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ZÁPIS  
 

z 3. jednání Komise sucho Kbely 2020 – 2025 Rady MČ Praha 19 

 

Datum, čas a místo konání: 6.10 2021, 15:00 hod, Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 

 

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny  

  

Průběh jednání: 

1) Zahájení 

Předsedkyně komise Bc. Blanka Pokorná, Dis. zahájila jednání komise dne 6.10.2021  

v 15:00 hod a seznámila zúčastněné s dnešním obsahem jednání. 
 

Komise byla svolána dne 10.9.2021.  

 

2) Klimatický plán hlavního města Prahy do roku 2030 
 

Komise se rámcově zabývala Klimatickým plánem hlavního města Prahy do roku 2030, který 

byl schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy č. 27/30 dne 27.5.2021. 
 

Dle zadavatele se jedná o strategický dokument, který se má stát vlajkovou lodí úsilí o 

uhlíkově neutrální metropoli v roce 2050. Jeho realizace během následujících deseti let počítá 

se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. 
 

Tohoto cíle se dosáhne realizací 69 konkrétních opatření, které jsou v plánu rozděleny do čtyř 

sekcí – Udržitelná energetika a budovy, Udržitelná mobilita, Cirkulární ekonomika a 

Adaptační opatření. 
 

Přijetí Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030 předcházelo podrobné připomínkové 

řízení, kdy byl plán zaslán k připomínkám všem zúčastněným městským příspěvkovým 

organizacím (či akciovým společnostem města).    
 

Komise po prostudování přijatého dokumentu konstatuje, že k oblastem, které souvisí s hlavní 

náplní Komise sucho Kbely 2020 – 2025 je věnována především kapitola č. 7. Adaptační 

opatření, zahrnující následující Specifické cíle Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu 

klimatu:  
 

a) Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních 

teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy.  

b) Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a 

dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy.  

c) Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov.  

d) Zlepšování připravenosti v oblasti krizového řízení.  

e) Zlepšování podmínek Prahy v oblasti udržitelné mobility.  

f) Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpora monitoringu a 

výzkum dopadů změny klimatu na životní podmínky v Praze. 

Výše uvedené cíle se mj. věnují oblastem probíhajících změn klimatu, které znepříjemňují 

život obyvatelům Prahy a mají negativní vliv na jejich zdraví.  
 

Na základě požadavku OŽPD ÚMČ Praha 19 vypracovala v této souvislosti společnost 

EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. dokument Adaptační strategie ke změně klimatu zabývající se 

návrhem adaptačních opatření s důrazem na adaptační opatření ve vztahu k nakládání 

s vodami a změnám klimatu na území Městské části Praha 19. Cílem této adaptační strategie 

ke změně klimatu je snížení zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu s cílem zabezpečit 
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kvalitní životní prostředí pro obyvatele MČ Praha 19. Komise ukládá v této souvislosti svým 

členům seznámit se s obsahem této strategie. Uvedená strategie bude projednána na příštím 

jednání komise. Rozeslání materiálů jednotlivým členům zajistí předsedkyně komise. 

 

3) Zásobování hřbitova vodou 
 

Komise se zabývala zásobováním objektu kbelského hřbitova (toalety) vodou. Stávající vodní 

zdroj (studna do hloubky ca. 10 m) se ukazuje jako nedostatečný. Komise pověřila RNDr. 

Ladislava Žitného, aby ověřil potřebnou hloubku vrtu a zjistil finanční náročnost provedení 

průzkumného hydrogeologického vrtu. Zároveň komise bere na vědomí, že v objektu hřbitova 

byly instalovány nové nádrže na srážkovou vodu o objemu 1 m3. 

 

4) Nákup nádrží na srážkovou vodu do DS (Mladoboleslavská 20) 
 

Komise byla informována předsedkyní komise Bc. Blankou Pokornou, Dis., že do objektu 

Mladoboleslavská č.p. 20 (DS) bylo umístěno pod okapy šest nádrží na srážkovou vodu pro 

zálivku zeleně. V této souvislosti se dále řeší vyčištění studny v areálu DS a osazení pumpou 

pro využití k zálivce. 

 

5) Povodňová prohlídka Vinořského potoka 2021 
 

Komise bere na vědomí informaci tajemníka Povodňové komise (dále jen „PK“) Rady MČ 

Praha 19 Mgr. Martina Hrubčíka MBA, že v nejbližší době bude provedena povodňová 

prohlídka Vinořského potoka. Termín povodňové prohlídky bude stanoven na nejbližším 

jednání PK (informace tajemníka PK). 

 

6) Diskuze a závěr 

Předsedkyně komise Bc. Blanka Pokorná, Dis. ukončila jednání komise 6.10.2021 v 16:00 

hod. 

 

Příští jednání komise bude 3.11.2021 v 15:00 hod.  

 

 

Zapsal:  Tomáš MAREK 

Příloha: Prezenční listina 

 

V Praze dne 6.10.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 


