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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 v roce 2018

1. Klánovický les

Újezdský STROM stále zůstává účastníkem řízení, neukončených ani po změně územního plánu ve prospěch lesa v 
roce 2013:

1. stavební řízení, které vede bývalý investor FGRP na SÚ MČ P21 od r. 2008 za účelem legalizace černé stavby 
rekonstrukce klubovny: 

po 11ti letech posun! Pokračování řízení bylo spolku oznámeno  Sp.zn.: Výst/4949/2008/Ku ze dne 17.9.2018 a 
dne 4.10.2018 se vrámci řízení uskutečnila schůzka, na niž byli stavebním úřadem obesláni tito účastníci:

Forest Golf Resort Praha a.s, IDDS: 6dxd59j 
Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s., IDDS: 
cumj26m , na schůzce zastoupený RNDr. Pavlem Roušarem
Pro-GOLF 2005, o.s., Axmanova č.p. 260, Praha 9-Klánovice, 190 14  Praha 914 
Městská část Praha-Klánovice, IDDS: 2u4aks8 

Řízení bude pokračovat v r. 2019.

2. procesní správnosti v územním řízení 

S právními úkony spojené s body 1. a 2. pomáhá JUDr Petr Svoboda.

Další informace k tématu našeho lesa na webu STROMu v r. 2018:

Klánovický les po pěti letech   

Připojujeme se k aktivitě "NE parkovišti místo kusu Klánovického lesa v ulici U Trativodu
Připojili jsme se a aktivně zapojili do informační a petiční akce vyvolanou klánovickými občany na 
odvrácení plánu starosty MUDr Poláka a Rady MČ Praha – Klánovice převést do správy Klánovic a následně 
vykácet podstatnou část lesa v ulici U Trativodu za účelem stavby P+R.

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pripojujemesekaktiviteneparkovistimistokusuklanovickeholesavuliciutrativodu
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/klanovickylespopetiletech
http://www.ujezdskystrom.info/


2. Pravidelné brigády a úklid lesa

Újezdský STROM je v r. 2018 již potřetí mediálním patnerem a aktivním účastníkem kampaně Ukliďme 
svět, ukliďme Česko a náš XIX. úklid jsme zaregistrovali pod číslem 18582. Informace, tiskové zprávy a 
pozvánky Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018 jsou jako vždy na našem webu – zde jejich seznam neuvádíme.

Potěšilo nás, že k XIX. úklidu s Újezdským STROMem se přidal i "dobrý duch" našeho lesa, pan V. z Újezda nad Lesy,
který les pravidelně prochází a vytahuje z něj zasutý nepořádek, který následně předává panu revírnímu.

Potěšilo nás i to, že trojice superpracovitých gymnazistů z Horních Počernic si vybrala XIX. úklid s Újezdským 
STROMem jako ročníkový projekt. 

Články k tématu na webu STROMu chronologicky:

XIX.úklid lesa s Újezdským STROMem bude v sobotu 7.4.2018  

Náš les budou uklízet i klánovičtí - spojujeme síly v sobotu 7.4.2018  

Ukliďme svět a Česko 2018. Připojujeme se XIX. úklidem a jsme opět mediálním partnerem kampaně  

Ohlédnutí za XIX.úklidem Klánovického lesa s Újezdským STROMem v sobotu 7.4.2018  

V podzimní vlně kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018 jsme pracovali na udržitelnosti grantového
projektu Jižní spojka a na opravách LGI.

Opravy a čištění Lesní galerie I - celosvětové "úklidové září" Újezdského STROMu 

Podzimní úklid 2018. Připojte se vlastní akcí! 

 Spolkový příspěvek Újezdského STROMu v ÚZ 10/2018 - poděkování spolupracovníkům a aktivním 
spoluobčanům

Celosvětový úklid v sobotu 15.9.2018 s Újezdským STROMem, místními a firemními dobrovolníky na  
"Jižní spojce" v Újezdě nad Lesy   

„Sobota 15.9.2018 - Celosvětový úklidový den v kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko. Újezdský STROM s místními 
dobrovolníky a firemními dobrovolníky DHL pracoval na úklidu a údržbě pěší cesty Jižní spojka v majetku MČP21 na 
jižní hranici Újezda nad Lesy. Konání akce jsme ohlásili mailem tajemníkovi ÚMČ P21. Registrace akce 19562.“

Stezky Lesní galerie I a II jsou pravidelnou součástí „velkých“ úklidů, průběžný úklid lesních cest na 
stezkách LG provádíme celoročně. Odpad likvidujeme ve vlastní popelnici, při velkém binci požádáme o 
odvoz odpadu MČ P21, zastoupenou vedoucím úklidové čety p.Váňou

Vandalismus na naučné stezce Hol. Článek pro Klánovický zpravodaj 3/2018    

Výsledky kontroly LG a Hol v Klánovickém lese v roce 2018. Při kontrole jsme poklidili nejvzdálenější  
lokality a vyčistili 14 cedulí    

Nová žaloba na graffiti na TAB 5 LG II. Odloženo…    

Rychlý úklid okolo Mimrovky    

Binec u odpočívadla č.8 na LG I uklidil Újezdský STROM    

Extra podzimní úklid Újezdského STROMu: odpočinková místa LG II a Hol    

Počmáraný netopýr Slyšák     

 

