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VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚJEZDSKÉHO STROMU  
ZA ROK 2013 

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, kdy byla zapsána v registru 
občanských sdružení. Identifikační číslo organizace (IČO) bylo registrováno 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 
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9. kontakty a spolupráce s dalšími myšlenkově blízkými organizacemi v regionu  
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 2013. Ve zprávě stručně 
připomínáme nejdůležitější aktivity sdružení v tomto období. 
 
1. Klánovický les  

Klíčovým úspěchem - nejen naším, ale všech, kteří se zajímali a aktivně usilovali o zachování 
Klánovického lesa - je  dosažení změny územního plánu MHMP, ve kterém se  po osmi letech 
vrátily státní pozemky v Klánovickém lese zpět do klasifikace lesní plocha, tj. bez možnosti 
výstavby golfového areálu - s mýcením lesa a přeměny významné části zde vyhlášené rezervace. Je 
to výhra občanské společnosti, vytrvalosti, spolupráce napříč akademickou obcí, odborníky na životní 
prostředí a  komunální samosprávou po volbách v r.2010. Výhra „normálnosti“ a zdravého rozumu, 
který nakonec respektoval výsledky protestních akcí a naprosto jednoznačného klánovického referenda. 
Je to štastný konec, kterému po letech silného politického tlaku na prosazení stavby hřiště a 
zákulisních intrik investora skoro nemůžeme uvěřit:-) Ještě jednou díky všem, kteří pomáhali! 

Aktivity okolo lesa 2013 chronologicky: 
 
Leden 2013: 
-opakovaná jednání na OŽP MHMP-spor o EIA, FGRP dostává další možnost doplnit podklady k záměru, 
snaha obejít EIA, tento postup napadáme ve svém vyjádření, žádáme jasné stanovisko, že pokud 
investor nemá použitelnou EIA ani Výjimku, není možné vydat územní rozhodnutí 
-URM doporučil Z 1733 
-komise pro ÚP nedoporučila Z 1733, následuje jednání radních TOP 09 Újezda a Klánovic na MHMP 
-Rada Hl.m.P. odsouhlasila návrh změny Z 1733., věc dále postupuje Vyboru pro územní rozvoj ZHMP. 
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Návrh je po letech účelového „zaparkování“ na cestě k hlasování v Zastupitelstvu Hl.m.P. 
 
