost o udělení výjimky z podmínek 
PR 

srpen 2011 
–právní a odborná obrana Klánovického lesa: žádost o vypracování stanoviska pro řízení o 
povolení výjimky pro stavbu v PR Kl.les – posláno odborníkům 

-příprava petice na podporu rozšíření PR Klánovický les 
 
říjen-prosinec 2011:  

Petice na podporu rozšíření PR Klánovický les. Příloha ÚZ 10/2011 ( podrobněji viz bod 
Medializace), www.ujezdskystrom.info , aktivní sbírání podpisů především OSZKL, za 
STROM  Monika Hartmanová. Pokračuje do r. 2012 

-spolupráce s právním zástupcem  

-koordinační schůzky s partnery z Klánovic 

2.Pravidelné brigády 

jarní: 
Jubilejní X. úklid Klánovického lesa proběhl v sobotu 16. dubna 2011,  
poprvé byla akce pořádána ve spolupráci s 23. skautským střediskem Douglaska 
(společné pomůcky, samostatný a koordinovaný úklid jednotlivých sektorů, společný 
závěrečný oheň ve skautském středisku na Rohožníku, koordinování sběrných míst) 
-příprava, organizace, spolupráce s realizačním týmem  
-spolupráce s Masarykovou školou a Fotbalovým klubem  
-rozšířené zásobování  
-medializace ( pozvánky, foto, články ÚZ a web) Michaela Jozová, František Zouhar, Zita 
Kazdová 

podzimní: 
XI. úklid Klánovického lesa 8.10.2011, spolupráce se skauty ( společné pomůcky, 
samostatný úklid jednotlivých sektorů, společný závěrečný oheň ve skautském středisku 
na Rohožníku, koordinování sběrných míst)) 
-příprava a organizace -  Lucie Růžičková, Michael Hartman, Zita Kazdová 
-spolupráce s Masarykovou školou a Fotbalovým klubem  
-v rámci brigády mimořádný úklid plochy pro realizaci grantu MHMP Obnovení aleje a 
přístupové cesty k nádraží – komunitní akce s veřejností  
-medializace ÚZ 11/2011, www.ujezdskystrom.info  
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3.Granty a projekty 

-grant MHMP 2011-2012 Obnovení aleje a přístupové cesty k nádraží  
zpracování, podání, realizace, medializace Zita Kazdová, dokončení v r.2012 
Přidělená částka této žádosti je 154 880-Kč, celá bude vyčerpána pro Újezd.  
Částka na činnost sdružení, náklady, odměna zpracovateli 0,-Kč. 

-pokračující projekt s DHL ( zač. v r.2009, nutno dokončit během roku) 

březen 2011: 
-získali jsme odpadní štěpku z pokácené švestkové aleje v Polesné ulici a rozhrabali ji 
podél štěrkové cesty v průseku (manž. Roušarovi) a na příchozí lesní pěšině v pokračování 
ul.Čenovické ( manž.Kosovi) 
-rozdělily jsme si péči o pravidelné vyměňování košů (M2 Ivona Kosová, M1ZK) 

září-listopad: 
-osazení průseku nad kanalizací odpočinkovými a sportovními prvky, M2 lavičky a 
odpadkové koše, rozmístěno 22 z celkového počtu 30 dřevěných cedulí pro Lesní galerii 
s očekávanou realizací jaro 2012. Práce zahrnovaly: projekt, organizaci, jednání s 
dodavateli, provádění, platby, medializaci(ÚZ), přípravné práce a domluvy na dokončení 
společně s Masarykovou školou, spolupráci s pí Hájkovou (ÚMČ P21, koordinátorka MA21)  

4.Práce v samosprávě a komisích: 

-členové STROMu se zapojili do dobrovnocké práce v Komisích Rady MČ, podíleli se na 
vytváření jejich statutu a náplně práce, zapojení obce do Mistní Agendy 21 (zavádí 
principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů) a 
podíleli se na přípravě a začlenění uvedených oblastí do historicky prvního Strategického 
plánu rozvoje MČ P21, kde Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části (STROM) 
působí. 

