
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚJEZDSKÉHO STROMU 
ZA ROK 2019

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 (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 odpovídá jeho samotný první plný název: „Spolek pro Trvalý Rozvoj 
a Okrašlování Městské části Praha 21 a okolí“, zkráceně dle zvýrazněných počátečních 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 vazby 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 obecné okrašlování
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ORGANIZACE ÚJEZDSKÉHO STROMu 

Orgány spolku jsou Shromáždění a výkonný Výbor sdružení. Ze svého středu volí Předsedu. O zásadních 
věcech rozhoduje Shromáždění. Shromáždění sestává ze všech registrovaných členů. Výbor sdružení spolek
navenek reprezentuje a řídí způsobem uvedeným ve stanovách sdružení. 

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

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 zapsáno od 1.1.2014 u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 16296.

ÚJEZDSKÝ STROM V ROCE 2019

Rok 2019 byl pro Újezdský STROM rokem oslav významného výročí. Spolek se přiblížil jubilejnímu 15. roku 
fungování - jeho činnost byla zahájena koncem roku 2005. V říjnu pak okrašlovací a environmentální spolek
Újezdský STROM slavil 100. výročí 1. oslavy vzniku České republiky za osobní účasti Tomáše 
Garrique Masaryka, která proběhla v Újezdě nad Lesy dne 28.10. 1919. 

Výročí bylo v souvislosti s naším spolkem spojeno v několika rovinách, občanské, environmentální, 
okrašlovací a spolkové, které jsou součástí poslání Újezdského STROMu. 100. výročí oslavil také významný 
újezdský strom, Lípa Svobody, zasazená nedaleko domu č.p. 1 (na pozemku dnešní nové Požární 
Zbrojnice a označena státním znakem a naučnou tabulkou – národní lípy). Oslava byla též poctou 
nejstaršímu újezdskému spolku (založen 9. 8. 1903) na jehož činnost okrašlovací a spolkovou Újezdský 
STROM myšlenkově navazuje. Újezdský Okrašlovací spolek oslavu 1919 spojenou se zasazením lípy 
spoluorganizoval. 

Členové spolku Újezdský STROM přinesli k Lípě Svobody po 100 letech dne 28. října 2019 symbolickou 
kytici. Připomněli si významnou událost v dějinách moderní české občanské společnosti, poděkovali za život
a duchovní poselství význačnému újezdskému stromu, popřáli mu hodně sil do dalších let, a ocenili činnost 
svých ideových předchůdců (Okrašlovací spolek, 1. předseda Antonín Kožíšek). Současně si připomněli 
vlastní nadcházející výročí 15. let činnosti. 

K uctění výročí spojeného s českou státností zazpívali členové spolku s dalšími účastníky státní hymnu „Kde
domov můj“ a oblíbenou píseň T.G. Masaryka „Ach synku, synku“. Zpěv doprovodil na housle zakládající 
člen Talichova kvarteta a dlouholetý člen České filharmonie Jan Kvapil, který je též újezdským občanem a 
členem okrašlovacího a environmentálního spolu Újezdský STROM.

 K pamětní desce u paty Lípy Svobody umístil spolek kytici se stužkami v národních barvách: červená, bílá 
a modrá s pentlemi v barvě trikolory doplněný stuhou zlatavé barvy: "K 100. VÝROČÍ - ZASAZENÍ LÍPY 
OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM - OSOBNÍ ÚČASTI T.G.M PŘI OSLAVĚ 1. VÝROČÍ VZNIKU ČR DNE 28. 
10. 1919 | VĚNUJE OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ÚJEZDSKÝ STROM 28. 10. 2019.“ 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚJEZDSKÉHO STROMu V ROCE 2019

V roce 2019 pokračovala činnost spolku v aktivitách, které lze shrnout do šesti okruhů: 
Klánovický les, Pravidelné brigády a úklid lesa, Granty a projekty, Spolupráce s NNO, petice, 
informace, pozvánky, Správní a připomínková řízení, Správní řízení o povolení kácení, Veřejně 
prospěšné aktivity členů spolku.

Veškeré aktivity jsou zdokumentovány v příspěvcích na našich webových stránkách: 
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/ 

Ze všech akcí, událostí a práce ve prospěch přírody a krajiny, veřejného prostoru a veřejného zájmu, které 
náš spolek v roce 2019 zorganizoval, provedl a zdokumentoval, v této zprávě shrnujeme následující:

Klánovický les, Pravidelné brigády a úklid lesa, Veřejně 
prospěšné aktivity členů spolku a Obecné okrašlování
V roce 2019 jsme opět byli jak mediálními partnery, tak aktivními organizátory akcí celostátní kampaně 
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Na jaře jsme se do kampaně zapojili výročním XX. úklidem 
Klánovického lesa. Výročí jsme oslavili nejen prací, ale i společným opékáním buřtů se sladkou tečkou – 
dortem s marcipánovou dvacítkou a svíčkami (viz článek „XX. úklid Klánovického lesa v sobotu 6.4.2019“ 
na našich stránkách). 

Zapojili jsme se i do podzimní vlny Ukliďme Česko a kromě vysbírání nepořádku jsme vyčistili a opravili 
cedule naučné stezky Lesní galerie a zvelebili lesní cestu k nádraží (článek „Ukliďme Česko 21.9.2019 - 
uklidili jsme cestu k nádraží Lesní Galerií“ na stránkách spolku) 

V průběhu roku jsme se zajímali, kdo je zodpovědný za pásy podél cyklostezky Blatovská alej zarostlé 
dvoumetrovými kopřivami. Po zveřejnění našich fotek a vznesených dotazech došlo k nápravě, vysekání 
okolí stezky. TSK (Technická Správa Komunikací) vstoupila do jednání s MČ Praha-Koloděje o další údržbě. 
O tom, zda došlo k domluvě jsme již v roce 2019 nezískali informace.

