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VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚJEZDSKÉHO STROMU  
ZA ROK 2012 

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 občanů Újezda nad Lesy v roce 2005, oficiálně registrována v lednu 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.  

Předseda sdružení:  Ing. Michael Hartman, členové Výboru sdružení: Lucie Růžičková, 
Ing. Michael Hartman, MUDr. 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 2012. Ve zprávě stručně připomínáme nejdůležitější aktivity sdružení 
v tomto období. 
 
1. Klánovický les  
 
leden – prosinec 2012:  
pokračování Petice na podporu rozšíření PR Klánovický les. Aktivní sbírání podpisů 
především OSZKL, u nás Monika Hartmanová. Petice s 3323 podpisy byla dne 
30.8.2012 předána primátorovi MUDr Svobodovi a řediteli Magistrátu Ing.Trnkovi. 
Zamítavá reakce přišla dne 24.9.2012 od radního hl.m.P. Lohynského s odvoláním na 
to, že ochrana lesních pozemků, které nejsou zahrnuty do návrhu PR Klánovický les, 
je dostatečná. Následná jednání na MHMP v říjnu 2012, jednání dále pokračuje 
podáním specifických připomínek. 
 
březen 2012: 
-připomínkování zjišťovacího řízení EIA „Výstavba (obnova) golfového hřiště 
Praha – Klánovice“, nově na OOP MHMP, spolupráce se starostou  MČP21, 
místostarostkou MČ Praha-Klánovice, OSZKL, veřejností. Koordinační schůzky v 
Klánovicích. Zpracování připomínek. Hromadný mailing, korespondence, medializace . 
Celkem na OOP MHMP přišlo asi 3000 připomínek(2xvíce než v r. 2008 naMŽP) 
Řízení ukončeno na žádost investora ze dne 31.5.2012 



www.ujezdskystrom.info/VZSTROM12.pdf  strana 3/6 

 
září 2012: 
-připomínkování změny územního plánu Klánovického lesa (Z 1733 z r. 2005), 
zakončeno veřejným projednáním na MHMP dne 14.9.2012 . MHMP bude připomínky 
zpracovávat a předloží je k projednání zastupitelstvu.   
 
v průběhu roku 2012: 
-řízení o dodatečném povolení rekonstrukce klubovny 
-územní řízení 
-další probíhající řízení (podjatost, stavební, výjimka ze zákazů v PR, atd.) 
-spolupráce s právním zástupcem 
-podnět ombudsmanovi (EIA) 
-koordinační schůzky s právním zástupcem, OSZKL a zástupci klánovické samosprávy 
a veřejnosti  
-pracovní schůzky členů SZ  
 
 
2. Pravidelné brigády 
 
březen 2012:  
XII. Jarní brigáda Újezdský STROM o.s.  
v rámci Dne země 2012 MČ Praha 21, zařazení do hnutí Clean Up the World 
organizace, medializace (ÚZ, web STROMu, ČSOP)  
zásobování, příprava pomůcek - Lucie Růžičková  
úvodní slovo - Michael Hartman 
 
-informování a nabídka spolupráce se samostatnou organizací Skautům, ostatním 
újezdským spolkům, sdružením, sport.klubům a škole 
-dohoda na pořádání pouze jedné brigády ročně, a to jarní, opakovat letošní projekt 
 
-výzva členům STROMu a sympatizantům k pravidelnému úklidu během procházek 
 
 
3. Granty a projekty 
 
-pokračující grant Hl.m.P. 2011-2012 Obnovení aleje a přístupové cesty k nádraží: 
průběžná zpráva - odesláno OŽP MHMP, průběžná následná péče, dokončení projektu, 
převzetí výsadby, závěrečná zpráva odevzdána 19/12/2012 
 
