
Záznam usnesení komise ŽP sepsaný dne 22.1.2018   

(materiál byl na základě telefonické konzultace a rozhodnutí předsedkyně komise ŽP ing. 

Tamary Spilkové zaslán dne 17.1.2018 členům k vyjádření s termínem do 12.00 hod,  dne 

22.1.2018).  

Ve výše uvedené lhůtě se vyjádřila předsedkyně komise ŽP ing. Tamara Spilková, p. Petr 

Růžička a ing. Petr Rýpar.  

Všechna tato vyjádření byla negativní. 

Firma ECO-F, a.s. se sídlem Na Švihance 147/1, Praha 2 obdržela dne 5.12.2017 od OCP 

MHMP rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání 

odpadů způsobem R12 dle přílohy č.1 zákona o odpadech - ruční třídění, losování pro 

provozovnu na adrese Bystrá 761/10, Praha 20, parc. č. 3992/20 v l. u. Horní Počernice. 

Firma ECO-F a.s. si dne 4.1.2018 podala na OCP MHMP žádost o 1. změnu rozhodnutí ze 

dne 5.12.2017 o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání 

odpadů.  Změna se týká rozšíření o nakládání s nebezpečnými odpady v rozsahu dle přílohy č. 

3 k Provoznímu řádu-Dodatek č.1.- nebezpečný odpad a v množství do 2500 tun/rok.  

V původní důvodové zprávě se počítalo s ukládáním běžného odpadu k možnému dalšímu 

třídění a poté zpracování. Ovšem nikoliv nebezpečný odpad, který může velmi negativně 

ovlivnit kvalitu ŽP  na území naší MČ.  

 

USNESENÍ KOMISE ŽP:  

S rozšířením o nakládání s nebezpečnými odpady v provozovně na adrese Bystrá 761/10, 

Praha 20 (viz. dodatek)  č. 3 komise ŽP nesouhlasí zejména z důvodu dalšího potenciálního 

významného negativního vlivu provozu na životní prostředí v Horních 

Počernicích  (nedodržení Provozního řádu, havarijní situace, atd.).  

V této souvislosti dále  předsedkyně komise ŽP Ing. Tamara Spilková upozorňuje na 

skutečnost, že dnem 1.1.2018 vstoupil v platnost nový stavební zákon. Předmětný záměr 

společnosti ECO-F a.s. na adrese Bystrá 761/10, Praha 20 je umístěn na ploše VN. Je třeba, 

aby se MHMP - OUR vyjádřil, zda záměr je v souladu s územním plánem.  

 

 

 

 

 

 


