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VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚJEZDSKÉHO STROMU  
ZA ROK 2014 

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 (spolek), která vznikla z iniciativy 
občanů Újezda nad Lesy v roce 2005 jako občanské sdružení. Dle nového Občanského 
zákoníku je od 1.1 2014 spolkem zapsaným u Městského soudu v Praze s datem 
vzniku 22.12.2005. 

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 je občanské 
sdružování osob majících společný zájem v ochraně životního prostředí, jeho 
spoluvytváření a hledání cest vedoucích k trvale udržitelnému způsobu života na 
místní úrovni v návaznosti na cíle nadregionální.  Hlavní cíle spolku: 

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,  
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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  
10. výchovná, vzdělávací, publikační, osvětová a propagační činnost na podporu cílů 

sdružení 
11. rozvoj občanské společnosti  
12. obecné okrašlování 

ORGANIZACE ÚJEZDSKÉHO STROMu  

Orgány spolku jsou Shromáždění a výkonný Výbor sdružení. O zásadních věcech 
rozhoduje Shromáždění. Shromáždění sestává ze všech registrovaných členů. Výbor 
sdružení, majícího právní formu spolku, spolek reprezentuje a řídí jeho činnost.  

Předseda:  Ing. Michael Hartman, členové Výboru: Lucie Růžičková, Ing. Michael 
Hartman, MUDr. Zita Kazdová  

Sídlo spolku 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 

Transparentní účet: 2600264455/2010   

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

Jako spolek je sdružení od 1.1.2014 zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou 
značkou L 16296 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚJEZDSKÉHO STROMu  

Vážení členové a přátelé STROMu,  

předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti našeho spolku  za 
rok 2014. Ve zprávě stručně připomínáme nejdůležitější aktivity 
sdružení v tomto období. Jednotlivé oblasti jsou odlišeny barevně: 
 

 
1. Klánovický les 
 
Pro vnímání veřejnosti skončila osmiletá golfová aféra změnou územního plánu v únoru r.2013. Pro Újezdský 
STROM a spřátelené OSZKL stále pokračuje i v r. 2014: 
 
1.velmi aktivní účastí ve stavebním řízení, které vede bývalý investor FGRP na SÚ MČ P21 od r. 2008 za účelem 
legalizace černé stavby rekonstrukce klubovny 
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2.úsilím domoci se procesní správnosti v územním řízení 
- právní úkony spojené s body 1. a 2. koná JUDr Petr Svoboda 
3.v úkolu otevřít otázku Smlouvy o smlouvě budoucí s LČR na pronájem cca 130ha státního lesa společnosti 
FGRP. Tímto úkolem byla pověřena i radnice MČ P21, problém byl občany vyhodnocen jako jedno z 10 
nejdůležitějších temat na Veřejném foru a následné anketě v květnu 2014.   

 

2. Pravidelné brigády a úklid lesa 
 
duben 2014_XIV. Úklid lesa 
ve spolupráci s kampaní Clean Up the World  
Podpořili jsme pilotní projekt Ukliďme Česko ohlášeného na 17.5.2014 pomocí při zmapování černých skládek a 
společným úklidem s Lesní školkou Klánovice dne 16.5.2014 ( M. Hartman), více info na našem webu v článku 
XIV.úklid Klánovického lesa 
 
říjen 2014_výroční XV. Úklid lesa 
více info na našem webu v článku Úklidová sobota 4.10.2014 
 
Průběžný úklid lesních cest a košů na stezkách Lesní galerie I a II provádíme celoročně. Odvoz a likvidace -
MČ P21 ze sběrných míst nahlášených vedoucímu VHČ MČ P21 
 
 

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  
úspěšně ukončeno k 31.3.2014 
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. Do grafické podoby byla zapojena Základní 
Masarykova škola v MČ Praha 21 a místní občané.  
Dalšími výstupy projektu jsou kalendář pro rok 2014, záložky a rozvrhy hodin, obrázková brožura Lesní galerie, 
plakáty a rozhlasové a televitzní spoty, inzeráty a články v tisku, dvě slavnostní akce s přítomností pozvaných 
médií při otevření LG ( v sále Level a outdoorová přímo v terénu) Cílem projektu je nenásilnou formou zpřístupnit 
informace o přírodním parku, o smyslu a způsobech ochrany přírody, také o místních historických souvislostech a 
zajímavostech.  
Info o projektu: Grantový projekt MŽP - Lesní galerie II , Vernisáž Lesní galerie II , Lesní galerie II - otevřeno!  
  