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pocmaranynetopyrslysak
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/extrapodzimniuklidujezdskehostromuodpocinkovamistalgiiahol
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/binecuodpocivadlac8nalgiuklidilujezdskystrom
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/rychlyuklidokolomimrovky
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/novazalobanagraffitinatab5lgii
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vysledkykontrolylgaholvklanovickemlesevroce2018prikontrolejsmepoklidilinejvzdalenejsilokalityavycistili14ceduli
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vysledkykontrolylgaholvklanovickemlesevroce2018prikontrolejsmepoklidilinejvzdalenejsilokalityavycistili14ceduli
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vandalismusnanaucnestezceholclanekproklanovickyzpravodaj32018
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznambeznadpisu-4
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznambeznadpisu-4
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/spolkovyprispevekujezdskehostromuvuz102018-podekovanispolupracovnikuamaaktivnimspoluobcanuam
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/spolkovyprispevekujezdskehostromuvuz102018-podekovanispolupracovnikuamaaktivnimspoluobcanuam
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/podzimniuklid2018pripojtesevlastniakci
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/opravyacistenilesnigaleriei-celosvetoveuklidovezariujezdskehostromu
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/ohlednutizaxixuklidemklanovickeholesasujezdskymstromemvsobotu742018
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/uklidmesvetacesko2018pripojujemesexixuklidemajsmeopetmedialnimpartneremkampane
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/naslesbudouuklizetiklanovicti-spojujemesilyvsobotu742018
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/xixuklidlesasujezdskymstromembudevsobotu742018


Podzimní „Ukliďme“ s místními a firemními dobrovolníky na Jižní spojce

Čištění Lesní galerie 2018



3. Granty a dotace

V r. 2018 se spolek z vlastního rozhodnutí opět neúčastnil grantového řízení MČ P21, ani nežádal o 
individuální dotace MČ P21. Prostředky na projekty ve prospěch Újezda nad Lesy dlouhodobě získává 
Újezdský STROM z externích dotací a firemního sponzoringu.

Dotační praxe v Újezdě nad Lesy 2018    

Sázení stromů v Klánovickém lese v rámci firemního dobrovolnictví Mary Kay
Ve spolupráci s Lesy Č a Lesy hl.m.Prahy jsme 25.10.2018 díky termínů blízkém oslavě 100 výročí vzniku
samostatného českého státu spojili sázení nových stromů s připomenutím Dne stromů a projektem Stromy
svobody ke 100. výročí samostatné republiky, který zaštiťuje Nadace Partnerství. Díky štědrému sponzorství
výsadby finančními prostředky a aktivní prací vlastních dobrovolníků se podařilo na exponovaná místa vysadit
300 nových dubů. Duby se sázejí na základě metodického doporučení podniku Lesy ČR sázejí zdůvodu obnovení původního 
přirozeného složení lesních porostů v okolí Prahy.

 S Mary Kay jsme vysadili dalších 300 dubů v Klánovickém lese    

Shrnutí, související a pokračující informace v roce 2018 k projektu 
„Revitalizace prameniště Běchovického potoka v újezdě nad Lesy“
realizace 2015/2017 z dotace hl.m.Prahy 

Projekt byl úspěšně ukončen v řádném termínu 31.6.2017, závěrečná zpráva je zveřejněna na webu
Újezdského STROMu:https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznambeznadpisu-2    

Dosaženým výsledkem projektu je stanovení a zahájení managementu louky v nivě Běchovického potoka a zvýraznění trvale 
podmáčených míst vytvořením fakultativní tůňky s ponecháním průsaku vody v zájmovém území. Bylo vysazeno pět stromů  - 2 
lípy a 3 duby. Součástí projektu se stala populárně zpracovaná velmi úspěšná výstava Voda živá ve spolupráci s Újezdským 
muzeem a Masarykovou ZŠ a informační materiály o významu vody v krajině s využitím konkrétního příkladu mokřadu v nivě 
Běchovického potoka. Kurátorkou výstavy byla koordinátorka grantu Zita Kazdová. Revitalizace tzv. „pobočného prameniště“ 
Běchovického potoka zapadá do koncepce obnovy pěších cest na jihu Újezda nad Lesy, na níž se spolek Újezdský STROM aktivně 
podílí od r. 2010.

Grant „Pramenště“, spolek Újezdský STROMa a jeho jednotliví členové se  stali cílem intensivních útoků, pomluv a šikany spolku 
OKO z Újezda nad Lesy a zastupitele Duchka (SÚL a Patrioti), který je současně místopředsedou spolku OKO a šéfredaktorem 
Magazínu Oko. Na základě doporučení z MHMP jako donora dotace jsme v listopadu 2016 přestali zveřejňovat podrobné informace 
o projektu na webu STROMu.

