
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚJEZDSKÉHO STROMU ZA ROK 2016

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

ÚJEZDSKÝ STROM

Újezdský STROM (Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21) je dobrovolná nezisková 
nevládní organizace (spolek), která vznikla z iniciativy občanů Újezda nad Lesy v roce 2005 v souladu s tehdejší 
legislativou jako „občanské sdružení‟. Dle novely 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, Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části 
Praha 21, zkráceně dle vyznačených velkých písmen -STROM. Těžištěm činnosti je občanské sdružování osob 
majících společný zájem v ochraně životního prostředí, jeho spoluvytváření, okrašlování 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, 

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 

1.Klánovický les

Tři roky po změně územního plánu ve prospěch celistvosti Klánovického lesa jsme uspořádali výroční setkání s 
přáteli a spolupracovníky osmileté „causy les“: Klánovický les tři roky poté

Pro vnímání veřejnosti skončila osmiletá golfová aféra změnou územního plánu v únoru r. 2013. Pro Újezdský 
STROM a spřátelené OSZKL stále pokračuje:

1.účastí ve stavebním řízení, které vede bývalý investor FGRP na SÚ MČ P21 od r. 2008 za účelem legalizace 
černé stavby rekonstrukce klubovny – žádný posun

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  z r. 2008 na pronájem cca 130ha státního lesa 
společnosti FGRP, kterým  bylav r. 2014 pověřena i újezdská radnice, protože problém byl vyhodnocen jako jeden z
10 nejdůležitějších na Veřejném foru a následné anketě, došlo k zásadnímu posunu. Nikoli ale zásluhou 
újezdské nebo klánovické radnice, nýbrž občanským úsilím.

Újezdský STROM společně s OSZKL poslal Újezdský STROM dopis generálnímu řediteli Lesů ČR a ministrovi 
zemědělství ČR s  připomenutím stále nezrušené smlouvy o smlouvě budoucí a žádostí o její zrušení. Přes 
průběžné obtíže a nepříjemnosti je zásadní sdělení Lesů ČR velmi dobré. Lesy ČR považují Smlouvu o smlouvě 
budoucí s LČR  z r. 2008 za zaniklou!

Informace  k tématu na webu STROMu:

Klánovický les tři roky poté 

Smlouva o smouvě budoucí o pronájmu Klánovického lesa zanikla. TZ spolků OSZKL a Újezdský STROM

Výroční ohlédnutí Újezdského zpravodaje za klánovickým referendem a případem golf v lese

Klánovický les versus golf jako příkladová studie v publikaci Arniky

Další info o našem lese: 

http://www.ujezdskystrom.info/
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/klanovickylesversusgolfjakoprikladovastudievpublikaciarniky
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/ohlednutiujezdskehozpravodajezaklanovickymreferendemapripademgolfvlese
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/smlouvaosmouvebudouciopronajmuklanovickeholesazaniklatzspolkuaoszklaujezdskystrom
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/klanovickylestrirokypote
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/klanovickylestrirokypote


Plánované kácení v našem lese v r. 2016
Hospodaření v Klánovickém lese v r. 2016
Probíhá plánované kácení na Blatově
Plán kácení v Klánovickém lese v r. 2017

2.Pravidelné brigády a úklid lesa

Duben 2016_XVII. Úklid lesa:

Újezdský SROM se stal mediálním partnerem celonárodni kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko. 
Celoročně jsme na našem webu zveřejňovali zprávy o přípravě, výsledcích a dalších plánech kampaně Ukliďme 
svět, ukliďme Česko. Poděkování a zpráva o našem úklidu dne 16.4.2016: Poděkování účastníkům a 
spolupracovníkům XVII.úklidu Klánovického lesa

Průběžný úklid lesních cest na stezkách Lesní galerie I a II provádíme celoročně: 
Kontroly a opravy Lesní galerie v r. 2016, průběžně aktualizováno
Poděkování za opravu mostku 

Připomínáme že v r. 2015 došlo k dohodě o společné péči s MČ P21, o kterou jsme usilovali od r. 2013 - viz  
Schůzka Újezdský STROM - Lesy ČR - MČ P21. Konečně!

