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Výroční zpráva spolku Újezdský STROM za rok 2019
pro Újezdskou kroniku

Spolek (dříve Občanské sdružení) Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování 
Městské části Praha 21 a okolí byl založen v roce 2005 a své hlavní cíle klade do 13 oblastí, 
zahrnujících

1. ochranu přírody a krajiny
2. rozvoj občanské společnosti
3. obecné okrašlování

V roce 2019 pokračovala činnost našeho 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 uvádíme následující.

Pravidelné brigády a úklid lesa

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. Zapojili jsme se i do podzimní vlny Ukliďme! a kromě 
vysbírání nepořádku jsme vyčistili a opravili cedule naučné stezky Lesní galerie a upravili lesní cestu k 
nádraží. 

S firemními dobrovolníky z Mary Kay, ve spolupráci s Lesy ČR a Lesy hl. m. Prahy jsme v říjnu 
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 nedává šanci nově vysazovaným 
stromečkům, takže ze všech nových výsadeb v lese se nyní ujímá jen zlomek. O to větší radost způsobují 
mladé lipky, které zvládly i letošní podzimní sucho.

Správní řízení o povolení kácení a Veřejně prospěšné aktivity členů spolku

Těžký rok měly i stromy v Újezdě nad Lesy. Po volbách v roce 2018 se nové vedení MČ se vydalo cestou 
kácení veřejné zeleně bez péče o nové výsadby. Takto 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 a MČ  neprovedla nápravu, navzdory slibu 
tajemnice úřadu v Újezdském zpravodaji.

Kácením cca 11 alejových lip v ulici  Staroújezdská pravděpodobně skončí „spolupráce“ MČ s 
investorem developerského projektu „Bydlení pod lípou“. Investor vede stavební řízení, které je pro 
veřejnost, včetně spolků, bez možnosti účasti a tedy bez možnosti hájení veřejného zájmu na zachování 
stromů a zdravého prostředí.

https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/


Při pokračující stavbě hasičské zbrojnice na Staroújezdské ponechala MČ bez jakékoli ochrany 
památnou lípu. Ochrany kmene se lípě dostalo až po urgenci našeho spolku. Stejnou ochranou byl 
zajištěn i starý ořešák na stejném pozemku. Těžký stavební materiál ale zůstal několik měsíců až do 
zpracování uskladněn nad kořeny obou stromů.

Nejnáročnější správním řízením v souvislosti se stromy v Újezdě nad Lesy ale bylo téměř rok trvající řízení, 
v němž MČ namísto řádné péče - vykácení několika soušek a ořezu suchých větví - zažádala o vykácení 
celé topolové aleje. Těchto 33 topolů bylo nejdůležitější součástí izolační zeleně na pozemku II. stupně 
Masarykovy ZŠ, která odděluje sportoviště školy od kolínské výpadovky I/12. Svůj záměr vykácet všech 33
topolů a to včetně 21 zdravých stromů podpořila MČ uzavřením chodníku a zastávky autobusu u školy a 
vedla intenzivní mediální kampaň v obecních sdělovacích prostředcích (zpravodaj, web, fb MČ) i v ostatních
diskusních skupinách na sociálních sítích, ve které za viníka situace, kterou sama zavinila, označovala 
Újezdský STROM. Ve správním řízení byl nejprve odvolacím orgánem shledán podjatý starosta Samec a 
úřad MČ P21 a všem veřejným činitelům byla doporučena zdrženlivost projevu. Správní řízení o kácení 
přesunul odvolací orgán do MČ Praha 22 Uhříněves, jehož rozhodnutí o vykácení celé aleje po novém 
odvolání nakonec potvrdil. V den, kdy bylo rozhodnutí odvolacího orgánu doručeno, zajistila MČ uřezání 
korun všech stromů v aleji v půli kmenů. Torza kmenů pak byla vykácena až na základě  nesouhlasného 
článku členky našeho spolku. Celý postup správního řízení, včetně jediných relevantních arboristických 
posudků v celém správním řízení, které zadal a zaplatil náš spolek, je zaznamenáno na našem webu. 

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. 

Po zveřejnění našich fotek z cyklostezky Blatovská alej a poté, co jsme se začali zajímat o to, kdo je 
zodpovědný za pásy zrostlé dvoumetrovými kopřivami, došlo k vysekání okolí stezky a TSK vstoupila do 
jednání s MČ Praha-Koloděje o další údržbě. O tom, zda došlo k domluvě, jsme do konce roku 2019  
nezískali žádné informace.