Michael Hartman:  
zastupitel za Otevřený Újezd, předseda Komise životního prostředí (KŽP), předseda 
Grantové komise, předseda Finančního výboru. 

Monika Hartmanová:  
členka Školské komise 

Zita Kazdová:  
členka KŽP ( zpracovávané projekty: připomínkování LHP, připomínkování rekonstrukce 
vlakové trati, projekt Cesty, projekt Informační cedule), členka KSOK, členka RR ÚZ, ( 
neregistrovaný) dobrovolník na pravidelný úklid lesních stezek a výměnu odpadkových 
košů na nich 

-podpora rozvoje občanské společnosti:  schůzky kandidátky Otevřený Újezd, přátel a 
přiznivců (včetně opozice) vždy 1.pátek v měsíci v hospodě U Čížků  

-pravidelná účast v řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v kú Újezd nad 
Lesy a Klánovice  
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5.Medializace 

-ÚZ info o činnosti STROMu – Michael Hartman, ZK  

-ÚZ ostatní články a redakční práce ( nesouvisející s o.s.) - ZK 

-ÚZ zpracovaná témata 

5/2011 Dům na křižovatce 1.část – ZK 
6/2011 kanalizace – ZK, Michael Hartman 
7-8/2011 Dům na křižovatce 2.část – ZK 
9/2011 anketa Újezd – ZK, Monika Hartmanová 
10/2011 Rok lesa – Klánovický les – ZK, doplněno Peticí za rozšíření PR KL.les,  
za vydání lesní přílohy STROM zaplatil ÚZ 6 000,-  
12/2011 Újezdské spolky, kluby, sdružení – ZK 

-webové stránky STROMu: autorské články ZK, Michael Hartman, Lucie Růžičková,  
umístění na stránky František Zouhar 

-tiskové zprávy https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/pro-media/tiskove-zpravy: 

Doplnění výboru, volba předsedy a místopředsedů sdružení (3/2011) 

Magistrát konečně rozhodne o zachování celistvosti Klánovického lesa 

Příznivý obrat, nikoli vítězství 

6.spolupráce s NNO 

o.s. Tilia Thákurova:  
-navázání spolupráce, výměna informací k aleji Slavětínská Klánovice  

OSZKL: 
-pokračování spolupráce, vzájemného informování a koordinace postupu týkající se 
Klánovického lesa  

Region Pošembeří: 
-účast na oslavě dne Země na Klepci 23.4.2011 – Marcel Marek, www.ujezdskystrom.info  

7.lipová alej Slavětínská – Klánovice   

říjen-listopad 2011: 

-standardní účast v řízení o povolení kácení  
-medializace záměru ( ÚZ 11/2011, www.ujezdskystrom.info ) 
-účast na veřejném projednávání 11.10.2011, Beseda Klánovice 
-účast v informační kampani v rámci vzrušené diskuse v Klánovicích ( mailing) 

8.účast v jiných řízeních 
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březen 2011 
-připomínkování projektu MZP290 modernizace traťového úseku Praha Běchovice- Úvaly  

duben 2011 
-účast v řízení o povolení výjimky pro výzkum obojživelníků v Klánovickém lese 

červen 2011 
-připomínkování LHP do r.2021 
 
listopad 2011 
-účast na semináři EVL ( Arnika, Ametyst) 

prosinec 2012  
–podnět ČIŽP na prošetření kácení v ochranném pásu Natura 2000 na Z okraji 
Klánovického lesa 

9.organizace a struktura o.s. 

