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VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚJEZDSKÉHO STROMU ZA ROK 2021 

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 odpovídá jeho samotný první plný název:  

„Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21 a okolí“, zkráceně dle zvýrazněných počátečních 
písmen – STROM, a s ohledem na historický název MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Újezdský STROM.  
 
Těžištěm činnosti je občanské sdružování osob majících společný zájem v ochraně životního prostředí a jeho 
spoluvytváření, okrašlování a hledání cest vedoucích k trvale udržitelnému způsobu života jak na místní úrovni tak 
v návaznosti vazby regionální a 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 

 

 



2 

 

ORGANIZACE ÚJEZDSKÉHO STROMu  

Orgány spolku jsou Shromáždění a výkonný Výbor sdružení. Ze svého středu volí Výbor sdružení 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. 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚJEZDSKÉHO STROMu v roce 2021 
 

Činnost spolku byla v roce 2021 výrazně ovlivněna infekcí SARS-CoV-2. Aktivity ve prospěch 

prostředí, v němž žijeme, k jeho podpoře a ochraně přírody však neustaly.  

Rok 2021 byl druhým kovidovým rokem a často měněná vládní opatření, která měla zamezit 

šíření viru a zabránit kolapsu zdravotnictví, dolehla těžce především na komunitní, kulturní a 

společenský život. Pro spolek to znamenalo zrušení dvou akcí sázení stromů s Lesy ČR - 

jednu jsme organizovali pro firemní dobrovolníky a jednu pro firmu s účastí veřejnosti. 

Ostatní spolková činnost v rámci možností a pravidel pokračovala. 

 

Aktivity spolku za rok 2021 jsou shrnuty v článku na webu Újezdského STROMu:  Jaký byl rok 2021 ve 

spolku Újezdský STROM?  

 

Klíčové aktivity roku 2021: 

1. Z důležitých probíhajících správních řízeních, která významně ovlivňují životní prostředí a ve kterých 

jsme aktivními účastníky, uvádíme níže hlavní tři: 

Klánovická spojka 

Záměr dálničního přivaděče, ohrožující poslední volné přírodní plochy mezi Klánovicemi a 

Šestajovicemi, Klánovický les a jeho ochranná pásma, prošel řádným připomínkovým řízením v procesu 

EIA a veřejným projednáním 19. května 2021. Dokumentace EIA byla nejprve vrácena zpracovateli k 

doplnění a vypořádání připomínek. 15. července 2021 pak Středočeský kraj přípravu záměru zastavil 

do doby dokončení Pražského okruhu a přeložky II/12. 

 

Přeložka I/12 

2. listopadu 2021 jsme se zúčastnili veřejného jednání o přeložce I/12, jímž bylo ukončeno 

připomínkování záměru v územním řízení na Stavebním úřadě v Újezdě nad Lesy. Uplatnili jsme 

požadavek záruk průchodnosti území pro pěší, cyklisty a  ohled na ekologickou migrační propustnost 

pro živočichy a zvířata. Ve všech ohledech nám bylo potvrzeno zahrnutí a naplnění předchozích 

http://www.ujezdskystrom.info/
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/jakybylrok2021vespolkuujezdskystrom
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/jakybylrok2021vespolkuujezdskystrom
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požadavků spolku uplatňovaných v předchozích fázích řízení.  

O akci jsme poslali informaci do ÚZ 12/2021. 

 

Kácení lip na Václavském náměstí 

Zdá se neuvěřitelné, že nějaké správní řízení o kácení může dopadnout ve prospěch zachování 

stávajících stromů. Po několikaleté sérii vyjadřování a odvolávání účastníků řízení vzal žadatel - hl.m. 

Praha - svou žádost zpět, řízení tak bylo v září 2021 ukončeno, lípy na Václaváku se kácet nebudou 

a projekt „revitalizace“ byl upraven tak, aby počítal se stromy, které už na náměstí rostou.  

 

2. S renomovanými celorepublikovými organizacemi Zelený kruh a Arnika.org jsme 

pokračovali v aktivitách, které mají za cíl zlepšit návrh stavebního zákona, který byl přijat před volbami 

v roce 2021 a který výrazně poškozuje jak ochranu přírody, tak například ochranu památek nebo práva 

vlastníků. Přispěli jsme ke zmocnění zástupců veřejnosti proti pro-developerským změnám územního 

plánu v Dolních Počernicích, při  projednání projektu Nákladové nádraží Žižkov a při aktualizaci 

Zásad územního rozvoje Prahy.  

Podpořili jsme projekt úvalských sousedů na obnovu starých formanských cest. Mlýnská alej mezi 

Tlustovousy a Úvaly byla vysazena v neděli 28. listopadu 2021 – za celý projekt patří velké poděkování 

především skvělému Petru Urbanovi z Úval.  