V r. 2016 jsme na základě souhlasu MČ P21 jako vlastníka pozemků (Usnesení RMČ48/0810/16 ze dne 6.12.2016) zpracovali a 
podali žádost o dotaci hl.m.Prahy na údržbu revitalizovaných pozemků v období 2017- 2018. Byli jsme úspěšní, dotaci jsme získali 
a do konce r. 2018 jsme pozemkům parc.č. 4262/36 a 37 ve svěřené správě MČ P21 zajistili údržbu dle doporučeného 
managementu  - viz níže samostatně uvedený grantový projekt Polní mokřad s květnatou loukou v nivě Běchovického 
potoka.
 
V r. 2017 inicioval Spolek OKO prověření grantu kontrolními orgány MHMP, dílčí otázky spojené s vlastnictvím pozemku 
(MČ P21) řešila po „anonymním“ udání MČ P15. O průběhu, či výsledcích těchto a souvisejících jednání nebyl Újezdský 
STROM do konce r. 2018 informován. 

V souvislosti s grantem byla koordinátorka udána zastupitelem Duchkem a jeho stranickým kolegou Ing. Lamešem k 
přestupkové komisi v MČ Praha – Klánovice, kde proběhlo 30.11.2017 podání vysvětlení. Klánovice poté případ předaly 
Hl.m.Praze a odtud doputoval do MČ Praha – Běchovice, kde byla obě řízení v roce 2018 odložena respektive zastavena.
  
V průběhu r. 2017 probíhala intensivní komunikace členů Újezdského STROMu o projektu s ÚMČ P21. Písemná 
komunikace, spolkem archivovaná, odhalila alarmující neinformovanost a neochotu, či neschopnost informace přijmout, či si je 
vzájemně předávat mezi jednotlivými odbory či zaměstnanci úřadu, včetně Komise životního prostředí a radní za ž.p. Dr. Jenšovské
(Pro Prahu). Míra „mimochodné komunikace“, neustálých a donekonečna opakovaných výpadů proti  projektu a spolku Újezdský 
STROM, založených na vyfabulovaných předpokladech, vzbudila podezření buď na naprostou nekompetentnost dotčených úředníků 
a radní Jenšovské, nebo na zlou vůli či osobní nepřátelství vůči Újezdskému STROMu, či jeho členům. 

Za účelem plynulého navázání a pokračování managementu pozemků parc. č. 4262/36 a 4262/37 v k.ú. Újezd nad Lesy ve svěžené
správě MČ P21 v následujícím období 2018/2019 jsme MČ Praha 21 standardně požádali o souhlas s podáním žádosti v grantovém 
programu Hl.m.Prahy. Žádost, adresovanou Radě MČ P21, postoupila starostka MČ Karla Jakob Čechová Komisi životního prostředí 
MČ P21 (KŽP) a komise doporučila naší žádosti nevyhovět. Zamítavé stanovisko KŽP tlumočila Radě MČ RNDr. Jitka Jenšovská, 
která byla zároveň předsedkyní KŽP a radní MČ. Rada MČ P21 dne 21.11.2017 usnesením RMČ68/1192/17 zamítla žádost 
spolku Újezdský STROM o souhlas s podáním žádosti v grantovém programu Hl.m.Prahy. 

Předseda Újezdského STROMU, posléze KŽP v r. 2017 a posléze koordinátorka v r. 2018 doporučila Radě MČ P21 
postup, kterým by měla MČP21 jako vlastník pozemků vyřešit svou nejistotu v klasifikaci svých pozemků parc. č. 
4262/36 a 4262/37 a odblokovat tak možnost žádat o dotaci na pokračující údržbu lokality.

Do konce roku 2018 ale spolek Újezdský STROM od MČ P21 neobdržel ani odpověď, ani žádnou novou informaci a 
posun v této věci.

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznambeznadpisu-2
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/smarykayjsmevysadilidalsich300dubuavklanovickemlese
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/dotacnipraxevujezdenadlesy2018


Poslední aktivitou Rady MČ P21, o které jsme se dozvěděli pouze prostřednictvím urážlivých komentářů na adresu 
spolku Újezdský STROM a jeho členů na facebooku, bylo jednomyslně přijaté Usnesení RMČ86/1542/18 ze dne 25.9.2018. 
Rada MČP21 ve složení Karla Jakob Čechová (starostka za TOP09), Jan Slezák (místostarosta za ČSSD), Tomáš Fábera 
(místostarosta nezařazený), MUDr. Jaroslav Jeníček, CSc.(radní za Soukromníky) a RNDr. Jitka Jenšovská (radní pro životní 
prostředí a předsedkyně KŽP za Hnutí pro Prahu) se rozhodla „podat podnět příslušnému odboru MHMP k prošetření čerpání dotace 
spolku Újezdský STROM“ ve věci „Realizace projektu revitalizace prameniště Běchovicého potoka v Újezdě nad Lesy“…

Nezávisle na této aktivitě Rady MČ P21 naplánoval Odbor kontrolních činností Magistrátu hl.m.P. kontrolu, kterou v 
Újezdě nad Lesy vykonal dne 10.12.2018. "Z kontrolních zjištění vyplývá, že poskytnutý grant z rozpočtu hlavního 
města Prahy byl použit v souladu s předloženým projektem schváleným usnesením Rady hlavního města Prahy č. 
1213 ze dne 26.5.2015, smlouvou a Podmínkami. Při následné veřejnosprávní finanční kontrole na místě nebyly 
zjištěny nedostatky při čerpání veřejné finanční podpory" 

Spolek Újezdský STROM v období 2016 – 2018 opakovaně předával úřadu a samosprávě MČ P21 veškeré informace k 
projektu. Opakovaně se také prokázalo, že projekt je realizován bez závad a v souladu s poskytnutou dotací. Na další 
pokračování údržby revitalizovaných území, které by MČ P21 jako vlastníka nezatížilo ani náklady, ani prací,  spolek 
vynaložil maximální úsilí. 