Únor 2013: 
-příprava na Výbor pro územní rozvoj ZHMP, informace pro členy výboru. Zasedání 7.2.2013, předseda 
Ing.Smalz (ODS) hned v úvodu měl asi desetiminutovou přednášku o důležitosti golfu, v diskusi golf 
podpořil Nosek (ODS). Hasování 6 pro, Smalz proti, Nosek se zdržel.  Změna byla doporučena k 
předložení do ZHMP.  
-příprava na jednání Zastupitelstva Hl.m.P., politická jednání, emaily, články, odborné podklady, dopis 
starosty Roušara, stanovisko klánovické radnice ( JUDr Svoboda), příprava vyjádření pro media, osobní 
kontakty s politiky, dohoda na preferenci politické linie, TZ MČ Praha 21 a Praha Klánovice. Jednání 
starosty Újezda P. Roušara a radních K.J.Čechové (TOP 09) a J.Slezáka (ČSSD) s politickou reprezentací 
Hl.m.P. ( TOP 09, ČSSD) 
-zveřejnění našich 12 dobrých důvodů pro změnu Z 1733. Po osmi letech jdeme do finiše. Jsme víc 
mrtví než živí. 
-SÚ MČ P21 (Ing.Kupr) po čtyřech letech nečinnosti obnovuje řízení pro dodatečné povolení černé 
stavby – klubovny FGRP  
-OŽP MHMP(pověřený ředitel Ing.Pavlík) k našemu lednovému vyjádření k EIA odpovídá, že  STROM 
nepovažuje za osobu, která má právo vyjadřovat se v daném řízení k otázkám ochrany přírody, lesa a 
posuzování vlivů na životní prostředí  (13.2.2013) 
-OŽP MHMP(pověřený ředitel Ing.Pavlík) vydává podkladová závazná stanoviska a vyjádření pro účely 
územního řízení pro stavbu golfu v Klánovickém lese, kde říká, že staré stanovisko EIA z roku 1995 je 
stále platné a že k aktuálnímu záměru FGRP není nutný nový proces EIA z hlediska změny záměru, 
neboť aktuální záměr je menší než záměr z roku 1995 (14.2.2013) Územní řízení je déle než rok 
vedené na Stavebním odboru Praha 22 – Uhříněves, poté, co investor napadl Úřad P21 z podjatosti. 
-vyhledávání a kompletace dokumentace k rekonstrukci klubovny 2008  - 2010 
-podáváme námitky podjatosti Ing.Pavlíka (21.2.2013), OSZKL podávají svoji verzi 24.2.2013 
-jednání starosty Roušara s primátorem Svobodou (ODS) (22.2.2013) 
-zveřejňujeme „Únorové poučení Klánovického golfu“ (autor M.Hartman) a rozesíláme informace a 
pozvánky na 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, kde je Z 1733 zařazena 
-FGRP podává žádost na MČ Klánovice o připojení parkovací plochy na komunikaci jako součást záměru 
výstavby hřiště. Souhlasné stanovisko OŽPD MČ P21 (Dr.Kozáková) a OŽP MHMP 
-příprava online přenosu informací pro nás pro případnou diskusi o Z 1733 na jednání ZMHP  
-den D. Jsme přítomni schůzi Zastupitelstva, je předložen návrh zastupitelů ODS (přítomen Bém) na 
vyřazení všech změn. Rojení kmotrů, horečné domluvy ODS – za každou cenu splnit závazky 
investorovi, Vondrovi a Bůh ví komu ještě, omdlíváme. Vystoupení našeho JUDr Petra Svobody, 
poslední domluvy. Hlasování – jednomyslná podpora Z1733. Vystoupení P.Blažka (ODS), jednoho z 
nejnebezpečnějších a nejvlivnějších podporovatelů investora, s vyjádřením, že on přece vždy říkal, že 
to hřiště je nesmysl...Odpotácíme se do nejbližší hospody. Vyhráli jsme !  
Vyhrál zdravý rozum, právní kontinuita ochrany rezervace, občanské aktivity, zájmy lesa a jejich 
rekreační funkce pro širokou veřejnost,  místní občané v klánovickém referendu (přes 60% účast a 
přes 80% pro zachování lesa) a podle posudků odborníků spolupracujících na EIA zejména pak životní 
prostředí. 
 
březen 2013: 
-zveřejňujeme poděkování na webu a ve Zpravodajích 
-na SÚ MČ P21 posíláme námitku proti dodatečné kolaudaci klubovny. OSZKL posílá námitku podjatosti 
Kupra – zamítnuto od tajemníka MČ P21. 
-na SÚ MČ P22 posíláme vyjádření k územnímu řízení 
-podpora nesouhlasného stanoviska kl.radnice k žádosti o připojení parkovací plochy FGRP 
-souhrnná zpráva Ohlédnutí do čerstvé historie aneb jak golf ohrožoval Klánovický les 2005 – 2013, 
autor Boris Procházka 
-osmiletou historii reflektovanou v médiích souhrnně uveřejňujeme v sekci Média – Napsali o nás. 
Sepisování evokuje ten nekonečný stres a nevolnost... 
-podpora OSZKL ve stížnosti na OST MHMP – Ing.Kupr: záměrné zdržování a procesní chyby ve 
prospěch investora (29.3.2013) – vyhýbavá odpověď z MHMP 22.5.2013 
 
duben 2013: 
-ředitel MHMP Trnka zamítá námitku podjatosti na Pavlíka, proti čemuž podáváme odvolání.  
-SÚ P22 zastavuje řízení o vydání územního rozhodnutí pro golf 
-domluvy na řízení ke zrušení „Smlouvy o smlově budoucí s LČR“ 
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-info pro Arniku o Z 1733 
-podklady pro článek pí Mikušové a p.Zoulíka do Kl.zpravodaje.  
-FGRP se odvolává proti zastavení územního řízení na MČ P22 
 
květen2013 
-převzali jsme usnesení MHMP OŽP o zastavení řízení o povolení výjimky ze zákazů v přírodní rezervaci 
pro záměr golfového hřiště. Důvodem je, že žadatel vzal svoji žádost zpět  
 
červen 2013 
-dokumentace usychání stromů na cvičné louce FGRP, chronologie kácení na jejich pozemcích v článku 
Prozíravost je lepší než pozdní lítost.  
-podáváme vyjádření k odvolání FGRP proti zastavení územního řízení na MČ P22 
 
červenec 2013 
-vyjádření v řízení k dodatečnému povolení rekonstrukce klubovny FGRP 
-kácení stromů na cvičné louce FGRP, žádost o konání OŽP Klánovice – pí Janoušková to řeší obhlídkou 
a dotazem u správce. Uložení náhradní výsadby se bohužel nekoná 
 
srpen 2013 
-Rozhodnutí o dodatečné kolaudaci klubovny FGRP (SÚ MČ P21 Ing.Kupr). Podáváme odvolání. 
 