Negativní působení současného vedení MČ ve veřejném prostoru jsme zaznamenali též na stezce Lesní 
galerie I. Nátlakem na Lesy ČR vynutila MČ P21 dohodu mezi Lesy ČR a naším spolkem o odstranění 
sportovně odpočinkových prvků nad lesním průsekem mezi ulicemi Polesná a Staroklánovická, 
které dobrovolníci s naším spolkem pravidelně udržovali. Za důvod pro odstranění všech prvků, včetně 
sezení u pétanque uvedla MČ nebezpečnost prvků a hrozbu sankcí pro majitele pozemku, což jsou Lesy ČR.
Tatáž MČ, která v období 2010 - 2014 na vzniku oblíbeného sportoviště spolupracovala, nyní, pod novým 
vedením v roce 2019 dosáhla jeho zničení bez náhrady. Odmítnutí spolupráce MČ  na obnově 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.

Granty a projekty

Všechny grantové projekty i následnou péči na údržbu jsme řádně ukončili k 31.12.2018. O této 
skutečnosti jsme opakovaně informovali městskou část prostřednictvím členů vedení MČ, tajemnice a 
vedoucí odboru úřadu. Součástí informace bylo vždy upozornění, že MČ přebírá péči o své, grantem 
zhodnocené pozemky a doporučení následné péče.

Přesto po celý rok 2019 vzkazovala MČ přes svá média, či členy Komisí, v nichž ale nemá Újezdský STROM 
žádné zastoupení, že nemá ve věci následné péče žádné informace. A celý rok též na Komisi životního 
prostředí (též bez účasti zástupců STROMu) řešila MČ tzv. neexistující postup při tzv. předávání 
ukončených grantových projektů. O totéž jsme ale my marně a opakovaně usilovali již od r. 2013. 

Za účelem standardizování procesu zpětvzetí grantem zhodnocených pozemku MČ P21 jsme totiž 
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.

S  občany v okolí Rohožníku jsme koncem roku 2018 identifikovali a rozpracovali kompletní projekt na 
záchranu cyklo-pěší spojnice Rohožníku a Květnice, včetně převedení státních pozemků do správy 
MČ, úpravy s okrasnou zelení, odpočinkovým místem a připomínkou spolupráce na hranici Prahy a 
Středočeského kraje. Projekt jsme předali novému újezdskému starostovi Samcovi (ODS) a byli jsme  
ujištěni o zájmu MČ projekt společně realizovat. Skutečnost je ale taková, že aktivita spolku v projektu, 
který jsme připravili, v roce 2019 skončila pro nezájem ze strany MČ P21. O případném postupu 
realizace či o dalším osudu projektu nemáme žádné informace.

Správní a připomínková řízení a Veřejně prospěšné aktivity členů spolku

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 již 14 let, 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 nejen státní svátek ale i 100. 
výročí návštěvy T.G. Masaryka v Újezdě a zasazení Lípy svobody - onoho památného stromu na 
Staroújezdské ulici před hasičárnou.  Oslava výročí byla též poctou nejstaršímu újezdskému spolku, jímž 
byl Okrašlovací spolek, založený 9. 8. 1903, na jehož činnost okrašlovací spolek Újezdský STROM 
svým charakterem navazuje.  Výročí jsme si připomněli citací státnického proslovu prezidenta Václava 
Havla z roku 1990, zpěvem státní hymny a Masarykovy oblíbené písně Ach synku synku a modlitbou za 
naši vlast.

Touto slavnostní a mimořádnou vzpomínkou ukončujeme shrnutí roku 2019 
ve výroční zprávě pro Újezdskou kroniku.

V r. 2019 fungoval spolek Újezdský STROM bez organizačních i jiných změn. 

Podrobnou Výroční zprávu za rok 2019 zveřejňujeme na webových stránkách spolku Újezdský STROM.

Březen – duben  2020



   20. úklid s Újezdským STROMem – Ukliďmě svět, Česko a Klánovický les 2019
       

Topolová alej na Starokolínské v květnu 2019 – 33 stromů izolační zeleně

      
      

     Topolová alej na Starokolínské v prosinci 2019 – kmeny přeřezané vpůli

Zavřený chodník, zastávka a lidová tvořivost :-)



                                                                                            
Sázení s Mary Kay 22. 10. 2019

Setkání spolků  14. 3. 2019 - sál Kvapík u Antošů v Jirnech

28. říjen 2019 s Újezdským STROMem