MČ P21 zareagovala pouze restrikcí vůči spolku. Tímto postupem tedy MČ P21 dosáhla toho, že od roku 2019 péči a 
náklady o údržbu revitalizovaných pozemků parc.č.  4262/36 a 37 přebírá  MČ P21 jako jejich vlastník, a to bez 
pomoci jakékoli externí dotace a dobrovolné neplacené práce Újezdského STROMu a místních dobrovolníků.

2017/2018_Grant hl.m.P.
Polní mokřad s květnatou loukou v nivě Běchovického potoka
Projekt, který byl  realizován z dotace hl.m.Prahy na základě souhlasu RMČ P21 v r. 2016 s podáním grantové žádosi
(Usnesení RMČ48/0810/16 ze dne 6.12.2016), přímo navazuje na přírodě blízkou úpravu lokality v období 2015/2017
a řeší údržbu a stabilizaci bezlesého území v nivě Běchovického potoka. 
externí dotace 110 000,- hl.m.Praha
spoluúčast spolku, firemní sponzoring a dobrovolnictví  15 400,- Kč 

Projekt přímo navazuje na přírodě blízkou úpravu lokality v období 2015/2017 (Revitaizace pobočného prameniště B.p.)a řeší 
údržbu a stabilizaci bezlesého území v nivě Běchovického potoka. Péče o území, umožněné touto dotací je ukončena k 31.12.2018.

Projekt byl řádně naplněn a ukončen k 31.12.2018, po schválení závěrečné zprávy donorem zprávu jako vždy zveřejníme na webu.

Jak vyplývá z usnesení RMČ68/1192/17 (podrobně v odstavci  k projektu „Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě 
nad Lesy“) přecházejí revitalizované pozemky parc. č. 4262/36 a 4262/37 v k.ú. Újezd nad Lesy v majetku MČ P21 od roku 2019 
do péče MČ P21, aniž by spolek měl možnost pokračovat v údržbovém managementu.

2017/2018_Grant hl.m.P.
Údržba pěší cesty a ovocné aleje „Jižní spojka“ v Újezdě nad Lesy  
Projekt navazuje na obnovu historické pěší cesty „Jižní spojka“ a výsadbu ovocné aleje a řeší údržbu pro období
2017/2018. „Zakladatelský“ grantový projekt s podporou Hl.m.Prahy „Jižní spojka“, byl řádně ukončen k 31.12.2015.
externí dotace 50 000,- hl.m.Praha
spoluúčast spolku, firemní sponzoring a dobrovolnictví  31 877,- Kč

Projekt byl řádně naplněn ukončen k 31.12.2018, po schválení závěrečné zprávy donorem zprávu jako vždy zveřejníme na webu.

 
Kácení švestek a pohyb aut po grantové cestě Jižní spojka v Újezdském zpravodaji 9/2018    

Zátarasy na Jižní spojce a jejich dynamika    

Celosvětový úklid v sobotu 15.9.2018 s Újezdským STROMem, místními a firemními  dobrovolníky na "Jižní 
spojce" v Újezdě nad Lesy    

 
Ke 31.12.2018 jsme v řádném termínu ukončili všechny rozběhuté grantové projekty i následnou péči na údržbu. 
Vzhledem k tomu, že do ledna 2019 jsme neobdrželi, ani jsme nezaznamenali jakoukoli informaci či zveřejnění slíbeného 
(naposledy v červnu 2017) standardizovaného procesu zpětpřevzetí grantem zhodnocených pozemku MČP21, o což aktivně, ale 
marně usilujeme od roku 2013, přebírá MČ všechny lokality do své péče bez jakéhokoli "předávání". 

Pro grantové období 2019/2020 - za účelem zvelebení veřejného prostoru ve správě MČ P21 - spolek Újezdský 
STROM žádnou žádost Hl.m.Praze, ani jinému subjektu již nepodával. 

Ukončení dalších projektů v MČ P21

Ke zpracovanému návrhu na projekt protivandalské kampaně v MČ P21, který jsme v období 2015 - 2017 zasílali zástupcům 
úřadu, odboru MA21 a MAP jsme nedostali žádnou odpověď. V r. 2018 jsme tedy od dalších pokusů o spolupráci s MČ v této věci 
upustili.