Říjen 2013 
-FGRP oplocuje parcelu 1103/10 – trojúhleník lesa v jejich majetku, kudy od nepaměti vede stezka. 
Probíhají orady na zachování veřejné přístupnosti stezky. 
 
Listopad  - prosinec 2013 
-OST MHMP ruší zastavení územního řízení na MČ P22 a vrací k projednání  zamítnutí žádosti. Je to 
manévr FGRP jak si připravit půdu pro pozdější možné podání žaloby o náhradu škody. Vzhledem k 
tomu, že odvolání proti MHMP není možné, podáváme podnět k přezkumu na Min.pro místní rozvoj 
(2.12.2013) 
 
2. Pravidelné brigády a úklid lesa 
 
duben 2012:  
XIII. Jarní brigáda Újezdský STROM o.s.  
v rámci Dne země 2013 MČ Praha 21, zařazena do hnutí Clean Up the World  
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/xiiiuklidlesavaprilovempocasi  
 
listopad 2013 
podpora brigády na úklid a prořezání vyměřené cesty ( budoucí „Jižní spojka“), podpora úklidu okolo 
STAKA, společný nákup „brigádnické“ várnice STROM. 
 
Průběžný úklid lesních cest a košů v Blatovském lese na trase Lesní galerie I a trasy mezi školou a 
nádražím provádíme celoročně. Odvoz a likvidaci provádí MČ P21 ze sběrných míst, nahlášených 
p.Zemanovi. 

 
3. Granty a projekty 
 
2013/2014_Revolvingový fond MŽP, 10.výzva 
Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem 
částka podpory 629 748,-Kč + 10% spoluúčast MČ P21  

 
Projekt představuje vybudování netradiční formy naučné stezky na území Přírodního 
parku Klánovice Čihadla v k.ú. Újezd  nad  Lesy. Stezka lesem je tvořena 60ti 
stanovišti a pěti odpočinkovými místy. Na stanovištích jsou umístěny tabule nesoucí 
dětský obrázek zvířete , rostliny či jiného motivu vztahujícího se k lokalitě, básničku, 

mapu a QR kód, přes který je možné se připojit na webové stránky stezky www.lesnigalerie.praha21.cz  Lesní 
část stezky je doplněna pěti velkými informačními tabulemi v intravilánu Újezda nad Lesy – s místními kulturními a 
historickými informacemi. Dalšími výstupy projektu jsou kalendář pro rok 2014, obrázková brožura Lesní galerie, 
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plakáty a rozhlasové a televitzní spoty. Cílem projektu je  nenásilnou formou zpřístupnit informace o přírodním 
parku, o smyslu a způsobech ochrany přírody, také o místních historických souvislostech a zajímavostech. Trvání 
grantu: březen 2013 – březen 2014 
Průběžná medializace a chronologický postup prací Grantový projekt MŽP - Lesní galerie II 
 
ČEZ Oranžové hřiště 2013 
spolupráce na grantu podávaného OŠKMA21 ÚMČ P21: neuspěli pro velký počet zájemců. 
 
Duben - srpen 2013_odborné ošetření Blatovského dubu  
( podpora cca 20 000,-Kč ) 

    Projekt Zdravé stromy pro zítřek Nadace Partnerství, v září 2012 
  zpracování žádosti o poskytnutí bezplatného ošetření nejstaršího   
 dubu v Újezdě  - Blatovského dubu ( asi 230 let stár) 
  Grant jsme získali a po mnohých peripetiích a odkladech zaviněných vyjednáváním 

o zápůjčce plošiny a zabezpečení dopravního omezení na rušné výpadovce (spolupráce s OŽPD a OMI P21) byl 
strom prořezán v sobotu 24.8.2013. Odborný prořez suchých větví, parazitujícího ochmetu a celkovou redukci 
koruny provedl certifikovaný evropský arborista Ing. Petr Růžička z firmy BAOBAB. Strom je nyní schopen čelit 
vysoce rizikovým a nepříznivým podmínkám svého stanoviště na další desetiletí. Info o akci:  
Blatovský dub–odborné ošetření díky Nadaci Partnerství  
Odborné ošetření Blatovského dubu v předposledním prázdninovém víkendu  
 
