
 

 

 
Zápis Komise životního prostředí 

 
Číslo jednání: 04/2016 
Datum konání: 11.5.2016 
Předsedající: ing. Tamara Spilková 
Přítomní:          ing. Blanka Brázdová, Petr Růžička, RNDr. Petr Uzel, p.Jan Wágner, hosté:  Mgr. 

Alena Šefčíková 
  
Omluveni: ing. Petr Rýpar, Hana Jelínková 
Zapisovatel:          Ing. Jaroslava Čechurová 
 
Zápis 

1) Zahájení jednání 
Jednání komise bylo zahájeno v 16.30 hod. 
 
 
2) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení „Novostavba RD na pozemku 
parc.č. 324 v k.ú. Horní Počernice, ul. Otovická“ 
   
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
3) Žádost o stanovisko ke stavebnímu záměru „Stavba RD, ul. Vlásenická, parc.č. 2278, k.ú. 
Horní Počernice“ 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
 
4) Žádost o stanovisko k investičnímu záměru: „Novostavba rodinného domu v ul. Slatiňanská, 
parc.č. 2083 a 2084  v  k.ú.  Horní Počernice“   
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 

5) Žádost o stanovisko k PD  pro akci:  „Novostavba rodinného domu  na pozemku parc. č. 
3712/5 v k.ú. Horní Počernice, ul. Na Svěcence“ 

USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek. 
 
 
6) Žádost o stanovisko k PD  pro akci:  „Demolice části stávajícího objektu, Horní Počernice, ul. 
Stoliňská, parc.č. 2090 a 2091, č.p. 916/33“ 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
7) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci „Rekonstrukce RD v ul. Na Bačálkách 2018/3, 
Praha 20 – Horní Počernice“ 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
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8) Žádost o stanovisko k investičnímu záměru“Umístění kabelu pro zřízení elektropřípojky z ul. 
Komárovská č.p. 405,  parc.č. 971 po ul. Před Dráhou k parc.č. 970/2 vše v k.ú. Horní Počernice“ 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise požaduje, aby byl předmětný pozemek uveden po realizaci stavby do 
původního stavu. 
  
 
9) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení záměru: „Prodejna 
potravin Billa, Náchodská č.p. 116/208, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice“ 
 
USNESENÍ KŽP: Komise doporučuje, aby investor navrhl další zeleň (stromy) na parkovací plochy. 
Dále komise doporučuje vyřešit výjezd z prostoru budoucí Billy směr doleva do centra Horních 
Počernic. Komise také upozorňuje na možnosti zvýšeného dopravního zatížení lokality- hrozí 
nadměrné využívání přilehlých ulic v okolí budoucí Billy. 
 
10) Žádost o stanovisko k architektonické studii „Novostavba Polyfunkčního domu, Lukavecká 
468/8, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice“ 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
11) Zveřejnění posudku podle § 9 současně s doplněním dokumentace podle § 8 zákona            
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů záměru: „Výstavba Bílý Vrch – revize 1“ 
 
USNESENÍ KŽP:   
K jednotlivým připomínkám, které dříve uplatnila MČ Praha 20, uvádí komise toto: 
1.Není provedeno zhodnocení kumulativních záměrů s ostatními záměry v území,  např. týkající se 
vyšších hodnot benzo(a)pyrenu. 
2. V posudku EIA není uvedeno, že obsluha ČOV bude zajištěna firmou Konhefr. Je třeba také upřesnit 
pojem dočasnost ve vztahu k provozu budoucí ČOV. V textu je nesprávně uvedeno Nařízení vlády č. 
23/2011 Sb. Toto Nařízení vlády již neplatí a je nahrazeno NV č. 401/2015 Sb. 
3. Připomínka byla vypořádána. 
4. Připomínka byla vypořádána. 
5. Připomínka byla vypořádána. 
6. Tento bod komise neposuzovala, neboť problém se týká řešení dopravní situace. 
Závazné stanovisko EIA je podkladem pro další řízení (územní, stavební), proto nelze akceptovat 
přesunutí řešení některých důležitých zjištění do dalších kroků - územních a stavebních řízení (např. 
zásady organizace výstavby a další). 
  
 
 
9) Informace pro komisi: 
  
a) P.  Wágner přednesl nový návrh v návaznosti na požadavek z jednání komise č. 03/2016 dne 
30.3.2016. Komise znovu zvážila situaci ve věci úpravy keřů na křižovatce ulic Jeřická a Chvalkovická 
a doporučuje snižování živého plotu nahradit trvale kovovým zábradlím se svislými příčkami a do 
oblouku dosadit Ligustrum. Tímto opatřením bude zamezeno nebezpečnému přechází středem 
křižovatky. 
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b) Ing. Brázdová vznesla požadavek, aby se Městská část Praha 20 zabývala důsledným dodržováním 
dopravy po celých Horních Počernicích. 
  
c) RNDr. Uzel informoval, že na webu MČ je k dispozici dotazník týkající se cyklostojanů a požádal o 
součinnost s jeho vyplněním. 
  
  
  
Komise skončila jednání v 18.15 hod. 
  
Příští jednání komise se bude konat dle požadavku na posouzení dokumentů předaných Odboru 
životního prostředí a dopravy MČ Praha 20. 
Předsedkyně KŽP si vyhrazuje možnost zrušit či přeložit termín konání komise.  
Zapsala: Ing. Čechurová 
 
 
 
 
 