K negativní změně došlo na blatovském lesním průseku nad kanalizací mezi ulicemi Polesná a 
Staroklánovická na trase naučné stezky Lesní galerie I,  kde spolek v letech 2009 – 2012 spolu s  
firemními dobrovolníky DHL, Lesy ČR a MČ Praha 21 vybudoval soustavu sportovních a rekreačních prvků a
s místními dobrovolníky je po léta udržoval. Se změnou vedení MČ po volbách 2018 docházelo k nátlaku a 
v roce 2019 k vynucení dohody mezi Lesy ČR a naším spolkem o odstranění všech prvků z lesního průseku.
Za důvod pro odstranění všech prvků, včetně houpačky a sezení u hřiště pétanque uvedla MČ 
údajnou nebezpečnost. Pod hrozbou sankcí pro Lesy ČR jakožto majitele pozemku, tak MČ Praha 21 která 
se sama na vzniku oblíbeného sportoviště původně podílela a o jeho podobě spolurozhodovala, v roce 2019
způsobila ukončení rekreační a sportovní funkce lesního průseku bez náhrady. Odmítnutí obnovy 
sportoviště bylo deklarováno na trojstranné schůzce (MČ – LČR - STROM) dne 22. 8. 2019 přítomnými 
zástupci MČ – místostarostkou Kopeckou, vedoucí OŽPD Kozákovou a vedoucí odboru školství Slavíkovou. 
Jediný prostor pro fitness v oblasti západního Blatova, vybudovaný svépomocí dobrovolníky, Lesy ČR a 
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firemními dárci tak pro veřejnost zanikl. Pro Újezdský STROM znamená tato situace méně dobrovolnické 
bezplatné práce s údržbou. Je však otázkou, kde hodlá MČ zaniklou,  mezi občany velmi oblíbenou 
a vítanou funkci v budoucnu naplnit. Nejbližší podobné prvky jsou nyní kilometry vzdálené. 

S firemními dobrovolníky z Mary Kay, jsme v říjnu ve spolupráci s Lesy ČR a Lesy hl. m. Prahy 
vysadili 222 mladých lip v Klánovickém lese poblíž trati. Spolupráce byla jako každý rok velice příjemná 
a užitečná – pro zúčastněné i pro náš les. Bohužel trvalé sucho snižuje šanci vysazovaných stromečků, 
takže z nových výsadeb v lese se nyní ujímá jen zlomek. O to větší radost způsobují mladé lipky, které 
zvládly i letošní podzimní sucho. 
Termín sázení byl vybrán dle  možností firemních dobrovolníků společnosti Mary Kay. Vyšel však velmi 
příhodně 22. října a umožnil nám spojit akci s několika blízkými událostmi: Den za obnovu lesa (19. 10. 
2019 – celorepubliková akce), Den stromů (20. 10.) a blížící se 100. výročí zasazení Lípy Svobody za 
osobní účasti T.G.M. (28. 10.) - o tomto výročí podrobně v úvodu VZ.
(článek „Brigáda s Mary Kay v roce 2019: 222 lip v Klánovickém lese“ na stránkách spolku)

Správní řízení o povolení kácení 

V Újezdě nad Lesy měly mnohé stromy těžký rok. Po volbách v roce 2018 se MČ vydala cestou kácení 
veřejné zeleně bez reálného a realizovaného plánu následné péče o náhradní výsadbu. Ve snaze zjednat 
nápravu a na problém upozornit jsme zdokumentovali špatný stav vysazené aleje v Oplanské ulici a 
na budoucím hřišti na rohu Oplanské a Druhanické.  Třetina až polovina nových stromků je zde 
mrtvých nebo výrazně poškozených. MČ dosud neprovedla nápravu, navzdory slibu sděleného tajemnicí 
tajemnicí úřadu v Újezdském zpravodaji. 

„Spolupráce“ MČ s investorem developerského projektu „Bydlení pod lípou“ skončí pravděpodobně 
kácením cca 11 alejových lip v ulici  Staroújezdská. Investor vede stavební řízení, které je pro veřejnost, 
včetně spolků, bez možnosti aktivní účasti. Hájení veřejného zájmu, zachování stromů a zdravého prostředí
byla v roce 2019 touto cestou vyloučena.

Při pokračující stavbě hasičské zbrojnice na Staroújezdské ponechala MČ bez jakékoli ochrany 
památnou Lípu Svobody (státem chráněný památný strom). Ochrany kmene se lípě dostalo až po 
urgenci našeho spolku. Byl zajištěn i blízký starý ořešák na pozemku. Těžký stavební materiál ale zůstal 
několik měsíců uskladněn nad kořeny obou stromů. 

Řízeni ve věci školní izolační topolové aleje v Praze 21

Nejnáročnější sérií správních řízení byla účast v boji za kvalifikované rozhodnutí ve věci žádosti o kácení 
stromů podél hlavní silnice, řešených v rámci údržby školní zeleně. 
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V únoru požádala MČ P21 o povolení kácení topolů, které plnily funkci izolační zeleně na pozemku II. 
stupně Masarykovy ZŠ a oddělovaly sportoviště školy od kolínské výpadovky I/12.

Na spolek obrátil statutární zástupce školní organizace, atletického sportovního oddílu při Masarykově 
základní škole, která areál využívá, se svými obavami z dopadů na využívání sportoviště vlivem 
nedostatečně projednaného, posouzeného tedy potenciálně nevhodného záměru kácení aleje.

Na základě dotazu na správní orgán naší městské části následně spolek zjistil, že řízení běží aniž by bylo 
spolku řádně oznámeno. Spolek svou písemnou registraci k účastenství ve správních řízeních každoročně 
řádně obnovuje a je jedinou organizací, která se problematikou zeleně v naší MČ P21 odborně a na základě
četných školení zabývá.  Protože správní orgán jej pominul jako účastníka řízení, požádal spolek o 
vysvětlení stavu a zaurgoval zákonný nárok na účast veřejnosti. 