3.Granty a projekty

Aktualizace celkového přehledu grantových projektů STROMu:
Přehled grantů a dotací, které pro Újezd získal Újezdský STROM v letech 2009 - 2016, průběžná aktualizace 

Projekt HOL byl ukončen na podzim 2015. Prezentace na slavnostní vernisáži a výstavě roku v
Újezdském muzeu, v souvislosti se 700. výročím narození Karla IV., jakož i slavnostní otevření
stezky dne 14.5., na den narozeníi Karla IV., proběhlo na jaře r. 2016. Chronologicky
zaznamenáno v článcích na webu STROMu:

Naučná stezka HOL součástí výstavy KareI IV. a Soluňští bratři v Újezdě nad Lesy

Naučnou stezku HOL otvíráme v sobotu 14.5.2016

Stezka HOL symbolicky otevřena v den 700. narozenin Karla IV.

Otevření stezky HOL pohledem Újezdského a Klánovického zpravodaje

Týden udržitelného rozvoje 2016 
do druhého ročníku v ČR jsme se na přelomu května a června 2016  zapojili akcí Sousedský pétanque ve
spolupráce s Otevřeným Újezdem)
Info na našem webu: 
Třetí sousedský pétanque ve druhém Týdnu udržitelnosti v ČR 
Evropský týden udržitelnosti 2016 

2014/2015_Grant hl.m.P 
 „Jižní spojka“– obnova ovocného stromořadí a historické cesty 
v Újezdě nad Lesy - I.etapa
externí dotace Hl.m.Praha: 140 000,-Kč
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 . Závěrečná zpráva projektu: 
Jižní spojka - grant Hl.m.Prahy 2014/2015 zdárně ukončen k 31.12.2015

Říjen 2016_IV. sázení s Mary Kay  
externí dotace – firemní sponzoring Mary Kay: 40 000,-Kč 

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/jiznispojka-granthlmprahy20142015zdarneukoncenk31122015
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/evropskytydenudrzitelnosti2016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/tretisousedskypetanquevedruhemtydnuudrzitelnostivcr
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/otevrenistezkyholpohledemujezdskehoaklanovickehozpravodaje
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/stezkaholsymbolickyotevrenavden700narozeninkarlaiv
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/naucnoustezkuholotviramevsobotu1452016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/naucnastezkaholsoucastivystavykareiivasolunstibratrivujezdenadlesy
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/prehledgrantuaadotaciujezdskehostromuvletech2009-2014
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/schuazkaujezdskystrom-lesycr-mcp21konecne
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/podekovanizaopravumostku
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/kontrolyaopravylesnigalerievr2016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/podekovaniucastnikuamaspolupracovnikuamxviiukliduklanovickeholesa
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/podekovaniucastnikuamaspolupracovnikuamxviiukliduklanovickeholesa
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/plankacenivklanovickemlesevr2017
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/probihaplanovanekaceninablatove
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/hospodarenivklanovickemlesevr2016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/planovanekacenivnasemlesevr2016


18.10.2016 bylo v rámci firemního dobrovolnictví v Kl.lese vysazeno 300 mladých dubů. 
Náklady na nákup stromků a občerstvení po práci uhradila společnost Mary Kay. 
Akci zorganizoval Újezdský STROM k letošnímu Dni stromů, ve spolupráci s panem revírním Sedláčkem z LČR, za 
pomoci Lesů Hl.m.P., které nám na akci opět zapůjčily profesionální sekeromotyky.
Info na našem webu: Sázení s Mary Kay už počtvrté - oslava Dne stromů 2016 v Klánovickém lese   

2015/2016_Grant hl.m.P 
Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy 
externí podpora hl.m.P.: 100 000,-Kč
externí podpora z firemního sponzoringu a dobrovolnictví DHL: cca 40 000,-Kč
Pokračování projektu v r. 2016: proběhl botanický průzkum, na jehož základě jsme ve spolupráci s OOP
MHMP určili další postup revitalizace. Odborným externistou a realizátorem pozemních a výsadbových
prací a je Ing. Miloš Král z Klánovic. Na podzim 2016 jsme požádali o proloužení grantu do r.2017 a v prosinci 2016
jsme získali kladné vyjádření MHMP.