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznambeznadpisu-4
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznambeznadpisu-4
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zatarasynajiznispojce
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/kacenisvestekapohybautpograntovecestejiznispojkavujezdskemzpravodaji92018cituje


Stejně – na naprostém nezájmu a nekomunikaci MČ - skončilo několikaleté úsilí spolupracovat na systematizaci procesu 
externích dotací, realizovaných na pozemcích MČ. Na projektu jsme pracovali od r. 2013 do 2017, proces předávání jsme 
zapojili do širšího návrhu systematizace a zprůhlednění celého procesu nakládání s externími dotacemi a projekty z nich 
realizovanými. Učinili jsme 5 pokusů navázat s MČ P21 spolupráci či komunikci v této věci. Marně. V r. 2018 jsme tedy od dalších 
pokusů o spolupráci s MČ v teto věci upustili. 

Niva Běchovického potoka – mokřad a lavičky prosinec 2018

Obnovená pěší cesta s ovocnou alejí „Jižní spojka“ prosinec 2018



4. Spolupráce s NNO, petice, informace, pozvánky. Správní a 
připomínková řízení

V r. 2018 pokračovala spolupráce Újezdského STROMu s neziskovými organizacemi, orgány a organizacemi 
i aktivními občany především v soustavném zájmu o udržitelný život a péči o krajinu, veřejný prostor a životní prostředí. Hlavními 
partnery zůstávají:

 
Arnika.org – projekty Zachrańme stromy, Tour de aleje, Alej roku, Adaptační opatření prahy 
Hnutí DUHA- projekt Zachranme lesy, 
Nadace Partnerství - Strom roku, Ekofilm  
Společnost pro udržitelný život (STUŽ) a AV UK – pozvánky, účast a prezentace výstupů z přednášek a seminářů
a environmentálně zaměřené spolky. 
Připojujeme se též k některým domácím i zahraničním aktivitám Greenpeace.

Hlavními tématy roku 2018, na nichž se Újezdský STROM aktivně podílel byly:

V prezidentské volbě jsme aktivně podpořili prof. Jiřího Drahoše a to mj. na základě jeho občanských postojů a prezentované 
pro-udržitelné politiky.

V komunálních volbách jsme podpořili občanské aktivity a environentální programy kandidujících uskupení:

Újezdský STROM volí občanskou společnost a programy zaměřené na udržitelný život    

Nereálné představy a volební sliby pohledem právníka. Arnika k volbám v hl.m.Praze    

Podpořili jsme Arniku.org v kampani, kterou proti ní vedli pražští zastupitelé pod vedením ANO, ODS a TOP09 pod záminkou, že 
Arnika kritizuje Metropolitní plán.

Obvyklá nenávist ODS k ekologickým neziskovkám nakazila i pražské ANO a TOP 09    

Zastupitelé ANO, ODS a TOP09 na pražském magistrátě trestají občanskou kritiku Metropolitního plánu. Podpořte s  
námi Arniku!    

Navázali jsme přátelské vztahy a spolupráci se sousedy z Úval a první společná komentovaná vycházka Klánovickým lesem 
se uskutečnila 13.10.2018:

Vycházka Králičinou s přáteli z Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí a spolku Otevřené Úvaly v neděli 20.5.2018   

S přáteli z Úval Klánovickým lesem. Komentovaná procházka přes Lesní galerii a Hol v sobotu 13.10.2018    

Ohlédnutí za Putováním podzimním Klánovickým lesem v sobotu 13.10.2018   

Iniciovali jsme výsadu Lípy republiky v Újezdě nad Lesy a to prostřednictvím aktivit Muzejní rady Újezdského muzea. 
Újezdskou lípu republiky jsme zaevidovali v projektu Nadace Partnerství, registrce 
http://www.stromysvobody.cz/DetailVysadby.aspx?id=216 

Stromy svobody 1918 - 2018 s Nadací Partnerství    

Obnova cyklo-pěší spojnice Rohožníku a Květnice:  v r. 2018 iniciovali a připravili projekt mapující kritickou situaci (z hlediska 
technického a majetkového) cyklopěší spojnice Rohožníku a Květnice (součást značené cyklotrasy 8207) a iniciovali odstartování 
spolupráce na záchraně a obnově. Újezd nad Lesy a Květnice podepsaly z podnětu spolku memorandum o podpoře záchrany trasy a
o spolupráci na vylepšení stavu. Na Úřadě pro zastupování státu ve věcech majetkových byl ve spolupráci s vlastníkem – MČ Praha 
21 - iniciován  proces řešení majetku. . Dokumenty ( projekt, vyjádření) spolek zveřejnil na stránkách spolku a byly dány 
k dispozici dotčeným samosprávám.   

Zachraňme cyklopěší spojku Rohožník - Květnice sever   
Vedení MČ Praha 21 učiní potřebné kroky pro cyklopěší spojnici Rohožníku a Květnice sever    

Podpořili jsme relevantní občanské aktivity a petice:

Podporujeme petici Za zřízení chráněné oblasti přirozené akumulace vod v oblasti soutoku Berounky a Vltavy. 
Přidejte se!    