 
2013/2014_Grant hl.m.P   
Lipové stromořadí ke hřbitovu Praha 21 Újezd nad Lesy – III.etapa  
částka podpory 100 000,-Kč 
MČ P21 do dokončení III.etapy od r. 2012 investovalo celkem 177 553,- Kč 
V jednostranné aleji bylo 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 má být v budoucnu osazeno odpočinkovým setem a informační tabulí – z prostředků jiných subjektů, 
dalších dotací či sponzoringu. 
MČ P21 alej dokončila výsadbou 14  lip Tilia cordata obvodu kmínku 14 -16 cm, z prostředků MČ P21 byly 
prořezány příliš hustě vysazené lípy na mezi před hřbitovem a do řady byly dosazeny dvě lípy nové. V r. 2014 
probíhala následná péče o vysazené stromy. 
Obnova pěších cest od Zaříčanské pod kopec Skalky a do Ježovické, výsadba stromů v alejích u 
hřbitova ve třech etapách, navazující na revitalizaci zeleně na hřbitově v r.2007, je těmito aktivitami 
dokončena.   
Info o projektu: Lipové stromořadí ke hřbitovu - III.etapa_dokončení grantu  
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2014/2015_LČR 
Archeologická naučná stezka Po stopách středověké vesnice HOL v 
Klánovickém lese  
přislíbená dotace LČR v rámci Programu 2020 cca 70 000,- 
Unikátní naučná stezka v Klánovickém lese v katastru Újezd nad Lesy, mapující  
středověkou obec Hol rozlohy cca 14,5ha + podpora vyhlášení archelogickou 
památkou. Odborná spolupráce s archeologem Mgr. Michalem Beránkem, který vedl pro po 
výzkum lokality v rámci Ústavu pro archologii Univerzity Karlovy v Praze.  
Zaniklá vesnice Hol v katastru obce Újezd nad Lesy, kterou po roce 2000 identifikovalo archeologické zkoumání v 
místě vypuštěných rybníků Hol a Žák, jež ves na několik století hospodářsky nahradily, je archeologickou 
památkou středoevropského významu.  
V r. 2014 probíhaly přípravné práce, předpokládaná realizace v r. 2015.  
Info o projektu Připravujeme projekt HOL v Klánovickém lese  
 
Švestková alej v Polesné 
účast v pokračujícím  řízení a opakovaná komunikace s veřejností o pokračování řízení o změně termínu provedení, 
změny typu a umístění náhradní výsadby v řízení z r. 2011 o povolení kácení 18ks švestek v Polesné ulici 
říjen - listopad 2014 
akce Farní ŠVESTKA s Farností u kostela Povýšení sv. Kříže v Kolodějích 
Plánování a výsadba 24 švestek a 45 vzrostlých keřů na farním pozemku v Polesné ulici. Organizace, koordinace a 
dobrovolná práce Zita Kazdová ( Újezdský STROM), dobrovolná práce – farníci, exstarosta Pavel Roušar a 
dobrovolníci STROM Info o akci: Aktuální grantové projekty a jiné dobrovolné aktivity STROMu 
 
 
Říjen 2014_II.sázení s Mary Kay  
externí firemní dotace 30 000,-Kč, další podpora LČR v rámci lesní pedagogiky  
dobrovolná firemní práce cca 10 000,- 
23.10.2014 bylo v rámci firemního dobrovolnictví v Kl.lese vysazeno 150 mladých dubů, z firemní podpory byly 
hrazeny speciální sazenice vhodné na exponované lokality uvnitř přírodního parku, kde vykazují mnohonásobně 
lepší uchycení než standardní řešení. Újezdský STROM a firemní dobrovolníci tak pomáhaji zalesňovat původními 
druhy komplikovaná stanoviště, kde je obvyklá obnova lesa problematická.  
Na sázení se podílelo cca 40 dobrovolníků pod odborným vedením LČR a s podporou dobrovolíků STROMu. 
Součástí akce bylo občerstvení a lesní pedagogika. Akci zorganizoval Újezdský STROM ve spolupráci se 
společnostmi Mary Kay a LČR. 
Info o akci Sázení stromů - podzimní firemní dobrovolnictví s Mary Kay 
 