Info o projektu: 
Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy - grantový projekt 2015 - ?   

Grant „Pramenště“, spolek Újezdský STROMa a jeho jednotliví členové se stal cílem útoků, pomluv a
šikany spolku Oko z Újezda nad Lesy a zastupitele Duchka (SÚL a Patrioti), který je současně
místopředsedou Oka a šéfredaktorem Magazínu Oko. Situaci průběžně řešíme s právníkem a OOP MHMP.
Na základě doporučení z MHMP jsme v listopadu 2016 přestali zveřejňovat informace o pokračování
projektu na webu STROMu.

Grant MČ P21
Dokončení LGI  - informační cedule Pétanque pro každého
dotace z grantového programu MČ P21: 3390,-Kč 
spoluúčast Újezdského STROMu: 1720,-Kč. 
Pokračování - info o vandalském poškození v r. 2016: 
Kontroly a opravy Lesní galerie v r. 2016, průběžně aktualizováno

4.Spolupráce s NNO, petice, informace a pozvánky

V r. 2016 byly hlavními tématy spolupráce: podpora zamítnutí plánů na stavbu přehrady na Berounce a vznikající 
Metropolitní plán (+ starý územní plán Prahy) 

Z minulých let pokračují a rozvíjejí se témata: zákon o Šumavě a zákon o NP, topolová alej mezi Černošicemi a 
Radotínem, břehová alej v Hradci Králové, Evropský Týden udržitelnosti pokračování enviromentálních otáze 
světových i lokálních a téma divoké přírody v ČR, ochrana dřevin, dobrovolnictví a spolupráce s Arnikou, Hnutím 
DUHA, Nadací Partnerství, o.s. Pošembeří.

Níže činnost k uvedeným i dalším tématům v článcích na webu STROMu, řazená chronologicky:

Leden 2016

Hnutí DUHA, Frank Bold a OZE nás zvou na seminář o výrobě obnovitelné energie pro města a obce

Únor 2016

Evropský strom roku 2016: hlasujte do konce února

Jak zachránit strom a jiné užitečné informace od Arniky

Anketa Arniky "Klenot Prahy nebo Skleněné peklo": hlasování jen do 21.2.2016

Dobrá zpráva o topolové aleji Radotín - Černošice

Březen 2016

Sněhová nadílka z 29. února 2016

Netopýři v topolové aleji

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/netopyrivtopolovealeji
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/snehovanadilkaz29unora2016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/dobrazpravaotopolovealejiradotin-cernosice
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/anketaarnikyklenotprahynebosklenenepeklohlasovanijendo2122016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/jakzachranitstromajineuzitecneinformaceodarniky
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/evropskystromroku2016hlasujtedokonceunora
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/hnutiduhafrankboldaozenaszvounaseminarovyrobeobnovitelneenergiepromestaaobce
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/kontrolyaopravylesnigalerievr2016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznambeznadpisu-2
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/sazenismarykayuzpoctvrte-oslavadnestromua2016vklanovickemlese


Letošní kampaň Ukliďme Pošembeří startuje v sobotu 12.3.2016, vyvrcholí DnemZemě na Klepci 16.4.2016

Výběrové řízení na vedoucího životního prostředí a dopravy v Újezdě nad Lesy

Podporujeme PETICI proti vodní nádrži na Berounce

Ochrana divoké přírody v ČR - co můžu udělat  Netopýři v topolové aleji

Letošní kampaň Ukliďme Pošembeří startuje v sobotu 12.3.2016, vyvrcholí DnemZemě na Klepci 16.4.2016

Výběrové řízení na vedoucího životního prostředí a dopravy v Újezdě nad Lesy

Podporujeme PETICI proti vodní nádrži na Berounce

Ochrana divoké přírody v ČR - co můžu udělat

Duben 2016

Anketa STROM roku 2016 Nadace Partnerství odstartovala, přihlašujte své favority

Foťte, piště, posílejte - fotografická soutěž Pražské stromy

Nesouhlasíme s betonářskými plány na Berounce!