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/podporujemepeticizazrizenichraneneoblastiprirozeneakumulacevodvoblastisoutokuberounkyavltavypridejtese
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/podporujemepeticizazrizenichraneneoblastiprirozeneakumulacevodvoblastisoutokuberounkyavltavypridejtese
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vedenimcpraha21ucinipotrebnekrokyprocyklopesispojnicirohoznikuakvetnicesever
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zachranmecyklopesispojkurohoznik-kvetnicesever
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/stromysvobody1918-2018cnadacipartnertsvi
http://www.stromysvobody.cz/DetailVysadby.aspx?id=216
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/ohlednutizaputovanimpodzimnimklanovickymlesemvsobotu13102018
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/spratelizuvalklanovickymlesemkomentovanaprochazkapreslesnigaleriiaholvsobotu13102018
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vychazkakralicinouspratelizklubupratelhistorieaprirodyuvalaokoliaspolkuotevreneuvalyvnedeli2052018
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zastupiteleanoodsatop09naprazskemmagistratetrestajiobcanskoukritikumetropolitnihoplanupodportesnamiarniku
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zastupiteleanoodsatop09naprazskemmagistratetrestajiobcanskoukritikumetropolitnihoplanupodportesnamiarniku
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/obvyklanenavistodskekologickymneziskovkamnakazilaiprazskeanoatop09
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/nerealnepredstavyavolebnislibypohledempravnikaarnikakvolbamvhlmpraze
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/ujezdskystromvoliobcanskouspolecnostaprogramyzamerenenaudrzitelnyzivot


Evropský týden mobility 16.-22.9.2018. Aktivity pro neziskovky

PETICE: Pusťte kanál Dunaj-Odra-Labe k vodě!

TZ Arniky k anketě "Klimatizace Prahy". Vyhrála (naše) Rokytka :-)

Záchranná stanice pro zvířata v nouzi v Jaroměři prozatím zachráněna

Upozornění Bezpečnostní radě vlády a Vládě ČR na rizika spojená s klimatickou změnou a suchem v Ekolistu 
26.10.2018

Rekapitulace Hnutí DUHA půlroční intenzivní práce pro záchranu českých lesů. Práce nekončí, přidejte se!

Břehová alej v Hradci Králové: petice může být ukončena díky úsilí občanů. Poděkování panu Jaroslavu Hamáčkovi

Přírodní lokalitu Labe u Děčína nelze nahradit. Negativní vyjádření k plánu výstavby jezů

Petr Svoboda: Vládní trik s Koncepcí vodní dopravy

Metropolitní plán a strategie Hl.m.Prahy a ČR
Přededa spolku se osobně účastnil za MČ Praha 21 veřejné prezetace Metropolitního plánu ze strany MHMP a pokládal otázky a 
přípomínky. Zpracovali jsme a v řádném termínu 26.7.2018 jsme odeslali 18 připomínek k Metropolitnímu plánu.
Propagace a informování z roku 2017 na našem webu pokračovalo i v roce 2018:

Připomínky Metropolitního plánu už jen do čtvrtka 26.7.2018    

Zdrcující kritika Metropolitního plánu. TZ Arniky a Otevřený dopis Radě hl.m.Prahy    

Novela stavebního zákona
Většinovým rozhodnutím PS ČR v neprospěch občanů a práva životního prostředí a naopak ve prospěch stavební a dopravní lobby 
vešla v platnost  Novela stavebního zákona od 1.1.2018.  Stavební řízení se - jak všichni věděli - nijak neurychlila, ale veřejnost 
ztratila zcela kontrolu nad stavebními projekty. Právní spor a snaha o návrat alespoň části občanských práv bude pokračovat v r. 
2018.

Výstavbu neblokují spolky, ale nedodržování lhůt na úřadech    

Zájem občanů starat se o své okolí je přirozený a žádoucí. Seminář Senátu a PS ČR    

Zákon o českých národních parcích
Soud potvrdil platnost vloni přijatého zákona o NP    

Lípa Republiky před Újezdským hřbitovem, 28.10.2018

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/soudpotvrdilplatnostvloniprijatehozakonaonp
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zajemobcanuastaratseosveokolijeprirozenyazadouciseminarsenatuapscr
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vystavbuneblokujispolkyalenedodrzovanilhuatnauradech
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zdrcujicikritikametropolitnihoplanutzarnikyaotevrenydopisradehlmprahy
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pripominkymetropolitnihoplanuuzjendoctvrtka2672018
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/petrsvobodavladnitrikskoncepcivodnidopravy
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/prirodnilokalitulabeudecinanelzenahraditnegativnivyjadrenikplanuvystavbyjezuanalabiudecina
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/brehovaalejvhradcikralovepeticemuazebytukoncenadikyusiliobcanuapodekovanipanujaroslavuhamackovi
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/rekapitulacehnutiduhapualrocniintenzivnipraceprozachranuceskychlesua
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/upozornenibezpecnostniradevladyavladecrnarizikaspojenasklimatickouzmenouasuchemvekolistu26102018
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/upozornenibezpecnostniradevladyavladecrnarizikaspojenasklimatickouzmenouasuchemvekolistu26102018
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zachrannastaniceprozviratavnouzivjaromeriprozatimzachranena
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/tzarnikykanketeklimatizaceprahyvyhralanaserokytka-
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/peticepusttekanaldunaj-odra-labekvode
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/evropskytydenmobility16-2292018aktivityproneziskovky


5. Správní řízení o povolení kácení, místní stavební a územní řízení

V r. 2018 pokračovala činnost spolku jako účastníka správních řízení o povolení kácení. Aktivně jsme se zapojovali především v 
řízeních, vedených o dřevinách na veřejném prostoru, či v majetku MČ. Naše vyjádření jsou součástí spisů a rozhodnutí OŽPD MČP 
21, MČ Praha- Klánovice a MČ Praha – Koloděje v jednotlivých řízeních. 
Pokračovala též účast spolku ve vybraných řízeních SÚ MČ P21, případné připomínky se týkají dodržování procenta zeleně a žádostí
o posouzení výjimek z hlediska veřejného zájmu. 