 
2014/2015_Grant hl.m.P   
„Jižní spojka“– obnova ovocného stromořadí a historické cesty  
v Újezdě nad Lesy - I.etapa 
externí dotace 140 000,- hl.m.Praha 
firemní sponzoring DHL 46 585,- Kč  
firemní dobrovolnictví DHL 6 050,- Kč 
„Jižní spojka“ je současný název pro historickou alej a pěší cestu délky cca 550m na jižní hranici zastavěné části 
MČ P21 - Újezda nad Lesy, která spojuje: 
ulice Staroújezdskou, kde navazuje na již obnovený okruh cest k Rozcestí pod Trojmezím a 
křižovatku polní cesty v prodloužení Oplanské, odkud je možné  pokračovat na Újezd, Koloděje a na Běchovice 
„Jižní spojka“ je součástí dlouhodobého projektu obnovy alejí a cest okolo Újezda, který je systematicky prováděn 
od r. 2011 v rámci spolupráce sdružení aktivních občanů a Komise životního prostředí MČ. 
Grantový projekt v r. 2014 navázal na dobrovolné aktivity místní komunity v minulých letech souhlasem uděleným 
MČ a  geometrickým zaměřením a vytýčení cesty na náklady STROMu. 
V r. 2014 byla kompletně zprůchodněna celá Jižní spojka , štěpka z vyřezaného porostu byla použita na zpevnění 
cesty. Vyřezání se provádělo na základě povolení o kácení  UMCP21/15645/2014/OZPD/Sve ze dne 24.10.2014, 
které vydal OŽPD P21. 
V r. 2015 bude z dotace MHMP podél obnovené cesty dosazeno 40 vysokomenů původních odrůd ovocných 
stromů. Předpokládané ukončení grantu je prosinec 2015. 
Info o projektu: Připravujeme realizaci grantu "Jižní spojka" Aktuální grantové projekty a jiné dobrovolné aktivity 
STROMu 
 
 
 

3. Spolupráce s NNO, petice, informace a pozvánky 
 
únor 2014 
-podpora Uherskohradišťská deklarace o ochraně alejí a rozšíření podpisové akce s odkazem na 
www.arnika.org  viz článek na našem webu Nová deklarace o ochraně alejí 
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-podpora a rozšíření petice Zachraňme stromy  s odkazem na www.arnika.org  
viz článek na našem webu Petice "Zachraňme stromy!" 
březen 2014 
 
-podpora a rozšíření českého projektu na záchranu vyder v českých řekách v mezinárodní soutěži s odkazem 
na Natura a Patroni potoků viz článek na našem webu Vydry v Českých řekách - hlasování o projektu 
 
duben 2014 
-podpora a rozšíření Nominace Strom roku 2014 s odkazem na www.nadacepartnerstvi.cz 
viz článek na našem webu Anketa/grantová výzva Nadace Partnerství 
 
květen 2014 
-podpora a rozšíření Nominace Alej roku 2014 s odkazem na www.arnika.org  
viz článek na našem webu Nominace pro Alej roku 2014 začínají 
 
-veřejné poděkování a deklarace zájmu o pokračující spolupráci s DHL – otevřený dopis Petru Bílkovi a společnosti 
DHL, viz článek na našem webu Připravujeme realizaci grantu "Jižní spojka" 
 
červen 2014 
-podpora a rozšíření petice proti zavážce Lomu Požáry odpadem, odkaz na Přátele Prokopského a Dalejského 
údolí, viz článek na našem webu PETICE: Prokopské a Dalejské údolí 
 
-podpora a rozšíření akce ČSOP – Setkání s přírodou, viz článek na našem webu Tipy na výlety do přírody s 
fotosoutěží ČSOP 
 
-podpora a rozšíření petice Nechceme holé břehy pro záchranu břehové aleje podél Orlice v Hradci Králové, viz 
článek na našem webu Nechceme holé břehy! V Hradci podél Orlice. Podpora a rozšiřování info k tématu pokračuje 
průběžně během r. 2013 - 2014  
 
-podpora a rozšíření Nominace OTEVŘENO x ZAVŘENO 2014, s odkazem na www.otevrete.cz  viz článek na 
našem webu Otevřeno x Zavřeno. Nominace do soutěže. 
 