-zpracování, příprava a realizace grantu Hl.m.P.  2012-2013 Lipová alej ke hřbitovu 
II.etapa ( pí Slabochová, M.Nejtková -OŽPD P21, ZK). Organizační schůzka s 
dodavatelem, přípravné práce září-říjen, sázení a první péče říjen-listopad, průběžná 
zpráva - odesláno OŽP MHMP, grant pokračuje do 31.12.2013 
přidělená částka této žádosti je 180 000,-Kč, celá bude vyčerpána pro Újezd  
částka na činnost sdružení, náklady, odměna zpracovateli 0,-Kč 
13.12.2012  schůzka s Ing.Rysovou ( MHMP) – kontrola grantu na místě 
 
-Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky: dokončení projektu s DHL (začátek v r. 
2009). Otevření stezky 14.5.2012. Spolupráce s Masarykovou ZŠ, MČP21, Lesy ČR a 
dobrovolníky.  
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Příprava, organizace, koordinace prací, jednání s dodavateli, úklid a pomocné práce v 
terénu, informační texty pro www.lesnigalerie.praha21.cz , medializace a propagace. 
Úvodní slovo a spot pro Metropolitní TV -  Michael Hartman. 
Zdokumentováno v ÚZ, www.praha21.cz, web STROMu, TZ ÚMČP21, Metropol TV, 
Náš Region, info DHL. 
Do projektu sázení, úpravy cest, sportoviště v průseku, odpočinkových míst s 
lavičkami a odpadkovými koši, završeného Lesní galerií v části Klánovického lesa  - 
Blatova bylo od r.2009 celkem vloženo 435 000,- Kč. Z toho 400 000,- Kč zaplatila 
společnost DHL a občanské sdružení Újezdský STROM z veřejné sbírky, Úřad městské 
části Praha 21 přispěl na Lesní galerii částkou 35 000,- Kč.  
 
-zpracování Revolvingového grantu MŽP Lesní galerie II , podáno v červnu 2012 
 
-zpracování žádosti o poskytnutí bezplatného ošetření Blatovského dubu– projekt 
Zdravé stromy pro zítřek Nadace Partnerství, podáno v září 2012 
 
-sázení s DHL pod patronátem OŽPD, 8.11.2012- úklid a výsadba na budoucím 
dětském hřišti Druhanická, výsadba na Multifunkčním hřišti v Čentické, malý podzimní 
úklid u smyčky autobusů a podél Staroklánovické, závěrečné opékání buřtů. Podpora 
akce od  DHL ve výši 50 tis. Info v ÚZ 12/2012. 
 
 
4. Práce v samosprávě a komisích 
 
Michael Hartman:  
zastupitel za Otevřený Újezd, předseda KŽP, předseda Grantové komise, předseda 
Finančního výboru, člen mikrotýmu ž.p. při přípravě Strategického plánu MČ P21 do r. 
2022, pravidelná účast v diskusních fórech týkajících se Újezda a principů občanské 
společnosti 
 
Monika Hartmanová:  
členka KVV ( původně Školská komise) 
 
Zita Kazdová:  
ukončení členství v KŽP, členka KVA ( pův. KSOK), členka RR ÚZ, členka mikrotýmu 
ž.p. při přípravě Strategického plánu MČ P21 do r. 2022, (neregistrovaný) dobrovolník 
na pravidelný úklid lesních stezek a výměnu odpadkových košů na nich 
 
-pravidelné schůzky kandidátky Otevřený Újezd a přátel vždy 1.pátek v měsíci v 
hospodě U Čížků  
 
-pravidelný informační mailing (důležité akce, výzvy, petice, informace a info z 
újezdského Kalendária) 
 
 
5. Medializace 
 
-otázky primátorovi – Michael Hartman – Klánovický les   
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-Prezentace Újezdský STROM o.s. na Setkání městských částí k místní Agendě 21 – 
Michael Hartman, připravily ZK a Monika Hartmanová, info v Újezdském zpravodaji a 
webu STROMu 
 
webové stránky STROMu:  
autorské články ZK, umístění na stránky František Zouhar 
 