 
Říjen 2013_sázení s Mary Kay  
( podpora 30 000,-Kč + dobrovolná práce v ceně cca 10 000,-) 
29.10.2013 bylo v rámci firemního dobrovolnictví v Kl.lese vysazeno 100 mladých dubů. Náklady na nákup 
stromků a občerstvení po práci uhradila společnost Mary Kay a prací v lese oslavily pracovité a prima dobrovolnice 
50.výročí založení firmy. Akci zorganizoval Újezdský STROM ve spolupráci s panem revírním Sedláčkem v rámci 
osvětové činnosti LČR. 
Info o akci Sázení stromů s Mary Kay 

  Obr. - skupina dobrovolníků na místě srazu před cestou do terénu – Restaurace SMOLÍK 
 
Říjen 2013_geometrické vyměření pozemků parc.č. 435/1 a 435/3  
v kat.úz. 773778 (Újezd nad Lesy) pro obnovu hisorické cesty, o kterou léta usilují místní občané. Provedeno na 
základě poptávkového řízení, na náklady o.s., cena 4 400,-Kč. 
Vyměření bylo provedeno v říjnu 2013, území je označeno 20ti dřevěnými kolíky  a plastovými označníky - celkem 
10 klíčových bodů, na východní a západní straně na hranici s ostatními komunikacemi (Oplanská, Ježovická) a 
dalších významných lomových bodech dle dohody s kontaktní osobou zadavatele ( Ing.Jiří Bureš). 
Info o akci Podpora projektu občanů na obnovu historické cesty  
Na toto území jsme v prosinci 2013 podali grantovou žádost hl.m.P. 2014/2015 „Jižní spojka – obnova alje a 
historické cesty v Újezdě nad Lesy“ se spoluúčastí firemního dobrovolnictví DHL ( cca 50tis) 
 
2012/2013_Grant hl.m.P   
Lipové stromořadí ke hřbitovu Praha 21 Újezd nad Lesy – II.etapa  
částka podpory 180 000,-Kč 
Byl proveden rozsáhlý úklid skládek a revitalizace zanedbané cesty od hřbitova, která je 
součástí Výletního okruhu k Trojmezí pod Skalkou. Bylo vysazeno 30 balových  stromů 
Tilia cordata, se založením korunky ve 2,2m a obvodem kmínku 14-16cm. Zároveň byly 
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ponechány mladé a zdravé, náhodně vysazené stromy ( dub, javor, ořešák) a část keřových porostů. Stávající 
vegetace byla zavzata do vytvářené aleje. Z prostředků dotace byla osazena informační cedule u hřbitova a 
probíhá následná péče o nové stromky. Grant byl ukončen do 31.12.2013. Závěrečnou zprávu napíšu v lednu 
2014. 
Na projektu se dále finančně podílí MČ P21 ( úklid skládek, instalace závory a oplocení u parkoviště před hřbitovem 
v r.2012, dvou cedulí - hřbitov a Ježovická - se zákazem skládky v r.2013) 

 
2013/2014_Grant hl.m.P   
Lipové stromořadí ke hřbitovu Praha 21 Újezd nad Lesy – III.etapa  
částka podpory 100 000,-Kč 
Pokračování I.a II.etapy, úklid skládeka revitalizace cesty, sázení jednostranné aleje při ponechání části původních 
keřových porostů. 
V aleji bylo již vysazeno 7 balových lip Tilia cordata obvodu kmínku 14 -16 cm a na 
Rozcestí pod Trojmezím byly vysazeny 4 lípy Tilia cordata obvodu kmínku 16 – 18cm, 
rozcestí bylo vyčištěno a upraveno při respektování dostatečného prostoru pro vjezd na 
sousední pole. Rozcestí bude v budoucnu osazeno odpočinkovým setem a informační tabulí 
– z prostředků dotací či sponzoringu. 
MČ P21 alej dokončila výsadbou 14  lip Tilia cordata obvodu kmínku 14 -16 cm , z 
prostředků MČ P21 budou dále prořezány příliš hustě vysazené lípy na mezi před hřbitovem a do řady budou 
dosazeny dvě lípy nové. Výsadba stromů v alejích u hřbitova ve třech etapách, navazující na revitalizaci zeleně na 
hřbitově v r.2007, bude těmito aktivitami dokončena.  Probíhá následná péče o vysazené stromy, grant bude 
ukončen do 31.12.2014. 
 

