
   
 

Informativní setkání k rozsahu úprav zeleně parku Solidarita  

 

Datum, čas: 2. února 2022 od 15:30 do 16:30 hodin  

Místo: severní část parku Solidarita 

 

Přítomni:  

Zástupci Rady MČ Praha 10  

Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka  

Renata Chmelová, starostka 

David Kašpar, místostarosta 

Michal Kočí, radní  

 

Zástupci ÚMČ Praha 10  

Bc. Martin Pecánek, vedoucí Odboru životního prostředí 

Blanka Slancová DiS., referent – zahradní architektka, Odbor životního prostředí 

Ing. Antonín Zlatohlávek, Ph.D., referent údržby městské zeleně, Odbor životního prostředí 

Iva Hájková, Jana Martínková, Šimona Huitric, oddělení strategického rozvoje a participace 

 

Ing. Luboš Fendrych, soudní znalec v oboru arboristiky 

 

Veřejnost:  

8 občanů 

 

Cíl setkání:  

Informovat veřejnost o úpravě zeleně v parku Solidarita 

 

Program:  

1. Základní shrnutí informací k úpravám, komentář k jednotlivým stromům  

2. Další postup 

  

1. Základní shrnutí informací k úpravám parku 

 Městská část P10 navazuje na předchozí setkání k revitalizaci parku Solidarita, má 

zájem informovat veřejnost o stavu stromů a dalším postupu. 

 Setkání se konalo jen k úpravám v severní části parku Solidarita. 

 Městská část P10 má zpracován dendrologický průzkum a znalecký posudek 

 Městská část P10 má povinnost o zeleň pečovat a je zodpovědná za její stav 

 Důvody pro zásah do porostu jsou buď zdravotní stav stromu, bezpečnostní hledisko 

nebo koncepční důvody. 

 Zdravotní hledisko zahrnuje havarijní stav stromů a postupnou obnovu stromového 

patra. 

 Předpokládá se odstranění 18 – 20 stromů. 

 Nová výsadba cca 23 – 25 stromů. 



   
 

 Městská část P10 má koncepční návrh na obnovu zeleně v parku. 

 Zároveň je finalizován projekt na celkovou podobu severní části parku – předpokládaný 

termín odevzdání projektanty je 15. 2. 2022.  

 Jižní část parku bude řešena samostatným projektem. 

 Nyní probíhá v místě zmlazování keřů – občané si stěžují, že se keře příliš prořezávají. 

 Městská část P10 se snaží odborným prořezem zlepšit stav keřů. 

 Velké zmlazení keřů by mělo probíhat 1x za 6 let, zvyšuje se tím životaschopnost keře 

a jeho dlouhodobější perspektiva. 

 Na péči o novou a stávající výsadbu v parku budou alokovány finanční prostředky. 

 

Součástí setkání byla společná pochůzka mezi stromy určenými v posudku ke kácení a 

komentář vedoucího Odboru životního prostředí Martina Pecánka, případně soudního znalce 

pana Fendrycha, ke každému stromu. 

 

2. Další postup 

 Stromy určené ke kácení budou barevně označeny. 

 Stromy musí být pokáceny během února a března, nejpozději do 31. 3. 2022 (období 

vegetačního klidu). 

 Bude prověřeno, zda nejsou 3 vzrostlé borovice vysazeny v rámci projektu Stromy za 

narozené děti. 

 15. 2. 2022 by měl být znám aktualizovaný projekt na revitalizaci severní části parku 

Solidarita – bude zveřejněn na webové stránce https://verejneprostory.cz/. 

 Nyní je vypsána soutěž na dodavatele prací.  

 

 

Zapsala: Jana Martínková, oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář starostky 

ÚMČ Praha 10 

 

 

 

https://verejneprostory.cz/

