
Záznam ze setkání s paní starostkou  Renatou Zajíčkovou a zástupci  ÚMČ Prahy 5 ze dne 30.3.2021 
 

Setkání se zúčastnili: 

Za samosprávu: starostka Mgr. Renáta Zajíčková, Ing. Jiří Vejmelka - předseda VŽP, JUDr. Jakub Blažek – místopředseda 

VŽP 
 

Za Odbor ochrany životního prostředí (dále jen OŽP): Ing. Miroslav Kučera vedoucí odboru, Ing. Ivana Křehlíková - 

referentka 
  

Z občanů se dostavili všichni ohlášení (8) a několik dalších občanů, kteří šli kolem. 
 

Setkání se uskutečnilo na místě kácení před vilou Blaženka. V úvodu paní starostka vysvětlila, jaké pravomoci a jak může 

ve věci kácení konat samospráva. K informování občanů, jaké kácení a kde se připravuje upozornila, že účastníkem 

správního řízení na povolení kácení mohou být spolky, pokud o informování požádají OŽP a doporučila spojit se např. se 

spolkem Za Zelené Malvazinky. K lepšímu informování občanů připravuje MČ Praha 5 tzv. Geoportál. 
 

Dále vystoupil pan Ing. Miroslav Kučera a vysvětlil, jak probíhá schvalování kácení a jakých správních řízení se týká. 

Povolování kácení se týká pouze stromů od obvodu kmene od 80 cm (ovocné stromy na soukromých zahradách lze 

odstraňovat bez povolení). Na základě žádosti jsou žádající spolky vždy o řízeních ke kácení ve vymezeném území 

informovány. 
 

Občané vyjádřili na místě nesouhlas s odstraněním 4 kaštanů v chodníku ulice U Blaženky a žádali, aby náhradní výsadba 

4 kaštanů byla provedena na stejném místě, tedy aby byla obnovena alej kolem vily Blaženka. Kromě úbytku vzrostlé 

zeleně na místě jde o zachování historicky a urbanisticky cenného prvku v chráněném území památkové zóny. 
 

K téměř úplnému vykácení 19 stromů na parcele 2500/1 vyjádřili občané lítost a pochybnost, zda bylo opravdu nezbytné 

všechny stromy vykácet. V tomto případě se jedná o kácení na stavebním pozemku, žadatelem byl vlastník a důvodem je 

nová výstavba. Účastníci konstatovali, že se opět jedná o neúměrné navýšení zastavěné plochy a objemu stavby. 
 

Občané požádali ve věci náhradní výsadby v místě pokácených stromů v ulici U Blaženky o podporu samosprávy. Zástupci 

samosprávy se zavázali, že požadavek náhradní výsadby bude projednán na zasedání Výboru životního prostředí, které je 

plánováno na 15.4.2021. 
  

zaznamenala Ing. arch. Marie Kašparová 

 

 