U příležitosti Noci kostelů 28. května 2021 v našem farním kostele Povýšení sv. Kříže v Kolodějích 

přednesli ing. Michal Hartman a MUDr. Zita Kazdová pásmo z „ekologické“ encykliky papeže Františka 

Laudato si.  

 

3. Na základě podnětu z řad zastupitelstva MČ Praha 21 jsme nechali vypracovat odborný posudek na 

zeleň v lokalitě dětského hřiště v Druhanická. S ohledem na relevanci požadavku byla poptána 

profesionální certifikovaná arboristka. Zhruba po deseti letech šlo o kontrolu stavu zeleně, na jejíž 

výsadbě se spolek v listopadu roku 2012 prací svých členů a získáváním peněžních zdrojů firemním 

partnerstvím podíleli, viz příspěvek MČ Praha 21 o akci 8.11. 2012, Újezdský Zpravodaj 12/2012. 

STROM tehdy zajistil pro pozemek ve správě MČ příspěvek 50 tisíc Kč, fyzickou údržbu porostů 

pozemku členy a firemními dobrovolníky a také výsadbu vzrostlých Myrobalánů třešňových. Stav 

zeleně byl vyhodnocen jako dobrý.  

 

4. Kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko jsme se podle aktuálně platných protiepidemických 

opatření v březnu účastnili individuálním úklidem a na Svátek práce na 1. máje brigádou společně 

s klánovickou Komisí pro životní prostředí. Nepořádek z lesních cest, okrajů lesa a okolí peronů na 

klánovické i újezdské straně po brigádě odvezl a zlikvidoval úřad MČ Praha-Klánovice.  

 

5. Na základě kladné odezvy z minulých akcí jsme pokračovali v připomínce výročí návštěvy T.G.M 

v Újezdě nad Lesy a zasazení Lípy svobody u příležitosti výročí vzniku republiky. Vzpomínkové 

setkání u Lípy svobody na Staroújezdské v den státního svátku 28. října bylo opět zároveň poctou 

nejstaršímu újezdskému spolku, jímž byl předrepublikový Okrašlovací spolek, založený 9. srpna 

1903, který se na přípravě sázení Lípy svobody v roce 1919 podílel a na jehož činnost okrašlovací 

spolek Újezdský STROM svým charakterem navazuje. Poprvé jsme tímto způsobem oslavili 100. 

výročí návštěvy T. G. Masaryka v Újezdě nad Lesy v roce 2019.  

V roce 2020, za nouzového stavu, jsme se propojili online a předseda STROMu, Ing. Michael Hartman, 

k lípě umístil květy svázané stužkami v barvě trikolory. V roce 2021 jsme se při dodržení všech 

aktuálně platných nařízení opět sešli „naživo“. Zpěvem státní hymny na závěr setkání jsme zaujali i 

zahraniční dělníky na stavbě proti Hasičské zbrojnici. Bylo to nečekané a v dané situaci velmi 

slavnostní.  

 

Výše uvedenou vzpomínkou ukončujeme shrnutí roku 2021 v této výroční zprávě i ve zkrácené výroční 

zprávě pro Újezdskou kroniku, která byla na žádost kroniky poskytnuta v únoru 2022. 
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Medializace 

webové stránky  

Újezdský zpravodaj, tiskem 

Nástěnka Újezdského STROMu: ulice Staroklánovická vedle vchodu na úřad 

 

Organizace a struktura  
 

Spolek v r. 2021 fungoval spolek bez organizačních změn. 

Transparentní účet 2600264455/2010 

Spolek hospodařil s majetkem ve výši 287 tisíc Kč. Příjmy i výdaje odpovídaly omezené činnosti spolku 

s ohledem na v úvodu popisovanou situaci zdravotních opatření limitujících společné akce a setkávání. 

Rok zakončil spolek s majetkem 283 tisíc Kč.  

Prostředky spolku jsou získávány a společně se zdroji z minulosti čerpávány k realizaci projektů a další 

činnosti uvedené v seznamu cílů sdružení.    

 

 

 

ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem pomocníkům, každému z dobrovolníků a dárců, bez nichž by se nám nepodařilo naše 

obecně prospěšné aktivity realizovat!  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 MHMP, děkujeme úřadu Městské části Praha Klánovice za 

součinnost při akcích spolku které v průběhu let přerostla do akcí Ukliďme Svět. Děkujeme za zapojení 

úřadu Městské části Praha 21 a další veřejnosti do projektu Ukliďme Česko.  

 

Spolek Újezdský STROM 

 
V Praze: 27. 3. 2022 

 

 