-podpora a rozšíření celostátní petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava s odkazem na 
www.hnutiduha.cz  viz článek na našem webu Senátorská hanba - návrh zákona o Šumavě  Podpora a rozšiřování 
info k tématu pokračuje průběžně celý rok 2014 viz článek na našem webu Šumava v Parlamentu 
  
-naučná procházka Klánovickým lesem a golfovou kausou pro Arniku a delegaci z Polska ( Zita Kazdová), viz 
článek na našem webu Přátelé z Polska v Klánovickém lese 
 
září 2014 
-komentovaná vycházka Lesní galerií II pro členy Klubu aktivních seniorů ( Zita Kazdová) 
 
-účast na dvoudenním semináři Dobrovolnictví - jak na to? v Jihlavě ( Zita Kazdová) 
 
průběžné informace o pozvánky: 
 
-besedy STUŽ ( především územní plánování, projekty udržitelného rozvoje a života, spolupráce s Radou 
vlády pro udržitelný rozvoj ) – web a mailing 
 
-beseda územní plán Prahy pro NNO –s účastí RNDr. Pavla Roušara, starosty Újezda nad Lesy, 
 
-film PLÁN o územním plánu Prahy 
 
-diskusní seminář EIA a SEA v souvislostech připravovaného nového Zákona o posuzování vlivu na životní 
prostředí  
 
-Veřejné projednání projektu „Lesotechnické úpravy s protipovodňovným účinkem v lokalitě Blatov“ viz 
článek na našem webu  Veřejné projednání opatření na Blatově 
Následná pokračující komunikace se zástupci LČR a místními občany o realizaci projektu a rozsahu kácení a 
ostatních aspektech, které projekt nezohledňuje – pokračuje do r. 2015 

 
-cyklus odborných seminářů ČESKÉHO SPOLKU  PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, viz článek na našem webu 
Prevence katastrof - cyklus odborných seminářů 
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4. Správní a připomínkovací řízení 
 
-účast v řízeních o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (Újezd, Klánovice), v nichž hájíme veřejný 
zájem na zachování zeleně a uložení náhradní výsadby. Přerušeno Chalupovou vyhláškou v r. 2013  a obnoveno v 
plném rozsahu_MŽP v říjnu 2014 
 
-kácení většího rozsahu bylo např.kácení 10ti Topolů černých v majetku Českých drah na Rohožníku v srpnu 2014. 
Zveřejnění záměru a nabídka zastoupení veřejnosti v tomto řízení – viz článek na našem webu 10 Topolů černých 
na Rohožníku Iniciování konzultace OŽPD P21 s VÚOZ Průhonice o možném odběru vzorků pro zachování 
genofondu Populus Nigra. 
 
-na žádost radního pro ž.p. P21 MVDr. Tomáše Vlacha připomínkování projektu Revitalizace parku před 
školou: úprava pěšin, prostoru před vchodem, rozmístění nové výsadby, požadavek na vysazení jehličnanu – 
živého Vánočního stromu Újezda nad Lesy na místo vhodné pro shromáždění velkého počtu lidí při obecních 
Zvonkových průvodech. 
 
-v rámci KŽP připomínkování Návrhu vyhlášek o ohňostojích v Praze a o pražských přírodních parcích 
 
-účast ve vybraných řízeních SÚ MČ P21 od r. 2013 – oznámení jsou zasílána datovkou ze SÚ dle specifikace 
oblastí našeho zájmu. Naše připomínky se standardně týkají dodržování procenta zeleně a žádostí o posouzení 
výjimek z hlediska veřejného zájmu. Pro časově velmi náročnou, kvalifikovanou a skutečně účinnou účast ve 
stavebních a územních řízeních, včetně kontroly, zda jsme řádně informováni o všech řízeních, nám dlouhodobě 
chybí dobrovolník z oboru. 
 