Úřad uznal svou chybu a spolek byl přijat jako řádný účastník, ovšem bez řádné lhůty pro účast v řízení. 
Zároveň spolek kontaktoval ředitelku Masarykovy ZŠ, aby dále jednal v souladu se zájmy školy. 

Přes časovou tíseň spolek zjistil z podkladů řízení, že chybí náhradní výsadba v místě školy. Ta měla 
být umístěna cca 3 km od místa plánovaného vykácení. Přesto bylo 11. 2. 2019 vydáno Úřadem MČ 
Praha 21 povolení kácení devíti topolů, zbylé stromy z celkových 33 měly být vykáceny jako 
podměrečné bez správního řízení.

Z důvodu nezbytnosti komunikace žadatele s uživatelem areálu (škola), z důvodu chybějící 
náhradní výsadby a z důvodu nekonání řádného řízení na desítky posuzovaných stromů vlivem nesprávné
klasifikace odporující faktu, že jde o stromořadí, na které se vztahují přísnější pravidla ochrany přírody, 
podal spolek v řádné správní lhůtě dne 28. 2. 2019 proti rozhodnutí o povolení kácet odvolání. 

Dne 5. 3. 2019 bylo městskou částí zveřejněno oznámení (přiloženo souhlasné stanovisko Policie ČR ze dne
4. 3. 2019) o ošetření stromů spojené s krátkodobým záborem chodníku. Zábor měl trvat nezbytnou dobu 
na bezpečnostní prořezání a údržbu topolové aleje. Řešení spolek veřejně komentoval jako správný 
krok a činnost MČ P21 vedoucí k údržbě stromů a obratem na FB ocenil. 

Rozhodnutí MČ P21 bohužel nebylo vykonáno a MČ P21 následně změnila názor a oznámila odložení 
údržby do konce probíhajícího řízení.  Uzávěru zároveň rozšířila o uzavření přilehlé školní zastávky.

Spolek být neoprávněně napaden za blokování údržby stromů, přestože ji ve skutečnosti požadoval. Záměr 
údržby opakovaně veřejně chválil, poprvé už během prezentace MČ P21 na internetových stránkách a po 
jejím neprovedení opakovaně urgoval kvůli uzavřené školní zastávce.  

Koncem března 2019 odvolací orgán (OCP MHMP)  kácení nepotvrdil a dal spolku v celé šíři 
argumentace za pravdu. MČ Praha 21 následně vzala svou povodní žádost zpět. Řízení bylo tímto 
ukončeno. 

Dne 1. 4. 2019 - namísto odloženého bezpečnostního řezu stromů a větví - MČ P21 požádala o nové 
řízení na kácení 33 topolů (nikoli jen 9) identifikující tentokrát stromy jako součást stromořadí.  

Spolek byl na základě vážných výtek odvolacího orgánu ke krácení práv účastníků v předchozím řízení 
tentokrát řádně přiznán a přijal roli účastníka. S ohledem na probíhající dehonestaci a průběh předchozího 
řízení vyjádřil spolek obavy z podjatostí posuzujícího místního orgánu, neboť žadatel je v postavení 
nadřízeného rozhodovacího orgánu a předem předjímá výsledek řízení, což mohlo být příčinou závažných 
pochybení předchozího řízení, která konstatoval Magistrát. 

Rozhodnutím nadřízeného orgánu (OCP MHMP) bylo řízení přeloženo k ÚMČ Praha 22 – Uhříněves, který 
konstatoval neúplnost podkladů, kterou ÚMČ Praha 21 na základě výzvy doplnil a dne 1. 8. 2019 proběhlo 
místní šetření. Zde MČ P21 poprvé prezentovala projekt náhradní výsadby v místě areálu školy (tj. 
obnovy izolační zeleně). 

Projekt spolek dle dohody předal škole (Školní sportovní klub při MZŠ, který zapojil také vedení školy) 
k posouzení. Písemné vyjádření s požadavkem o náhradu vzrostlejší zeleně jsme vložili do spisu 
řízení, aby se s ním mohla MČ P21 jakožto žadatel seznámit. Zprostředkování komunikace MČ P21 a školy, 
vedoucí ke zkvalitnění výsledného řešení bylo jedním z hlavních cílů spolku.

Předložený projekt MČ P21 na obnovu zeleně vycházel ze stavu, že všechny stromy jsou špatné a jejich 
kácení je proto nutné. Na alej přitom neexistoval odborný posudek vypracovaný ve vegetačním období - 
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tedy od března do října - na což spolek delší dobu upozorňoval. Odkazované posudky nebyly veřejně 
prezentovány a hodnotili „spící“ stromy. Na některých fotografiích „suchých“ stromů ze spisu v řízení byl 
vidět sníh. 

Někteří pracovníci MČ P21 během kontaktu tvrdili, že se stromy v roce 2019 nezazelenají. To se následně 
v průběhu řízení, táhnoucího se přes vegetační období, ukázalo jako odporující realitě. Spolek opakovaně 
žádal MČ P21 o provedení relevantního odborného posudku. Rád by se v řízení podřídil fundovanému 
stanovisku odborníka, arboristy. Požadavek spolku byl však městskou částí odmítnut s doporučením, ať 
posudek zařídí sám.

Spolek výzvu pracovníka MČ P21 přijal a na základě výběrového řízení vybral z trojice předních odborníků 
na arboristiku v ČR. Posudek objednal na vlastní náklady (14 399 Kč) a veřejně poskytl včetně zadání a 
referencí ve prospěch MČ P21 a také vložil do spisu řízení. Posudek je k dispozici na webových stránkách 
spolku. 