Veletrh neziskovek NGO 2016

Ropák a Zelená perla roku 2015 mají své vítěze.

Jak chutná environmentální žal a diskuse nad encyklikou LAUDATO SI´

Květen 2016

"Máme uklizeno" souhrnná zpráva Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016 Palmová katastrofa a Zprávy na talíři 2016 
č.1 

ARNIKA hledá nový domov. Víte o vhodných prostorách? Pomozte! AKTUALZACE.

Pozvání na seminář AV ČR na téma odpovědnost za naši krajinu.

9. - 13.5.2016: devátý Týden lesů.

Břehová alej v Hradci Králové - pokračování v r. 2016 

Nedej se! opět o Šumavě, tentokrát o bezpráví a prezidentských medailích 

Třetí sousedský pétanque ve druhém Týdnu udržitelnosti v ČR 

Evropský týden udržitelnosti 2016 

Červen 2016

Udělejte si čas na anketu „Rozmanitost života a kvalita ekosystémů“ 

Spolupráce Arniky, dobrovolníků a silničářů zachránila už sedmou alej, tentokrát u Švábova na Jihlavsku 

Využijme možnost pracovního setkání neziskovek nad Metropolitním plánem. POZOR na změnu místa konání! 

Červenec 2016

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vyuzijmemoznostpracovnihosetkanineziskoveknadmetropolitnimplanem
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/spolupracearnikydobrovolnikuaasilnicaruazachranilauzsedmoualejtentokratusvabovanajihlavsku
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/udelejtesicasnaanketurozmanitostzivotaakvalitaekosystemua
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/evropskytydenudrzitelnosti2016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/tretisousedskypetanquevedruhemtydnuudrzitelnostivcr
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/nedejseopetosumavetentokratobezpraviaprezidentskychmedailich
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/brehovaalejvhradcikralove-pokracovanivr2016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/9-1352016devatytydenlesua
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pozvaninaseminaravcrnatemaodpovednostzanasikrajinu
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/arnikahledanovydomovviteovhodnychprostorachpomozte
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/palmovakatastrofaazpravynataliri2016c1
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/palmovakatastrofaazpravynataliri2016c1
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/mameuklizenosouhrnnazpravauklidmesvetuklidmecesko2016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/jakchutnaenvironmentalnizaladiskusenadencyklikoulaudatosi
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/ropakazelenaperlaroku2015majisveviteze
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/nesouhlasimesbetonarskymiplanynaberounce-1
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/nesouhlasimesbetonarskymiplanynaberounce
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/fottepisteposilejte-fotografickasoutezprazskestromy
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/anketastromroku2016nadacepartnerstviodstartovalaprihlasujtesvefavority
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/ochranadivokeprirodyvcr-comuazuudelat
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/podporujemepeticiprotivodninadrzinaberounce
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vyberoverizeninavedoucihozivotnihoprostrediadopravyvujezdenadlesy
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/letosnikampanuklidmeposemberistartujevsobotu1232016vyvrcholidnemzemenaklepci1642016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/netopyrivtopolovealeji
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/ochranadivokeprirodyvcr-comuazuudelat
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/podporujemepeticiprotivodninadrzinaberounce
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vyberoverizeninavedoucihozivotnihoprostrediadopravyvujezdenadlesy
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/letosnikampanuklidmeposemberistartujevsobotu1232016vyvrcholidnemzemenaklepci1642016


Potřebujeme déšť a lepší hospodaření s vodou! Sucho výrazně zasahuje podzemní prameny 

Jeden tetřev divočinu nedělá! podporujeme kampaň Hnutí DUHA 

Srpen 2016

Plány na přehradu na Berounce jsou pozastaveny 

Záznam druhého setkání s Petrou Kolínskou nad novým Metropolitním plánem 

Alej roku 2016: nominace do 23.10. 