-vyjádření k záměru „Krematorium pro spalování malých zvířat v areálu výzkumných ústavů v Praze 
Běchovicích“ (www.cenia.cz/eia PHA908) – vyjádření v rámci posouzení dle zákona č.100/2001 Sb ve zjišťovacím 
řízení EIA ( požadavek na soulad s ú.p., námitka na ovlivnění EVL, emise). MŽP záměr posoudilo jako nevyžadující 
posouzení vlivu vplném rozsahu a koncem r. 2014 investor zahájil územní řízení. Jako účastníci řízení jsme 
informovali Běchovice a D. Počernice. 
 
 

5. Chalupova vyhláška 
 
v r. 2014 jsme pokračovali v kampani proti Novele vyhlášky o ochraně dřevin z Ministerstva životního prostředí z r. 
2013 – autor exministr Tomáš Chalupa (ODS) 
Dopis Vl.Manovi – náměstkovi ministra ž.p – ze dne 13.6.2014_s doporučením přijetí závěrů Legislativní rady 
vlády, zvýšení ochrany mladých dřevin do 80cm obvodu kmenu a důrazu na povinnost náhradní výsadby 
Úspěch! Chalupova vyhláška byla shledána protizákonnou a jako takovou ji MŽP v r. 2014 zrušilo. 
Dokumentace všech aktivit na našem webu:  
Likvidace stromů pod značkou MŽP 
Chalupova likvidační vyhláška o kácení platí od 15.7.2013. Ale nevzdávejme to!  
Chalupova vyhláška u ombudsmana 
Chalupa (ODS) jako vrchní manipulátor případu Šumava 
Přísnější pravidla pro kácení stromů? 
Po Chalupovi se poroučela i jeho dřevinová vyhláška. Bohu díky!  
 
 

6. Modernizací traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly 
 
-pokračování řízení o kácení stromů podél trati v souvislosti s Modernizací traťového úseku Praha Běchovice 
– Úvaly po odvolání v újezdském řízení.   
-podnět na přešetření kácení u peronu na ČIŽP – pochybení nebylo shledáno 
-iniciování a aktivní účast ve dvou kontrolních šetření v úseku Újezd nad Lesy a Hl.m.P. za přítomnosti 
zástupců investora,  České zemědělské university, veřejnosti a místostarostky Újezda nad Lesy. (dopis Ing. 
Klofcovi 25.2.2014 a následující)    
-iniciovali jsme též šetření OŽPD P21 ve věci seřezání korun javorů u plotu mezi restaurací Smolík a železnicí – 
viník nebyl dopaden, ošetření zmrzačených stromů provede MČ P21 ( dopis referentovi OŽPD p.Švejnohovi dne 
5.4.2014) 
Podařila se záchrana stromů již povolených ke kácení, o nichž se při přeměření zjistilo, že patří pod správu LČR. 
Dosáhli jsme dohody na minimalizaci kácení a zřetelném označení stromů určených ke kácení a naopak určených k 
zachování. Nedosáhli jsme obnovy zeleně a nápravy kompletního vykácení dřevin podél peronu na újezdské 
straně. Nepodařilo se nám zpochybnit Rozhodnutí Hl.m.P. o neuložení náhradní výsadby při kácení v NATURA 
2000. Nepodařilo se nám dosáhnout ochrany cest ve správě MČ P21 a LČR.  
Podrobně na našem webu v článku Modernizace trati a kácení v Klánovickém lese  
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7.Práce v samosprávě a komisích 
 
Během r.2014 probíhaly pravidelné schůzky STROMu a kandidátky Otevřený Újezd a přátel vždy 1.pátek v měsíci. 
Byly přesunuty trvale do Levelu, neboť jinak útulná hospůdka u Čížků byla neúnosně zakouřená. 
 