Místopředsedkyně spolku se 30.8.2018 zúčastnila jako svědek přípravného projednávání přestupku, který proti investorovi stavby 
Podzámecká X V Lipách pravděpodobně zamýšlí vést MČ Praha – Koloděje z důvodu černého kácení. Zápis jsme do konce r. 2018
nedostali a závěr nám není znám.

Újezdský STROM inicioval jednání MČ Praha Klánovice s investorem bytového a obchodního komplexu Klánovické atrium o 
vysazení devíti nových lip do veřejného prostoru, včetně pětileté následné péče:
Devět lip pro Klánovice    

Na webu stromu jsme prezentovali některá ze správních řízení, v nichž je žadatelem, investorem nebo účastníkem 
MČ, či se dotýkají veřejného prostoru či veřejné služby:

Stavba skateparku na Multihřišti v Čentické bez účasti Újezdského STROMu    

Bydlení pro seniory Jasanka na Blatově - developerský projekt se zachováním památného jasanu ztepilého    

16 RD na Staroújezdské - projekt bez účasti veřejnosti?
Újezdský STROM projekt připomínkoval skrze členství svého předsedy Ing. Hartmana v Komisi životního prostředí Rady 
Městské části Praha 21. Trvali jsme na respektování pořeby budocího urbanisticky významného propojení Staroújezdská – 
Šlitrova, pěší intravilánové návaznosti a zachování vazby na zelený pás oblasti Běchovického potoka.

Rekonstrukce ulice Oplanská 2017-2018. Cyklostezka A50/500?     

Sledovali jsme, aktivně jsme se účastnili a na web doplňovali časosběrný článek s informacemi a chronologií změny polní cesty v 
asfaltovou cykostezku mezi Újezdem a Koloději – stavba byla realizována v r. 2018. Díky úsilí Újezdského STROMu  bylo provedena 
náhradní výsadba v maximálním možném rozsahu:

Blatovská alej: z polní cesty asfaltová cyklostezka. Anabáze 2014 - ??       

Zveřejnili jsme též informace z aktivit či řízení v naší lokalitě, v nichž jsme nebyli účastníky. Relevantní info jsme získali dotazy či 
žádostmi 106, případně jsme iniciovali kontrolu orgánu ochrany přírody. S potěšením jsme též zveřejnil poděkování za 
prospěšnou činnost a pomoc:

Kácení v oblasti NATURA 2000 v Klánovickém lese. Dotaz Újezdského STROMu a odpověď OOP MHMP

Děkujeme za novou lávku na Mimrovce! 

Děkujeme Lesům ČR za údržbu laviček na LG I 

Masarykova ZŠ v Újezdě nad Lesy získala titul EKOŠKOLA. Gratulujeme!

Cyklostezka Blatovská alej – přestřižení stuhy a otevření - se zástupci MHMP, kolodějskou starostkou
 a újezdskými zastupiteli Markem Havrdou (Piráti a STAN) a Pavlem Roušarem (Otevřený Újezd)

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/masarykovazsvujezdenadlesyziskalatitulekoskolagratulujeme
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/dekujemelesuamcrzaudrzbulaviceknalgi
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/dekujemezanovoulavkunamimrovce
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/kacenivoblastinatura2000vklanovickemlesedotazujezdskehostromuaodpovedoopmhmp
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/blatovskaalejzpolnicestyasfaltovacyklostezkaanabaze2014-
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/rekonstrukceuliceoplanska2017-2018cyklostezkaa50500
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/16rdnastaroujezdske-projektbezucastiverejnosti
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/bydleniprosenioryjasankanablatove-developerskyprojektsezachovanimpamatnehojasanuztepileho
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/stavbaskateparkunamultihristivcentickebezucastiujezdskehostromu
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/devetlipproklanovice


6. Veřejně prospěšné aktivity členů stromu

Veřejně prospěšné aktivity, ve kterých se v r. 2018 v MČ angažovali členové Újezdského STROMu jsou převážně aktivity spolkové a 
to ve veřejném zájmu. 

V r. 2017, se členem Komise životního prostředí předseda spolku Újezdský STROM a jeho členství pokračovalo v roce 
2018 až do komunálních voleb. V komisích se řešili otázky Orchideové louky v západní části Újezda, vyjádření k nekterým 
rozvpjovýp projektům, udřžba zeleňe a nekteréá další temata. Spolek se domnívá, že jako jedná občanská organizace, která ma ve
stanováh na prvním místě ochranu a přírody a krajiny je přirozeným partnerem samosprávy ve věcech kompeteního řešení (Kosise 
je poradní orgán Rady MČ) otázek životního prostředí. Ćlena do poradního orgánu  jsem proto nabídli také novému vedení MČ 
(ODS-ANO) po volbých v říjnu 2018. Z rozhodutí části rady, která ma životní prostředí v gesci (ANO 2011), vyplynulo, že takováto 
kompetence je pro rozhodování  Rady nadbytečná. Po volbách 2018 nebyl proto do komisí ani výborů MČ P21 přijat žádný 
člen spolku Újezdský  STROM. 

