
 

 

 
Zápis Komise životního prostředí 

 
Číslo jednání: 05/2016 
Datum konání: 17.8.2016 
Předsedající: Ing. Tamara Spilková - omluvena 
Přítomní:          Petr Růžička, RNDr. Petr Uzel, p. Jan Wágner, Petr Baraník 
                                 Ing. Petr Rýpar, Mgr. Věra Bidlová – vedoucí OŽPD 
Omluveni:  Ing. Blanka Brázdová 
Zapisovatel:           Ing. Jaroslava Čechurová 
 
Zápis 

 
1) Zahájení jednání 
Jednání komise bylo zahájeno v 16.35 hod. Tajemnice komise představila novou vedoucí odboru ŽPD 
paní Mgr. Věru Bidlovou. 
 
 
2) Žádost o stanovisko k PD pro územní souhlas „Stavební úpravy stávajícího oplocení 
pozemku č.parc. 1/1 a č.parc. 2 v k.ú. Horní Počernice, ul. Tlustého 19/28“ 
   
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
3) Žádost o stanovisko k PD pro stavební řízení „Rodinný dům v Počernicích, ul. Jasenná, 
parc.č. 2834/3, k.ú. Horní Počernice“ 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
 
4) Žádost o stanovisko k PD pro akci: „Stavební úpravy, vč. změny stavby před dokončením ul. 
Vysokovská 2413/53, Praha 20 -  Horní Počernice“   
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 

5) Žádost o stanovisko k PD  pro stavební povolení:  „Změna stavby rodinného domu  Horní 
Počernice, č.p. 1064, ul. Vojická “ 

USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek. 
 
 
6) Žádost o stanovisko k PD  pro vydání společného územního  rozhodnutí a stavebního 
povolení:  „Stavební úpravy rodinného domu, Náchodská 802, Praha 20- Horní Počernice, 
parc.č. 1864 v k.ú. Horní Počernice“ 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. Pouze upozorňujeme, že je nutné dořešit investorem 
parkovací místa. 
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7) Žádost o stanovisko k PD pro akci:  „Oplocení rodinného domu, ul.Jeřická a Vysokovská, č.p. 
1426/2, Praha 20 – Horní Počernice,  parc. č. 3243, 3244 v k.ú. Horní Počernice“ 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
 
 
8) Žádost o stanovisko k PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení: “Přestavba prodejního 
skladu na modlitebnu, ul. Hrdoňovická 2559/18, na pozemcích parc.č. 857/1 a 857/2 oba v k.ú. 
Horní Počernice“ 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek 
  
 
 
9) Žádost o stanovisko k PD pro územní rozhodnutí „Prodejna Horní Počernice, mezi ul. 
Náchodská a Mezilesí, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice“ 
 
USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek 
 
 
 
10) Žádost o stanovisko k PD pro vydání územního souhlasu/územního rozhodnutí „Přisvětlení 
přechodu pro chodce ul. Náchodská - Rožnovská, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice“ 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
 
11) Žádost o stanovisko k PD pro územní řízení „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) 
- Praha – Vysočany (včetně). 
 
 USNESENÍ KŽP:  Komise doporučuje během rekonstrukce stavby v maximální míře vycházet vstříc 
potřebám a požadavkům pohybu pěších a cyklistů. 
 
 
12) Žádost o stanovisko k PD pro územní řízení „Polyfunkční areál Horní Počernice“ na prac.č. 
4293/2 v k.ú. Horní Počernice. 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise doporučuje zbudovat veřejný chodník mezi ul. Václava Špačka a 
Božanovskou podél ul. Ve Žlíbku. Komise dále doporučuje, aby investor zpracoval studii dopadu na ŽP 
podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). 
 
 
13) Žádost o stanovisko ke studii záměru Obytné zóny Xaverovský Háj, Horní Počernice 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
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14) Žádost o stanovisko k PD pro ohlášení pro akci: Novostavba garáže, ul. Všelipská 1528/9, 
Praha 20 – Horní Počernice 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
 
15) Žádost o stanovisko ke studii záměru Nástavba a stavební úpravy bytového domu v ul.  
U Věže č.p. 1928, 1929 a 2010, 2011, Praha 20 – Horní Počernice 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
 
16) Informace pro komisi: 
a) Ing. Rýpar vznesl dotaz na stažený bod jednání komise ŽP - EIA modernizace dálnice D11 na 
šestipruhové uspořádání. Vedoucí odboru ŽPD Mgr. Věra Bidlová odpověděla, že MČ Praha 20 
oslovila specialistku na EIA, která svoje stanovisko předá MČ Praha 20 ke dni 25.8.2016. 
b) P. Růžička  vznesl podnět na úpravu přerostlého křoví u výjezdu (u cedule) od prodejny Lidl. Podnět 
bude předán k řešení na OMH.  
c) Vedoucí odboru ŽPD podala informaci o stavbě „Doplnění veřejného osvětlení ul. Ratibořická  –  
park před školou, Praha 20 - Horní Počernice“, kde se zúčastnila předání staveniště. Dále informovala 
o budoucí komplexní rekonstrukci ul. Třebešovská – celá ulice bude do budoucna obytnou zónou, ulice 
dostane nový povrch a bude provedena také nová výsadba dřevin s kořenovými zábranami. 
d) Ing. Rýpar vznesl dotaz ohledně rozšíření Pražského okruhu na tři pruhy – jaké budou další úpravy 
(protihlukové stěny, apod.) – odbor ŽPD silniční správní úřad zjistí tuto informaci do konání příštího 
jednání komise ŽP.  
e) Závěrem vedoucí odboru ŽPD Mgr. Věra Bidlová podala podrobnou informaci o skládce suti v ul. Na 
Chvalce a o jejím řešení:  
Dne 21.6.2016 bylo na odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 20 nahlášeno 
navážení stavební suti na parc.č. 4417/7 v k.ú. Horní Počernice. Šetřením bylo zjištěno, že suť ze své 
stavby naváží firma Atelier P.H.A. s.r.o. se sídlem Gabčíkova 1239/15, Praha 8. Tato firma doložila 
nájemní smlouvu s dceřinou společností BH realty, a.s., Gabčíkova 1239/15, Praha 8, která je 
majitelem pozemku, o pronájmu pozemku k dočasnému užívání pro mezideponii a drcení stavebního 
materiálu do 31.12.2016. Dle vyjádření firmy navážený materiál (cihly, kamení, zemina) je určený 
k dalšímu zpracování (drcení a zpracování na recyklát a využití ve stavebnictví)) v rámci předcházení 
vzniku odpadů. 
Následovala žádost firmy o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů 
dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K tomuto 
vydání je kompetentní MHMP. Na základě této žádosti odbor ochrany prostředí, oddělení  
integrovaného  povolování a odpadového hospodářství MHMP zahájilo správní řízení, které je 
v současné době z důvodu nedostatků žádosti přerušeno do doby dodání náležitostí žádosti o souhlas 
k provozování zařízení dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném 
znění. Po skončení přerušení řízení bude MČ Praha 20 jako účastník řízení oprávněna navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. 
Podle platného územního plánu hl. m. Prahy je pozemek parc.č. 4417/7 v k. ú. Horní Počernice 
klasifikován jako městská zeleň krajinná a částečně jako všeobecně obytný a čistě obytný. Umístění 
zařízení k provozování sběru, výkupu a využití odpadů není v souladu s územním plánem.  
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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 
 
 
 