Ing. Michael Hartman:  
zastupitel za Otevřený Újezd, člen KŽP, předseda Grantové komise, předseda Finančního výboru, pravidelný 
účastník ve veřejných dikusních fórech týkajících se Újezda a principů občanské společnosti 
Mgr. Monika Hartmanová:  
členka KVV  
MUDr. Zita Kazdová:  
členka KVA, spolupracovnice na strategických textech obce, spoluorganizátorka obecních akcí a spoluautorka 
propagačních materiálů, autorka pravidelného informační mailingu „Újezdské pozvánky“, od února 2014 
předsedkyně KŽP 
 
Újezdský STROM podpoříl v komunálních v říjnu roku 2014 volební stranu Otevřený Újezd převodem částky 30 000 
Kč na transparentní účet, který volební straně poskytl jako o příspěvek k otevřenému a transparentnímu vedení 
propagační kampaně v MČ Praha21 a podporu fungování občanské společnosti, což je jedním ze základních cílů 
okrašlovacího spolku.  
 
Ve vedení obce došlo v listopadu 2014 ke změnám. Novou radnici setavilo ANO 2011 spolu s ČSSD a TOP 09.  
 
Újezdský STROM jediný místní spolek systematicky se zabývající tématy životního prostředí a občanské společnosti 
tradičně nabídl dobrovolnou práci členů spolku v nových komisích Rady Městské části. Rada nabídku Újezdského 
STROMu v oblasti kompetencí sdružení nepříjala a obsadila komise na základě politického zastoupení.  Budeme 
nadále sledovat, jak se otázka konceptů občanský a odborný versus politický bude nadále vyvíjet. Viz článek na 
našem webu Okrašlovací spolek Újezdský STROM odmítnut v komisích Rady MČ Praha 21? 
 
 

8. Medializace 
 
webové stránky STROMu www.ujezdskystrom.info :  
chronologicky řazené články k aktuální činnosti sdružení, výzvy, pozvánky 
ÚZ: 
info o kácení u trati, o brigádách, o otevření LG II, grantových projektech ( Jižní spojka a Hol) 
plakáty ve vývěskách:  
XIV. a XV. Úklid Klánovické lesa 
 
 

9. Organizace a struktura  
 
 
V souvislosti s platností nového Občanského zákoníku od 1.1.2014 bylo naše občanské sdružení automaticky 
převedeno na organizačí formu „spolek“ a zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 16296. Pro 
činnost ani stanovy sdružení to neznamená žádnou zásadní změnu, pouze do 3 let je nutné revidovat stanovy. 
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.“) nebude mít s tímto přechodem výrazné 
problémy a splnilo již od počátku také podmínku názvu subjektu, kde podle § 216 zákona 89/2012 Sb. (Občanský 
zákoník) musí název spolku obsahovat slova „spolek“ nebo nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“ . 
 
V rámci postavení spolků v řízeních  a ve společnosti obecně potvrdil jejich význam Ústavní soud, který 
dne 10.6.2014 kostatoval, že „Občanská sdružení (spolky), jež jsou rovnocenným subjektem práva“, „ jsou též 
významným a navýsost demokratickým prvkem občanské společnosti.“ Podrobněji uvádíme  v článku Spolky jsou 
demokratickým prvkem společnosti 

 
 
10. Závěr a poděkování 
 
V roce 2014 disponoval STROM zůstatkem z činnosti v minulých obdobích ve výši 
103 927 Kč určených na provoz sdružení a probíhající grantové projekty v období 
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2013/2014. K tomu získal podporu institucionálních, firemních a individuálních dárců v 
hodnotě 205 100 Kč určených na provoz a projekty v období 2014/2015.  
 
 
Získané prostředky byly zapojovány v souladu probíhajícími projekty a účelem 
sdružení (spolku). 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 všechny 
naše aktivity realizovat.  Děkujeme též těm, kteří se na činnosti spolku podíleli svým 
osobním volnem, dobrovolnickou prací ve prospěch cílů sdružení či dobrou radou a 
nasměrováním. Děkujeme partnerským spolkům z Klánovic a Úval, se kterými jsme 
se podíleli na akcích se společným cílem ochrany životního prostředí v okolí 
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 a Ing. 
Michael Hartman, předseda. 

 

V Praze: 10. 2. 2015 

Schváleno členy Výboru: 

 
Ing. Michael Hartman, předseda      Lucie Růžičková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijato Shromážděním členů sdružení 11. 5. 2015 