Spolek dále vyzval MČ P21, aby zveřejnila posudky, o které se opírá a mohla být vedena odborná diskuse. 
Starosta (Milan Samec) bohužel zveřejnění i diskusi odmítl. Naděje a očekávání spolku, že darováním 
prostředků do co možná nejkvalitnějšího odborného posudku pomůže MČ P21 v rozhodování, se tak 
bohužel nenaplnila.

Záměr vykácet všech 33 topolů včetně 21 zdravých stromů namísto údržby a postupné obměny tak zůstal 
nadále spojen s formálním rozhodováním v rámci řízení, uzavřením chodníku a zastávky autobusu. 

Na základě odborných stanovisek (kulaté razítko) vedl spolek průběžně na FB informační kampaň o 
Otevření zastávky (byla založena otevřená FB skupina: „Diskuse pro - otevření / proti - uzavření 
zastávky MHD Rápošovská“). Tím, že díky spolku existoval posudek znalce na ekonomiku a provozní 
bezpečnost zeleně opatřený soudní znaleckou doložkou, tedy soudně uznatelným dokladem, že stromy 
nejsou havarijní, mohla a měla být podle názoru spolku MČ P21 při otevření zastávky právně zcela 
kryta. Žádným jiným dokladem takové váhy MČ do té doby ve věci posouzení aleje nedisponovala.

Očekávaní spolku ohledně návratnosti investice do posudku se nicméně ani zde nenaplnila, neboť vedení 
MČ P21 odmítlo zjištěnou skutečnost vzít na vědomí a využít. Místo toho byla vedena intenzivní 
kampaň v obecních sdělovacích prostředcích (zpravodaj, web, FB MČ) a diskusních skupinách na
sociálních sítích, ve které za viníka uzavřené zastávky  označovalo Újezdský STROM.   

Během doby řízení o topolech se MČ P21 prohnaly dva orkány. První proběhl bez následku na posuzované 
stromy v rozporu z tvrzením MČ, že jde o stromy s kritickou stabilitou. O síle větru vypovídal fakt, že došlo 
k vyvrácení vzrostlého jehličnanu ve vzdálenosti cca 100 m od aleje topolů. Při druhém povětrnostním 
extrému koncem září spadla větev na plot pod stromem, který byl ve posudku zadaného spolkem označen
za usychající, vyžadující časté kontroly a zásah. Pro tyto případy včetně dalších jedinců postižených 
mimořádnými suchy posledních let, tvořících však podle posudku renomovaného arboristy jen malou část 
skupiny jinak vitálních stromů, jsme od března podporovali a po vypracování posudku požadovali 
kontrolu a zásah. 

Topolové stromořadí se aktivitou spolku stalo součástí arboristické databáze  
https://www.stromypodkontrolou.cz a byly zjišťovány náklady na údržbu. Byl vyvrácen mýtus o 
nákladnosti údržby stromů. Odborná údržba stromu stojí řádově stokoruny ročně. Spolek veřejně 
poskytl skutečné nabídky certifikovaných profesionálů. Bylo by cenné na tato zjištění při údržbě 
obecní zeleně navázat. 

Na základě pokračujících námitek MČ P21 na provedení údržby z důvodu nákladnosti spolek vysoutěžil 
pro MČ P21 v říjnu 2019 závaznou nabídku na bezpečnostní prořez a kácení od renomovaných 
odborných dodavatelů. 

Nabídka ukázala, že ceny reálného kvalitního dodavatele jsou 4x nižší než náklady, které 
odhaduje MČ P21 a kterými argumentuje proti provedení údržby. Podle FB komunikace MČ P21 by 
bezpečností řezy kvůli otevření zastávky stály 200 tisíc Kč. Na stránkách Újezdského STROMU a odkazech 
spojených s kampaní za otevření zastávky je veřejně přístupná závazná nabídka na 52 497 včetně DPH 
plus případně 10 710 Kč na likvidaci dřevního materiálu. Zásah by dle odborníků pokryl péči o stromy 
na dobu 5 let. 

Přes intenzivní snahu o objektivní posouzení a odborné řešení skončilo nakonec toto komplikované a téměř 
rok trvající řízení skácením celé topolové aleje, které bylo potvrzeno odvolacím orgánem (OCP MHMP). Na 
pozadí eskalovaných obav z provozní bezpečnosti gradovaných odmítáním provedení údržby ze strany MČ 
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Praha 21 potvrdil odvolací orgán povolení alej jednorázově skácet  (namísto spolkem 
propagované obnovy etapové) vedoucí však za všech okolností k revitalizaci zeleně a realizaci 
plánu náhradní výsadby.

Trvalým výsledkem účasti spolku ve prospěch školy v obou řízeních „na topoly“, který doufejme převáží
škody způsobené spolku osobami podněcujícími nespravedlivé poškozování a nenávist, šířícími pomluvy, 
polopravdy a nepravdy, a vyhýbajícími se přímé komunikaci a faktům, bude skutečnost, že městské části 
byla odvolacím orgánem uložena náhradní výsadba a realizace projektu obnovy školní zeleně, který
by bez spolku a aktivity školy součástí kácení nebyl. Současně odvolací orgán stanovil s ohledem na 
společenský význam újmy vzniklé kácením zpřísněný dozor nad jejím dodržováním. 
 
Spolek si cení také nové zkušenost v oblasti ekonomiky údržby stromů, mýtů o její nákladnosti, které často
vedou k zanedbávání veřejné zeleně ze strachu a neznalosti.

Nad rámec posouzení topolové aleje nechal spolek vypracovat též doplňující posudek (za 5 324 Kč) na 
zbývající stromy zeleného izolačního pásu, oddělujícího školní pozemky od silnice I/12. I v tomto 
případě šlo o aktuální, relevantní plnohodnotný posudek se znaleckou doložka soudního znalce, provedený 
ve vegetačním období (na rozdíl od posudku z roku 2017, kterým disponuje MČ P21). Posudek byl 
prostřednictvím probíhajícího správního řízení poskytnut MČ Praha 21 a posuzujícímu orgánu. Uvádí limity 
schopnosti zbylých (často nevratně zanedbaných) jedinců nahradit izolační funkci alej, zhodnocení jejich 
stavu a doporučení údržby. Stromy byly zahrnuty do celostátní arboristické databáze bezpečnosti a údržby 
https://www.stromypodkontrolou.cz.