Září 2016

Šumava: tři zprávy z pozdního léta 2016

Podporujeme program SZ v krajských a senátních volbách 7. - 8.10.2016

Evropský den recyklace baterií 9.9.2016, TZ Spolku Ekosmák

Říjen 2016

Pomáhám, protože chci - 72 hodin dobrovolnictví v r. 2016

Hlasování v anketě STROM roku 2016 do 10.10.2016

Nominace Alej roku 2016 probíhají do 23.10.2016

Záznam 3. letního setkání nad Metropolitním plánem s Petrou Kolínskou a Petrem Halváčkem

Seminář k ochraně památných, významných a jiných stromů, přihlášky do 5.11.2016

Petr Svoboda: Přehrada na Berounce? Megalomanie

Listopad 2016

Strategický plán Prahy - aktualizace 2016, souhlas MŽP, dokumenty ke stažení

Milá Arniko... blahopřání k 15. narozeninám

Právní ochrana dřevin - STUŽ v úterý 6.12.2016

TagBust jako první krok protivandalské kampaně

Ropák Trump v čase klimatických změn 

Prosinec 2016

Dopis a TZ Hnutí DUHA k dnešnímu parlamentnímu hlasování o národních parcích

Zajímá vás revitalizace veřejného parku před školou v Újezdě nad Lesy?

Právní vztahy k dřevinám - beseda STUŽ, nová publikace a účast spolku ve správních řízeních

5.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. V r. 2016 aktivní účast především v řízeních vedených v 

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pravnivztahykdrevinam-besedastuznovapublikaceaucastspolkuvespravnichrizenich
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zajimavasrevitalizaceverejnehoparkupredskolouvujezdenadlesy
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/dopishnutiduhakdnesnimuparlamentnimuhlasovanionarodnichparcich
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/ropaktrumpvcaseklimatickychzmen
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/tagbustjakoprvnikrokprotivandalskekampane
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pravniochranadrevin-stu66122016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/milaarnikoblahopranik15narozeninam
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/strategickyplanprahyaktualizace2016souhlasmzpdokumentykestazeni
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/petrsvobodaprehradanaberouncemegalomanie
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/seminarvmoleticichkochranepamatnychvyznamnychajinychstromuaprihlaskydo5112016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznam3letnihosetkaninadmetropolitnimplanemspetroukolinskouapetremhalvackem
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/nominacealejroku2016probihajido23102016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/hlasovanivanketestromroku2016do10102016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pomahamprotozechci-72hodindobrovolnictvivr2016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/evropskydenrecyklacebaterii992016tzspolkuekosmak
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/podporujemeprogramszvsenatnichvolbach
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/sumavatrizpravyzpozdniholeta2016
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/alejroku2016nominacedo2310
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznamdruhehosetkanispetroukolinskounadnovymmetropolitnimplanem
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/planynaprehradunaberouncejsoupozastaveny
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/jedentetrevdivocinunedelapodporujemekampanhnutiduha
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/potrebujemedestalepsihospodarenisvodousuchovyraznezasahujepodzemnivody


souvislosti s veřejným prostorem, či v majetku MČ. Obnovení žádostí pro rok 2016 dne 9.2.2016: Újezdský 
STROM obnovil žádosti o účast ve správních řízeních

-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 stále chybí 
dobrovolník z oboru.

6.Práce v samosprávě a komisích

Po rozpadu koalice  ANO – ČSSD – TOP 09  - Pro Prahu  koncem roku 2015  (rok po komunálních volbách), byla po
třech měsících „bezvládí“ na začátku r. 2016 s velkými obtížemi sestavena koalice nová – Otevřený Újezd – 
Svobodní – ČSSD – TOP 09 - Pro Prahu – Nezařazení. Složení komisí zůstalo ale nadále bez zástupců Újezdského 
STROMu. Zvláště palčivá je tato situace v komisích, které se dotýkají veřejného prostoru, dopravy a životního 
prostředí. 