O spolku a dalších plánech a činnosti s Michaelem Hartmanem v Újezdském zpravodaji 11/2018   

MUDr. Zita Kazdová, místopředsedkyně a koordinátorka grantových projektů Újezdského STROMu: 
- pokračuje v dobrovolné činnosti v Muzejní radě Újezdského muzea, ovšem jako Radou MČ P21 stále nepřijat(eln)á externí členka
- internetový deník Otevřené noviny – občanský zpravodaj pro Újezd nad Lesy a okolí (ON), který ZK v r. 2015 založila a 
dobrovolnicky vydává za účelem vyplnění informačního vakua ve zpravodajství z občanského života a tématu udržitelnosti života, v 
r. 2018 úspěšně vycházejí čtvrtým rokem a jsou vyhledávaným zdrojem informací.

7. Medializace

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

Otevřené noviny http://otevrenenoviny.cz 
občasné odkazy a doplnění z webu Újezdského STROMu

Újezdský zpravodaj 
průběžné informace o činnosti spolku, pozvánka na úklid lesa

Nástěnka Újezdského STROMu
pronájem od Úřadu MČ P21 na ulici Staroklánovická vedle vchodu na úřad
Nástěnka spolku Újezdský STROM   
Podali jsme městské části  žádost o prodloužení stávajícího nájmu nástěnky, který končil k 31.10.2018. Žádost měla projednat 
nová Rada MČ P21. Do konce r.2018 nebyla záležitost admstrartivně dořešena a stávající nástěnka zůstala na pokyn ÚMČ prázdná.
Proces zpracování žádosti se i přes urgence spolku přesunul do roku 2019, kdy očekáváme zdárné vyřešení, tj. opětoné získaní 
nástěnky stejně jako ji mají jiné spolky, například Fotbalisté, Zahrádkáří, či SPCCH.

8. Organizace a struktura 

Spolek v r. 2018 funguje bez organizačních i jiných změn.

V     říjnu 2018 požádal Pavel Roušar o obnovení členství ve spolku.
Pavel Roušar, který byl  v roce 2010 předsedou spolku, úspěšně kandidoval na pozici starosty MČ Praha 21. S převzetím funkce 
pozastavil/ukončil své členství ve spolku STROM, aby předešel možným námitkám souběhu funkce předsedy spolku a starosty 
(později místostarosty), ačkoli zákon souběh vedoucí funkce v samosprávě a členství ve spolcích žádným způsobem neomezuje. 
Následně působil  4 roky jako starosta MČ Praha 21 a poté od února 2016 byl do 30.listopadu 2017 jako místostarosta městské 
části. Od té doby vedoucí funkci v samosprávě nezastává, pominuly tedy z jeho pohledu důvody, kvůli kterým spolek opustil. 
V říjnu 2018 požádal Pavel Roušar o obnovení členství ve spolku.Výkonný výbor, který vzal uvedené skutečnosti na vědomí  
projevenému zájmu o obnovení členství vyhověl. 

 
Příjmy spolku v roce 2018 byly 57 050 Kč, výdaje 135 212 Kč. Díky úspěšnímu zapojování zdrojů z minulých odbodbí do 
probíhajících projektů byl majetek na konci období ve výši 231 050 Kč. 

Transparentní účet spolku je 2600264455/2010

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/nastenkaspolkuujezdskystrom
http://otevrenenoviny.cz/
http://www.ujezdskystrom.info/
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/ospolkuadalsichplanechacinnostismichaelemhartmanemvujezdskemzpravodaji112018


ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem dárcům a pomocníkům, bez nichž by se nám nepodařilo naše aktivity realizovat.

Děkujeme za finační podporu v rámci grantového programu Hl.m.Prahy a firemního dobrovolnictví MaryKay, díky 
nimž můžeme vymýšlet a realizovat projekty na zkrášlení a zlepšení prostředí Újezda nad Lesy a okolí.

Děkujeme všem, kteří se na činnosti spolku podílí dobrovolnickou prací, dobrou radou či nasměrováním.

Děkujeme partnerským spolkům, aktivním skupinám a jednotlivcům, kteří se s námi podílejí na okrašlování a 
ochraně životního prostředí.

Děkujeme Lesům ČR  a Lesům hl. m. Prahy za soustavnou podporu a spolupráci na lesních projektech.

Děkujeme úřadu MČ Praha 21 za součinnost při brigádách na čištění lesa.

Spolek Újezdský STROM
sepsala MUDr. Zita Kazdová, místopředsedkyně spolku
doplnil a schválil Ing. Michael Hartman, předseda spolku

V Praze 20.2. – 15.4.2019

Sázení s Mary Kay v Klánovickém lese 2018