Habry a lípy v Kolodějích

Pozitivní výsledek mělo naše aktivní zapojení do správních řízení o kácení v sousedních Kolodějích. Ve 
veřejném prostoru jsme ve třech řízeních dosáhli uložení adekvátní a správné náhradní výsadby za kácené 
stromy. Náhradou za dva vzrostlé jasany ve špatném zdravotním stavu vysadí MČ čtyři lípy a řadu 30 
habrů, které budou tvořit izolační zeleň. Po vykácení osmi lip v ulici V lipách, na němž trvá TJ Slavoj 
Koloděje, bude vysazeno osm alejových javorů (místo původně plánované hradby z thůjí). A náhradou za
sedm alejových hrušní u silnice na Sibřinu, kde budou stromy vykáceny bez možnosti výsadby na stejné 
místo kvůli starému projektu na nový chodník, vysadí MČ 21(!) dubů letních na náhradní pozemek.

Granty a projekty
Všechny grantové projekty i následnou péči na údržbu jsme řádně ukončili k 31. 12. 2018. O této
skutečnosti jsme informovali městskou část prostřednictvím členů vedení MČ, tajemnice a vedoucí odboru 
úřadu. Součástí informace bylo upozornění, že MČ přebírá péči o své, grantem zhodnocené, pozemky. 
Informace jsme v případě další výzvy poskytovali i opakovaně. 

Bohužel MČ často šířila přes média, členy Komisí, v nichž ale nemá i přes svou žádost Újezdský STROM 
žádné zastoupení, nepravdivé údaje a zejména to, že nemá ve věci následné péče žádné informace. 

V rámci Komise životního prostředí (též bez účasti zástupců STROMu) nadále MČ řešila veřejně 
komunikovatelný a dokumentovaný postup při tzv. předávání ukončených grantových projektů, o nějž 
usilujeme od r. 2013. Za účelem standardizování procesu zpětvzetí grantem zhodnocených pozemku MČ 
P21 jsme  tajemníkovi a vedoucím odborů  úřadu od r. 2013 zaslali celkem pět žádostí s návrhy na 
předávací formulář. Vzhledem k tomu, že jsme nikdy neobdrželi odpověď, ani jsme nezaznamenali 
jakoukoli informaci či zveřejnění standardizovaného postupu, přebírá MČ P21 všechny grantem zvelebené 
lokality do své péče bez jakéhokoli "předávání".  A to s odkazem na jediné vyjádření vedoucího OMI Ing. 
Josefa Roušala k této věci v mailové komunikaci dne 4.2.2014: „…jakékoli další majetkoprávní úkony (jako 
např. předávání do majetku) nejsou nutné, jelikož stromy na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 21 
jsou ze zákona součástí pozemku a stávají se tedy i naším majetkem. Podstatné je převzetí a zařazení 
stromů do péče, která je v kompetenci OŽPD, což OŽPD běžně provádí. MČ Praha 21/OMI/...nebude 
přebírat stromy do majetku a zbytečně rozšiřovat administrativu nad rámec svých povinností.“

Ačkoli žádný ze zástupců MČ se neobrátil v těchto záležitostech přímo na statutárního zástupce, či na 
odpovědnou osobu z Výboru našeho spolku, vycházeli jsme vstříc zprostředkovaným výzvám a 
opakovaně jsme zasílali závěrečné zprávy ke grantům a všechny informace, které MČ již v 
minulých letech několikrát od nás obdržela a to i prostřednictvím datové schránky.  A tuto 
poněkud schizofrenní situaci jsme reflektovali v článcích na našem webu.
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S  občany v okolí Rohožníku jsme identifikovali a rozpracovali projekt na záchranu cyklo-pěší spojnice 
Rohožníku a Květnice. Iniciovali a připravili jsme projekt mapující situaci. Dokumenty a projekt jsou 
součástí „Zachraňme cyklopěší spojku Rohožník - Květnice sever“. Od ředitele Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jsme získali podpis a doporučení, písemná memoranda o podpoře získal spolek od 
starostky MČ Praha 21 (K.J. Čechová TOP09) a starosty obce Koloděje.  V tomto projektu bylo tedy možné 
pokračovat i po volbách 2018 s novým starostou MČ Praha 21 (M. Samec ODS). Projekt i dokumenty jsme 
mu předali a obdrželi ujištění o zajmu MČ nadále věc řešit a spolupracovat. 
V roce 2019 jsme se na zastupitelstvu dotazovali na postup projektu. Zejména zda obec jedná o přislíbené 
možností bezplatného převedení státních pozemků (aktuálně bez vymezení správy státem) do správy MČ. 
Odpověď byla ano a další informace ani kontakt ze strany MČ spolek už nezískal. Aktivita spolku 
v projektu tak v roce 2019 skončila pro nezájem ze stany MČ. Příslib, že MČ přebírá aktivitu ale stále
trvá. Na další osudy projektu (např. zda vznikne navržená úprava s okrasnou zelení, odpočinkové místo, 
připomínkové místo hranice mezi Středočeským krajem a krajem Praha ve spolupráci obou starostů, kteří 
spolku podepsali memoranda...) neměl spolek v roce 2019 žádný vliv. 

Správní a připomínková řízení v Praze a ČR
a spolupráce s veřejně prospěšnými aktivitami a spolky

V roce 2019, stejně jako v letech předchozích jsme se aktivně zapojili do připomínkování či hájení zájmů 
životního prostředí a zdravého veřejného prostoru v celonárodních výzvách např.  Strom roku, 
Zachraňme aleje, Zachraňme lesy, Hodina Země, Nezávislý audit české klimatické politiky, NE 
kanálu DOL, stavební zákon. 