 
3. Spolupráce s NNO a jiná řízení 
 
leden  - únor 2013 
-nesouhlasné vyjádření k záměru „Vodovodní přiváděcí řad – PČS Fibichova“ s připomínkami 
zasláno datovou schránkou Krajský úřad Středočeského kraje.  
-řízení o kácení 7 lip na hlavní na základě žádosti MČ v souladu se studíí proveditelnosti 
 
březen – duben 2013 
-připomínkování Územního plánu Prahy 
-zveřejnění a rozeslání pozvánky na seminář Arnika k úp 
-připomínky STROMu v čl: Připomínkování metropolitního plánu-termín 18.4.2013.  
Na aktualizaci Zásad územního rozvoje v listopadu 2013 jsme pouze upozornili v infomailingu, 
veřejného projednání ani připomínkování jsme se neúčastnili 
-žádost o domluvu mezi LČR (p.Sedláček) a OŽPD (p.Březina) na společném postupu odpadků u 
smyčky bus u Smolíka. Sedláček se vymlouvá, Březina nereaguje. 
-kontaktoval nás aktivní pan Havel z města Krásno, domluva o recyklaci nápadu na Lesní galerii v 
krásném Krásně – dělají tam úžasné dobrovolné akce 
 
květen 2013 
-propagace aktivit P 3 _Žižkov, tady není developerovo 
-termín připomínkování L.h.p. pro LHP 
 
červenec 2013 
-do ÚZ poděkování Spolu Klánovice za opravu peronu – zasypání louže a zpevnění podkladu 
 
říjen 2013 
-podpora peticí Petice a informace odjinud 
-do ÚZ poděkování ÚMČ za organizování semináře pro neziskovky k novému Občanskému zákoníku 
-žádost o info k limńiové stavbě v lese ( cesta Kamenka) na Krajský úřad – odp., že o ničem neví a 
není to „Vodovodní přiváděcí řad – PČS Fibichova“ 
 
listopad 2013 
-informace o posunu projektu Obnova lipového stromořadí v Újezdě nad Lesy: Nové stromky na hlavní 
v Újezdě 
-účast a připomínkování řízení pole V panenkách Běchovice – zalesnění a vytvoření pěší cesty. Snaha o 
napojení v našem katastru – SÚ nepřijímá jako aktivity mimo jeho pravomoc. Iniciujeme jednání v KÚR 
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prosinec 2013 
-žádost o info k liniové stavbě v lese ( necitlivě překopaná cesta Kamenka) na SÚ MČ P21– odp., že o 
ničem neví  
 
-spolupráce na žádosti o metodické vedení MŽP pro OŽP MHMP (pod vedením nové vedoucí 
Ing.Miláčkové – snaha obejít vyhlášku o ochraně alejí a pominout účast veřejnosti v řízeních, které se 
obnovy alejí týkají. Pokračuje do r. 2014) 
 
-podpora PhDr Špidly ( ČSSD) jako nejlepšího kandidáta na ministra ž.p..  
 
v průběhu r.2013 
-organizování a vedení kampaně proti Novele vyhlášky o ochraně dřevin z Ministerstva životního 
prostředí – ministr Chalupa (ODS) 
-kompletace a zveřejňování důkazů její škodlivosti a nezákonnosti 
-kontaktování politiků a všech sdružení s environmentálním programem 
-žádost ombudsmanovi na podání návrhu na zrušení Vyhlášky u ústavního soudu 
 
Přes protesty odborné veřejnosti a NNZ vyhláška vešla v platnost 15.7.2013. Chalupa splnil zadání 
ODS a poroučel se z vlády. 
Dokumentace všech aktivit na webu: Likvidace stromů pod značkou MŽP, Chalupova likvidační 
vyhláška o kácení platí od 15.7.2013. Ale nevzdávejme to!  
 
v průběhu r.2013 
-účast v řízeních o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (Újezd, Klánovice). Přerušeno uvedením 
v platnost Chalupovy vyhlášky. Pokračují řízení, která pod ni nespadají. 
 