ÚZ: 
info o činnosti STROMu a účasti o.s. v projektech obce 
 
 
6. Spolupráce s NNO a jiná řízení 
 
leden 2012:  
-Dopis primátorovi hlavního města Prahy ve věci podpory řádného projednání 
budoucnosti lipového stromořadí v Thákurově ulici v Praze 6  
 
březen 2012: 
-otázky primátorovi –ZK - alej Thákurova   
-podpora, výměna informací s o.s. Tilia Thákurova  
 
duben 2012 : 
-Újezdský STROM o.s. se připojuje k národní koalici odmítající průzkumy možné těžby 
břidlicového plynu v naší republice  
 
-podpora, výměna informací s o.s.Otevřené Úvaly v souvislosti s vytvořením naučné 
stezky Škvorecká obora – Králičina ( otevřeno 22.4.2012) 
 
-podpora rekonstrukci a smyslupnému využití Nákladového nádraži Źižkov, aktivita 
Tady není developerovo. 
 
květen, červen 2012: 
-podpora petice Arnika – zachování práv občanů při stavebních řízeních 
-podpora petice proti zastavění Parukářky a Pražačky 
-korespondence s ROPIDem – opakované podněty k úklidu odpadků 
na smyčce autobusů u Klánovického nádraží v Újezdě nad Lesy. 
 
červenec 2012: 
-podnět Policii ČR – vandalismus na stezce lesní galerie, dále monitoring stavu, 
spolupráce s MČ a MZŠ 
 
říjen – prosinec 2012: 
informování o neutěšeném stavu klánovických řízení o povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les – pro OSZKL, KŽP Klánovice  a Klánovický zpravodaj. Následná 
korespondence a návrhy řešení, neukončeno, úkol trvá do r.2013. 
 
listopad 2012: 
-podpora petice Arnika – spravedlivě nastavená pravidla chránící stromy 
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v průběhu r.2012: 
-účast v řízeních o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (Újezd, Klánovice) 
-účast v jiných řízeních na OŽP MHMP ( Rybník Placiny, Výjimka pro výzkum 
obojživelníků v Kl. lese, Pěstování japonského topolu za účelem vytápění) 
 
 
7. lipová alej Starokolínská – Novosibřinská   
 
-březen 2012 řízení o povolení kácení 17 (16) lip na hlavní 
-odvolání proti rozhodnutí v tomto řízení 
-doplnění odvolání o nesouhlas se zadáním posudku (OŽPD P21)  
-iniciování kontroly ČIŽP 
-iniciování posudku AOPK  
-řízení v původním rozsahu zastaveno v srpnu 2012 
 
 
8. organizace a struktura o.s. 
 
-založení nového transparentního účtu sdružení u FIO banky, 29.5.2012 (předseda a 
členky Výboru) 
 
 
9. závěr a poděkování 
 
V roce 2012 disponoval STROM zůstatkem z činnosti v minulých obdobích ve výši 
15.000 Kč. K tomu získal podporu institucionálních a individuálních dárců v hodnotě 
257.100 Kč.  
 
Získané prostředky sbírky byly zapojovány do projektů v souladu s účelem sbírky: na 
ochranu Klánovického lesa a ostatními cíli sdružení. Detaily pohybu prostředků lze 
sledovat na veřejně přístupném transparentním účtu sdružení. 

Děkujeme všem našim dárcům, bez jejichž pomoci by se nám nepodařilo mnohé naše 
aktivity realizovat.  Děkujeme též všem, kteří se na činnosti sdružení podíleli svým 
osobním volnem, prací ve prospěch našich cílů či dobrou radou a nasměrováním. 
Děkujeme partnerským občanským sdružením z Klánovic a Úval, se kterými jsme se 
podíleli na akcích se společným cílem ochrany Klánovického lesa. Děkujeme úřadu MČ 
Praha 21 za součinnost při organizování akcí na čištění lesa a součinnost při realizaci 
okrašlovacích projektů na území MČ. Děkujeme pracovníkům Lesy České republiky, 
státní podnik, za ochotu spolupracovat na společných lesních projektech. 

Zpracovala:  MUDr. Zita Kazdová, pověřený člen Výboru Újezdského STROMu. 

V Praze: 28. 3. 2012 

Schváleno členy Výboru:  
 
Ing. Michael Hartman, předseda      Lucie Růžičková 