-po odstoupení Pavla Roušara z funkce předsedy sdružení a pozastavení členství ve 
STROMu na vlastní žádost -v souvislosti s tím, že byl v komunálních volbách v říjnu 2010 
zvolen starostou Újezda- řídil činnost sdružení dvoučlenný Výbor ( Michael Hartman a 
Lucie Růžičková) 

-3.1.2012 zplnomocnil Výbor Zitu Kazdovou k zastupování o.s. pro jednání na ÚMČ P9- 
Újezd nad Lesy pro rok 2011 

-10.3.2011 na Shromáždění o.s. proběhla dovolba Výboru a návrh na volbu předsedy o.s. 
Členkami Výboru se staly Lucie Růžičková a Zita Kazdová, na předsedu byl navržen 
Michael Hartman. 

-15.3.2011na zasedání Výboru proběhla volba předsedy. Předsedou o.s. Újezdský STROM 
se stal Ing.Michael Hartman 
 
-18.3.2011 na zasedání Výboru byla MUDr.Zita Kazdová zplnomocněna k provádění všech 
právních úkonů jménem o.s. Újezdský STROM, které souvisejí se správními řízeními 
týkajícími se životního prostředí. 

-5.8.2011 zplnomocnil předseda Ing.Borise Procházku pro nahlížení a získávání informací 
v řízení o výjimce pro Výstavbu golfového hřiště Praha – Klánovice vedeného na MHMP-
OOP. 

-ukončení veřejné sbírky Za Klánovický les ke dni 15.9.2011.  

Sbírka „ Za Klánovický les, která byla v roce 2008 schválena na období 2008-2011 byla 
v souladu se zákonem o sbírkách po uplynutí maximální lhůty 3 let ukončena. Sbírka byla 
uzavřena a sbírkový učet v souladu s dikcí zákona zrušen. Byl založen nový účet sdružení 
2600264455/2010. 

Finanční podpora sdružení probíhala již mimo sbírku adresnými dary členů a příspěvky 
individuálních příznivců sdružení zpravidla skrze darovací smlouvy či granty. 
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 - vyúčtování sbírky: v návaznosti na I., II. a III. průběžná vyúčtování bylo předloženo 
schvalovacímu orgánu závěrečné vyúčtování sbírky.  

Na sbírce se na podporu a ochranu Klánovického lesa vybralo celkem 416 026 ,-Kč. 
Náklady na sbírku včetně nákladů na zpracování (vedení, správa a založení 
transparentního účtu, a zejména administrativní průběžná a závěreční vyúčtování) činily 
celkem 18 708,- Kč, což představovalo zhruba 4,5% z příjmu sbírky.   

397 318,- Kč, tedy 95,5 % sbírky bylo v průběhu trvání sbírky zapojeno do projektů 
v souladu s účelem sbírky: na ochranu Klánovického lesa, právní a odborné analýzy (ve 
věci ochrany před potenciálně škodlivými komerčními projekty a za udržení popřípadě 
rozšíření přírodní rezervace), právní pomoc a zastupování v řízeních, a na projekty 
přiblížení lesa a jeho významu pro širokou veřejnost (cesty, tabule, prvky).  

Děkujeme všem dárcům a grantorům, kteří činnost sdružení podpořili. S jejich pomocí se 
podařilo získat na podporu aktivit sdružení souladu s jeho cíli (uvedeními ve stanovách 
sdružení a v úvodu výroční zprávy) celkem 174 470 Kč ze tří zdrojů: 

a) individuální dárci: celkem19 858 Kč  

b) firemní dárci: celkem 47 863 Kč 

c) Hl.m.P : celkem 154 880 Kč na realizaci grantu – viz bod 3. 

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

Aby bylo vyloučeno jakékoli podezření z možného střetu zájmů při vykonávání 
funkce předsedy Grantové komise Rady MČ Praha 21 předsedou sdružení Ing. 
Hartmanem (viz sekce 4. Výroční zprávy), se sdružení rozhodlo nežádat v roce 
2011 podporu v místním Grantovém systému MČ Praha 21.   

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

---- 

Zpracovala:   
MUDr. Zita Kazdová, pověřená členka Výboru sdružení  

V Praze 21, 7.3.2012 
 

Schváleno členy Výboru:  
 
Ing. Michael Hartman      Lucie Růžičková 