-na újezdské i klánovické straně účast v řízení o kácení cca stovky stromů podél trati v souvislosti s 
Modernizací traťového úseku Praha Běchpovice – Úvaly. Odvolání v újezdském řízení. Článek v ÚZ, na 
webu: Modernizace trati a kácení v Klánovickém lese  
 
-iniciování řízení o uložení nápravných opatření pro Rezidenci Klánovice, dosáhli jsme uložení nápravy – 
viz:Rezidence Klánovice rozhodně není pro stromy... 
 
-nově účast ve vybraných řízeních SÚ MČ P21. Nutno specifikovat oblast našeho zájmu. 
Zaznamenali jsem průlomový úspěch při trvání na 30% zastavěnosti pozemku, který v rozhodnutí 
potvrdil i SÚ. 
 

 
4. Práce v samosprávě a komisích 
 
Členové STROMu se účastnili dobrovolné bezplatné práce v komisích Rady Mestské části a vykonývali 
další občanské funkce v zájmu podpory zdravého rozvoje městské části. 
 
Michael Hartman:  
zastupitel za Otevřený Újezd, člen Komise životního prostředí, předseda Grantové komise, předseda 
Finančního výboru, pravidelná účast v dikusních fórech týkajících se Újezda a principů občanské 
společnosti 
 
Monika Hartmanová:  
členka KVV  
 
Zita Kazdová:  
členka KVA, spolupracovnice na strategických textech obce, spoluorganizátor obecních akcí a 
propagačních materiálů 
 
-pravidelné schůzky STROMu a kandidátky Otevřený Újezd a přátel vždy 1.pátek v měsíci v hospodě U 
Čížků. Přechodně též v Levelu a Korálu, především v zimních měsících ( u Čížků zakouřeno) 
 
-pravidelný informační mailing ( důležité akce, výzvy, petice, informace a info z újezdského Kalendária) 
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5. Medializace 
 
webové stránky STROMu:  
chronologicky řazené články k aktuální činnosti sdružení, výzvy, pozvánky 
 
ÚZ: 
info o činnosti STROMu a účasti o.s. v projektech obce, granty 
 
Náš Region: 
-prezentace grantových projektů 2013 
-vytvoření kompletní újezdské přílohy (vlak, výlety, okolí, naučná stezka, golf, historie) NR 4/2013 
 
medializace v rámci grantu LG II_mediální spoty ( ČR-Regina, TV Metropol) 
 
ČT 2 Nedej se_k chalupově vyhlášce 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/213562248420016-stromy-a-my-o-lasce-
a-zlobe/  
 

 
6. Organizace a struktura  
 
V souvislosti s připravovanou platností novely Občanského zákoníku od 1.1.2014 bude občanské 
sdružení automaticky převedeno na organizačí formu „spolek“ .  
Pro činnost  ani stanovy sdružení to nebude znamenat prakticky žádnou změnu. Díky tomu, že sdružení 
obsahovalo již od svého založení charakter spolku a to i ve svém názvu („Újezdský STROM - Spolek pro 
Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.“) nemělo by mít s tímto přechodem problémy 
a splnilo také podmínku názvu subjektu, kde podle § 216 zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) 
musí název spolku nově „obsahovat slova „spolek“ nebo nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka 
„z. s.“.“ 
 

 
7. Závěr a poděkování 
 
V roce 2013 disponoval STROM zůstatkem z činnosti v minulých obdobích ve výši 
20.091 Kč. K tomu získal podporu institucionálních a individuálních dárců v hodnotě 
220.468 Kč.  
 

Získané prostředky byly zapojovány do projektů v souladu probíhajícími projekty a 
účelem sdružení. Detaily pohybu prostředků lze sledovat na veřejně přístupném 
transparentním účtu spolku. Přehled dotačních akcí a projektů je uveden na 
www.ujezdskystrom.info  

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. 
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Zpracovala:  MUDr. Zita Kazdová, pověřený člen Výboru Újezdského STROMu a Ing. 
Michael Hartman, předseda. 

V Praze: 10. 1. 2014 

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

 