Připomínkovali jsme EIA k dopravní stavbě  Klánovická spojka a zapojili jsme se do správních 
řízeních vedených hl. m. Prahou, týkajících se chráněných území a živočichů. 

Spolupráce se sdruženími a spolky z nejbližšího okolí pokračovala i v roce 2019 a měla svůj 
společenský vrchol na setkání spolků 14.3.2019. Setkání zorganizoval Šestajovice pro život a konal
se v krásně opraveném sále Kvapík u Antošů v Jirnech.

Jako spolek, aktivně se zapojující do veřejného života, jsme byli aktivní v celonárodních kampaních ke 
30ti letům svobody 1989 -2019 a v akcích na obrana demokracie v ČR. Jediní v Újezdě nad Lesy 
jsme si dne 28. 10. 2019 veřejně připomněli státní svátek, 100. výročí návštěvy T.G. Masaryka v 
Újezdě a zasazení Lípy svobody – viz v úvodu této Výroční zprávy.

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

podporujeme: Otevřené noviny http://otevrenenoviny.cz 

Újezdský zpravodaj
(informace o činnosti spolku, pozvánka na XVII. úklid  Klánovické lesa)

Nástěnka Újezdského STROMu: ulice Staroklánovická vedle vchodu na úřad

Organizace a struktura 

Spolek v r. 2019 fungoval bez organizačních změn.

Na konci roku 2019 hospodařil spolek se zdroji ve výši 239 907 Kč. Rozdíl majetku a závazků ke konci roku
byl 231 101 Kč, což představovalo nepatrné zvýšení oproti počátku roku. Prostředky byly v průběhu roku 
získávány formou projektové podpory ze soukromých, firemních a institucionálních zdrojů. Spolu se zdroji z
minulých let byly dostupné prostředky zapojovány do probíhajících projektů a činnosti.   

Transparentní účet spolku je 2600264455/2010
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ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme každému jednomu z pomocníků, každému z dárců, bez nichž by se nám nepodařilo obecně 
prospěšné aktivity aktivity realizovat! 

Děkujeme za finanční podporu v rámci grantových programů Magistrátu, firemního dobrovolnictví a 
korporátní odpovědnost firem DHL, MaryKay a dalších, díky nimž byla možné realizovat projekty na 
zkrášlení a zlepšení prostředí Újezda nad Lesy a okolí, na jejichž vzniku a udržení se spolek podílí.

Děkujeme všem, kteří se na činnosti spolku osobně podílí dobrovolnickou prací, přátelstvím, dobrou radou,
organizační podporou 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 podporu za spolupráci na lesních projektech a péči o lesní 
prostředí v okolí naší MČ.

Děkujeme úřadu Městské části Praha 21 za součinnost při akcích spolku na čištění lesa během uplynulých 
15 let, které vedly ke změně charakteru okrajového lesa z podoby roztroušené skládky na občany ceněný 
přírodní a rekreační prostor, a která v průběhu let přerostla do akcí Ukliďme Svět a opakované zapojení širší
veřejnosti městské části do projektu Ukliďme Česko. 

Spolek Újezdský STROM
Ing. Michael Hartman, předseda spolku 
Podklady a odkazy MUDr. Zita Kazdová, místopředsedkyně spolku

V Praze: 27. 4. 2020
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Odkazy na vybrané články o aktivitách v roce 2019 z webu Újezdského STROMu: 

Pravidelné brigády a úklid lesa – Ukliďme 2019, Mary Kay a opravy LG

Ukliďme 2019 - 1. TZ. Újezdský STROM je počtvrté mediálním partnerem i aktivním účastníkem    

XX. úklid Klánovického lesa se spolkem Újezdský STROM má registraci ID 21796 - Ukliďme svět a Česko v 
sobotu 6. dubna 2019    

Oslavili jsme 20. úklid Klánovického lesa. Společnou prací a dortovou bombou :-)    

Zapojte se do podzimního úklidu 2019    

Ukliďme Česko 21.9.2019 - uklidili jsme cestu k nádraží Lesní Galerií    

Brigáda s Mary Kay v roce 2019: 222 lip v Klánovickém lese    

Změny na stanovišti č. 8 Lesní galerie I     

Uklidili jsme na LG I - srpen 2019    

Opravili jsme Zajíce Polňase. Budou jej hlídat stálí návštěvníci stanoviště č.6 na LG I    

Posíláme stížnost na neplnění závazku MČ P21 na úklid košů v lese. AKTUALIZACE   

Správní řízení o povolení kácení a Veřejně prospěšné aktivity členů spolku

Správní řízení o kácení 33 topolů na Starokolínské:

Únor 2019:

Z rozhodnutí o kácení topolů podél plotu Masarykovy ZŠ na Starokolínské nad Lesy. Sdělení MČ P21   

Odvolání Újezdského STROMu proti kácení topolového stromořadí podél Starokolínské výpadovky v Újezdě 
nad Lesy   

Duben 2019:

Rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy ve věci topolů podél plotu školy. Je to stromořadí. ÚMČ P21 zahájil nové 
řízení o pokácení stromořadí   

Vyjádření MČ P21 ke kácení topolů podél plotu 2.stupně MZŠ po odvolání účastníka Újezdský STROM v 
řízení o kácení 9 topolů   

Červen 2019:

Podjatost starosty Samce (ODS) a tím automaticky celého úřadu MČ P21 ve věci kácení topolového 
stromořadí na Starokolínské je potvrzena   

Červenec  2019:

Informace Újezdského STROMu pro ÚZ 7-8/2019 na spolkové nástěnce   

Srpen 2019:

Pokračování správního řízení na kácení topolového stromořadí na Starokolínské - ohledání 33 topolů v 
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https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pokracovanispravnihorizeninakacenitopolovehostromoradinastarokolinske-ohledani33topoluavterenuvectvrtek182019
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/informaceujezdskehostromuprouz7-82019naspolkovenastence
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/podjatoststarostysamceodsatimautomatickycelehouradumcp21vevecikacenitopolovehostromoradinastaroujezdskejepotvrzena
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/podjatoststarostysamceodsatimautomatickycelehouradumcp21vevecikacenitopolovehostromoradinastaroujezdskejepotvrzena
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vyjadrenimcp21kekacenitopoluapodelplotu2stupnemzspoodvolaniucastnikaujezdskystromvrizeniokaceni9topolua
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vyjadrenimcp21kekacenitopoluapodelplotu2stupnemzspoodvolaniucastnikaujezdskystromvrizeniokaceni9topolua
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/rozhodnutimagistratuhlmprahyvevecitopoluapodelplotuskolyjetostromoradi
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/rozhodnutimagistratuhlmprahyvevecitopoluapodelplotuskolyjetostromoradi
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/odvolaniujezdskehostromuprotikacenitopolovehostromoradipodelstarokolinskevypadovkyvujezdenadlesy
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/odvolaniujezdskehostromuprotikacenitopolovehostromoradipodelstarokolinskevypadovkyvujezdenadlesy
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zrozhodnutiokacenitopoluapodelplotumasarykovyzsnastaroklanovickevujezdenadlesysdelenimcp21
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/posilamestiznostnaneplnenizavazkumcp21nauklidkosuavlese
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/opravilijsmezajicepolnasebudoujejhlidatstalinavstevnicistanovistec6nalgi
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/uklidilijsmenalgi-srpen2019
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zmenynastanovistic8lesnigaleriei
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/brigadasmarykayvroce2019222lipvklanovickemlese
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/uklidmecesko2192019-uklidilijsmecestuknadrazipolesnigalerii
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zapojtesedopodzimnihouklidu2019
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/oslavilijsme20uklidklanovickeholesaspolecnoupraciadortovoubombou
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/xxuklidklanovickeholesasespolkemujezdskystrommaregistraciid21796-uklidmesvetacesko2019
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/xxuklidklanovickeholesasespolkemujezdskystrommaregistraciid21796-uklidmesvetacesko2019
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/uklidme2019-1tzujezdskystromjepoctvrtemedialnimpartneremiaktivnimucastnikem


terénu ve čtvrtek 1.8.2019   

Topolová alej na Starokolínské má díky Újezdskému STROMu konečně znalecký posudek   

Září 2019:

Reakce na tiskovou zprávu – zastávka Rápošovská“ ze dne 23.9.2019   

Říjen 2019:

Topolová alej: rozhodnutí a příspěvky MČ P21 během odvolací lhůty na obecním webu a v Újezdském 
zpravodaji   

Topolová alej: odvolání Újezdského STROMu   

Oznámení o anketě k zástávce MHD Rápšovská a převodu diskuse do samostatné FB skupiny   

Další řízení o kácení: 

Únor 2019

Řízení o kácení dřevin na "Kavrisu" v Klánovicích je zastaveno. Klánovice mají šanci znovu promyslet a 
projednat projekt multihřiště   

Březen 2019:

Dobrá zpráva z Koloděj 1: náhradní výsadba za dva jasany bude navýšena o izolační živý plot z habrů   

Dobrá zpráva z Koloděj 2: stav 8 lip u TJ Slavoj zdaleka není ideální, ale stojí za to je ošetřit a prodloužit 
jejich životnost. Aktualizováno   

Říjen 2019:

Sedm hrušní v Kolodějích. Jaká je realita?   

Reflexe projektů MČ:

Bez účasti veřejnosti - pokračování: záměr vykácet 11 alejových lip na Staroújezdské pro developerský 
projekt "Rodinné domy pod  (vykácenou) lípou"    

Cyklostezka Blatovská alej v září 2019   

Oplanská a Druhanická - waterloo rok staré aleje v Újezdě nad Lesy   

Při pokračující rekonstrukci újezdské hasičárny nejsou chráněny dřeviny na stavbě. Žádost Újezdského 
STROMu o nápravu. Aktualizováno   

Lesní galerie I – cvičební a odpočinková zóna v průseku nad kanalizací:

Z lesního hřiště v průseku nad kanalizací jsme po domluvě s Lesy ČR odstranili rozbité prvky, bez náhrady   

Granty a projekty

Leden 2019:

11

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zlesnihohristevpruasekunadkanalizacijsmepodomluveslesycrodstranilirozbiteprvkybeznahrady
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pripokracujicirekonstrukciujezdskehasicarnynejsouchranenydrevinynastavbezadostujezdskehostromuonapravu
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pripokracujicirekonstrukciujezdskehasicarnynejsouchranenydrevinynastavbezadostujezdskehostromuonapravu
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/oplanskaadruhanicka-waterloorokstarealejevujezdenadlesy
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/cyklostezkablatovskaalejvzari2019
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https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/dobrazpravazkolodej2stav8liputjslavojzdalekaneniidealnialestojizatojeosetritaprodlouzitjejichzivotnost
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/dobrazpravazkolodej2stav8liputjslavojzdalekaneniidealnialestojizatojeosetritaprodlouzitjejichzivotnost
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/dobrazpravazkolodej1nahradnivysadbabudenavysenaoizolacnizivyplotzhabrua
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/rizeniokacenidrevinnakavrisuvklanovicichjezastavenoklanovicemajisanciznovupromysletaprojednatprojektmultihriste
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/rizeniokacenidrevinnakavrisuvklanovicichjezastavenoklanovicemajisanciznovupromysletaprojednatprojektmultihriste
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/oznamenioanketekzastavcemhdrapsovskaaprevodudiskusedosamostatnefbskupiny
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/topolovaalejodvolaniujezdskehostromu
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/topolovaalejrozhodnutiaprispevkymcbehemodvolacilhuatynaobecnimwebuavujezdskemzpravodaji
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/topolovaalejrozhodnutiaprispevkymcbehemodvolacilhuatynaobecnimwebuavujezdskemzpravodaji
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Brownův pohyb okolo grantového projektu "prameniště". Výsledek? Za údržbu lokality se stala plně 
zodpovědná MČ P21      
Únor 2019:

Rada MČ Praha 21 ke grantovému projektu "prameniště" aneb Marťani na újezdské radnici   

Příspěvek Újezdského STROMu do Újezdského zpravodaje 3/2019. Avízo jarního úklidu a opět "prameniště"

Duben 2019:

Schůzka Újezdského STROMu s místostarostkou Ing. Kopeckou a vedoucí OŽPD JUDr. Kozákovou k tématu 
"prameniště" a "předávání ukončených grantů"   

Údržba pěší cesty a ovocné aleje "Jižní spojka": grantový projekt řádně ukončen k 31.12.2018. Závěrečná 
zpráva. Odesláno datovkou MČ P21   

Polní mokřad s květnatou loukou v nivě Běchovického potoka: grantový projekt řádně ukončen k 
31.12.2018. Závěrečná zpráva   

Květen – červen 2019: 

Večerní procházka Jižní spojkou - fotodokumentace projektu z grantu Hl.m.Prahy, realizace a údržba 
Újezdský STROM 2014 - 2018. Květen 2019   

Večerní procházka Lipovým stromořadím ke hřbitovu II a III, fotodokumentace grantů Hl.m.Prahy, realizace
Újezdský STROM a OŽPD MČ P21 v létech 2012-2014. Květen 2019   

Srpen 2019:

Pěšinka na Jižní spojce je prosekána, z kopřiv v postranních pásech vyčuhuje letošní úroda na stromcích    

Správní a připomínková řízení a Veřejně prospěšné aktivity členů spolku

Klánovická spojka - požadujeme posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí    

Dálniční přivaděč Klánovická spojka má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona   

Nový život naší (nové) spolkové nástěnky v roce 2019    

Veřejné slyšení v Senátu ČR k projektu Kanál Dunaj - Odra - Labe. Je to megalomanský, nepotřebný 
projekt založený na nedůvěryhodné studi  i  

Soud rozhodl, že usnesení vlády ohledně jezů není pro úřady závazné    

Otevřený dopis vládě proti novému stavebnímu zákonu, JUDr. Petr Sv oboda a kol.    

Krajinářské úpravy povodí Rokytky na území Koloděj, Dubče a Běchovic    

 

Mimořádné – setkání spolků: v březnu 2019

Setkání spolků v Jirnech. Poděkování organizátorům a všem účastníkům!   

Mimořádné  - oslava 100 let Lípy svobody o státním svátku 28.10.2019:

OSLAVA 100. VÝROČÍ ZASAZENÍ LÍPY SVOBODY OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM   

Veškeré aktivity jsou zdokumentovány v příspěvcích na našich webových 
stránkách: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/   
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https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/krajinarskeupravypovodirokytkynauzemikolodejdubceabechovic
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/otevrenydopisvladeprotinovemustavebnimuzakonujudrpetrsvobodaakol
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/soudrozhodlzeusnesenivladyohlednejezuaneniprouradyzavazne
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https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/verejneslysenivsenatucrkprojektukanaldunaj-odra-labejetomegalomanskynepotrebnyprojektzalozenynaneduaveryhodnestudii
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/novyzivotnasinovespolkovenastenkyvroce2019
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/dalnicniprivadecklanovickaspojkamavyznamnyvlivnazivotniprostrediabudeposuzovanpodlezakona
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/klanovickaspojka-pozadujemeposouzenipodlezakonaoposuzovanivlivuanazivotniprostredi
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pesinkanajiznispojeprosekanazkoprivvpostrannichpasechvycuhujeletosniurodanastromcich
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vecerniprochazkalipovymstromoradimkehrbitovuiiaiiifotodokumentacegrantuahlmprahyrealizaceujezdskystromaozpdmcp212012-2014kveten2019
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vecerniprochazkalipovymstromoradimkehrbitovuiiaiiifotodokumentacegrantuahlmprahyrealizaceujezdskystromaozpdmcp212012-2014kveten2019
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vecerniprochazkajiznispojkou-fotodokumentacegrantovehoprojektuhlmprahyrealizaceaudrzbaujezdskystrom2014-2018kveten2019
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/vecerniprochazkajiznispojkou-fotodokumentacegrantovehoprojektuhlmprahyrealizaceaudrzbaujezdskystrom2014-2018kveten2019
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/polnimokradskvetnatouloukouvnivebechovickehopotokagrantovyprojektradneukoncenk31122018zaverecnazprava
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/polnimokradskvetnatouloukouvnivebechovickehopotokagrantovyprojektradneukoncenk31122018zaverecnazprava
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/udrzbapesicestyaovocnealejejiznispojkagrantovyprojektradneukoncenk31122018zaverecnazprava
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/udrzbapesicestyaovocnealejejiznispojkagrantovyprojektradneukoncenk31122018zaverecnazprava
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/schuazkaujezdskehostromusmistostarostkouingkopeckouavedouciozpdjudrkozakovouktematuprameniste
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/schuazkaujezdskehostromusmistostarostkouingkopeckouavedouciozpdjudrkozakovouktematuprameniste
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/prispevekujezdskehostromudoujezdskehozpravodaje32019avizojarnihoukliduaopetprameniste
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/radamckegrantovemuprojektupramenisteanebmartaninaujezdskeradnici
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/brownuavpohybokolograntovehoprojektupramenistevysledekzaudrzbulokalitysestalaplnezodpovednamcp21
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/brownuavpohybokolograntovehoprojektupramenistevysledekzaudrzbulokalitysestalaplnezodpovednamcp21
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/
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