Veřejně prospěšné aktivity, ve kterých se v r. 2016 v MČ angažovali členové Újezdského STROMu jsou v r. 2016 
převážně aktivity spolkové. Zastoupení v obecní struktuře jsou dva členové spolku, ovšem nikoli za spolek, ale za 
volební uskupení Otevřený Újezd:

Ing. Michael Hartman: 
zastupitel za Otevřený Újezd, předseda Kontrolního výboru
 
MUDr. Zita Kazdová: 
externí členka Muzejní rady

Během r. 2016 probíhaly pravidelné páteční schůzky STROMu a kandidátky Otevřený Újezd a přátel vždy 1. pátek 
v měsíci.

Za účelem vyplnění informačního vakua ve zpravodajství z občanského života a tématu udržitelnosti života, se v r. 
2015 stala Zita Kazdová  zakladatelkou a dobrovolnou redaktorkou internetového deníku Otevřené noviny – 
občanského zpravodaje pro Újezd nad Lesy a okolí. V r. 2016 se náplň a forma ON stabilisovala a stala se 
legitimním a využívaným zdrojem informací. Nutno poznamenat, že kvalita oficiálního Újezdského zpravodaje se s 
příchodem šéfredaktora Bohuslava Hrušky, který zvítězil ve výběrovém řízení, stoupá a je konečně více zaměřená 
na veřejný prostor.

Aktuální pozvánky a informace o akcích

7. Medializace

webové stránky STROMu www.ujezdskystrom.info : 
chronologicky řazené články k aktuální činnosti sdružení, výzvy, pozvánky

Otevřené noviny http://otevrenenoviny.cz 

Újezdský zpravodaj

plakáty ve vývěskách: 
XVII. Úklid Klánovické lesa

Nástěnka Újezdského STROMu, pronajmutá od Úřadu MČ P21
- ulice Staroklánovická vedle vchodu na úřad

8. Organizace a struktura 

-spolek v r. 2016 funguje bez organizačních i jiných změn
-transparentní účet 2600264455/2010

http://otevrenenoviny.cz/
http://www.ujezdskystrom.info/
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/aktualnipozvankyainformaceoakcich
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/ujezdskystromobnovilzadostioucastvespravnichrizenich
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/ujezdskystromobnovilzadostioucastvespravnichrizenich


ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ

V roce 2016 disponoval spolek zůstatkem z činnosti v minulých obdobích ve výši 223 773 Kč určených na 
probíhající grantové projekty z období 2015/2017. K tomu získal podporu institucionálních, firemních a 
individuálních dárců v hodnotě 85 359 Kč, určených na projekty a činnost převážně v období 2016/2017.

Získané prostředky jsou zapojovány v souladu probíhajícími projekty a účelem spolku. Detaily pohybu prostředků 
lze sledovat na veřejně přístupném transparentním účtu. 

Přehled dotačních akcí a projektů je uveden na www.ujezdskystrom.info 

Děkujeme každému z našich dárců a pomocníků, bez nichž by se nám nepodařilo naše aktivity realizovat! 
Děkujeme za finační podporu, díky které můžeme vytvářet a finacovat projekty na zkrášlení a zlepšení prostředí 
Újezda nad Lesy a okolí.
Děkujeme všem, kteří se na činnosti spolku podílí osobním volnem, dobrovolnickou prací ve prospěch cílů 
sdružení, dobrou radou či nasměrováním.
Děkujeme partnerským spolkům z Klánovic, Úval, celostátnímu spolku Arnika i všem dalším, kteří se s námi 
podílejí na akcích okrašlování a ochrany životního prostředí.
Děkujeme úřadu MČ Praha 21 za součinnost při organizování akcí čištění lesa a dalších okrašlovacích projektech 
naší městské části. 
Děkujeme pracovníkům státního podniku Lesy České republiky a Lesy hl. m. Prahy za soustavnou podporu a 
dobrou součinnost na společných lesních projektech.

Ing. Michael Hartman, předseda
MUDr. Zita Kazdová, místopředsedkyně

V Praze: 12. 4. 2017

Sázení stromků s Mary Kay a oslava Dne stromů v Klánovickém lese 18.10.2016

http://www.ujezdskystrom.info/

