
 

 

 
Zápis Komise životního prostředí 

 
Číslo jednání: 07/2016 
Datum konání: 16.11.2016 
Předsedající: Ing. Tamara Spilková  
Přítomní:          RNDr. Petr Uzel, Petr Baraník, Ing. Blanka Brázdová, Ing. Petr Rýpar,  p. Jan   

Wágner, Petr Růžička,  Mgr. Alena Šefčíková - radní pro ŽP 
Omluveni: Mgr. Věra Bidlová – vedoucí OŽPD 
Zapisovatel:          Ing. Jaroslava Čechurová 
 
Zápis 

 
1) Zahájení jednání 
Jednání komise bylo zahájeno v 16:30 hod. 
 
2) Žádost o stanovisko k PD pro umístění a stavbu rodinného domu a rozšíření stávajícího 
vjezdu na pozemku parc.č. 2090 2091 v k.ú. Horní Počernice, ul. Stoliňská  
   
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. Upozorňujeme na dořešení parkovacích míst v souvislosti 
se zamýšlenou podnikatelskou aktivitou. 
 
 
3) Žádost o stanovisko k PD a souhlas s uložením telekomunikačního vedení pod názvem: 
„RVDSL1703 A A  CMHP305 – CMHP1HR OK“ do pozemků parc.č. 2145/104, 3740/1, 2212, 3769 a 
3766/1, všechny v k.ú. Horní Počernice, ul. Slatiňanská, Božanovská, Vysokovská a Spojenců 
   
USNESENÍ KŽP:  Komise požaduje řešit přechod telekomunikačních sítí ulicí Božanovská tak, aby 
nedošlo k poškození nového povrchu silnice. 
 
 
4) Žádost o stanovisko k PD úpravy elektrorozvodného zařízení –demontáže venkovního vedení 
22kV, Horní Počernice –Březiněves, č. stavby: S-141595 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
 
5) Žádost o stanovisko k PD Přístavba rodinného domu č.p. 1558, Brdecká ul., Praha 20 - Horní 
Počernice 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
 
6) Žádost o stanovisko k PD Novostavba RD a garáže na pozemku parc.č. 951/3 v k.ú. Horní 
Počernice, ul. Otovická 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
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7) Žádost o projednání materiálu – Urbanistické studie ČVUT – Horní Počernice východ – (2.07) 
RMČ Praha 20 dne 8.11.2016 přijala usnesení č. RMČ/71/7/0493/16, podle kterého mj. ukládá 
tajemníkům komisí předložit tyto studie (autorky Anna Adamcová a Bc. Barbora Jeřábková) v komisích 
MČ Praha 20 s termínem do 31.12.2016. 
 
USNESENÍ KŽP:  Doporučujeme obě dvě studie k dalšímu využití pro MHMP. Studie p. Jeřábkové se 
jeví jako přehlednější, je třeba tuto studii doplnit o umístění zdravotnických zařízení. 
 
 
 
8) Materiál k cyklostojanům a vybavení cyklostezek – předloženo cyklokoordinátorem RNDr. 
Uzlem 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise se seznámila s návrhem umístění cyklostojanů podle předloženého 
seznamu a obrázků a doporučuje tento návrh využít k realizaci. Komise se seznámila také s návrhem 
dovybavení cyklostezek a doporučuje jejich postupnou realizaci. Tyto realizace budou naplňovat 
cyklokoncepci na území Horních Počernic. 
 
 
 
 
9) Informace pro komisi:  
Tajemnice komise podala informaci k požadavku komise ŽP z minulého jednání, kde k žádosti o 
stanovisko k PD pro stavební povolení pro akci:  „Multifunkční hřiště v Horních Počernicích na pozemku 
parc.č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice“ komise mj. požadovala, aby odbor ŽPD zajistil do příštího 
jednání komise zmapování stávající zeleně včetně fotodokumentace, aby bylo možné posoudit rozsah 
náhradní výsadby. Vedoucí odboru Mgr. Bidlová společně s Ing. Svojanovskou a ing. Čechurovou 
zajistily dle požadavku komise zmapování zeleně na lokalitě (48 stávajících dřevin je navrženo 
ponechat a 32 ks dřevin navrženo pokácet -z toho pouze 5 ks dřevin nad 80 cm obvodu,  rozsah nové 
výsadby je dále navržen v počtu 8 ks). 
 
 
 
 
 
Komise ukončila jednání v 18:00 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 
 
 

 


