
 

 

Zápis Komise životního prostředí 
 
Číslo jednání: 02/2017 
Datum konání: 22.3.2017 
Předsedající: Ing. Tamara Spilková  
Přítomní:          p. Jan  Wágner, Petr   Růžička,  RNDr. Petr Uzel, Petr Baraník, 
                                Ing. Blanka Brázdová,  pí Hana Jelínková, Ing. Petr Rýpar 
 Mgr. Věra Bidlová – vedoucí OŽPD 
Zapisovatel:          Ing. Jaroslava Čechurová 
 
Zápis 

 
1) Zahájení jednání 
Jednání komise bylo zahájeno v 16:40 hod. Vedoucí odboru ŽPD Mgr. Věra Bidlová sdělila, že se ruší 
Usnesení RMČ ohledně odměn členům komise, předsedkyně komise ŽP ing. Tamara Spilková 
obdržela kopii tohoto Usnesení.  
 
2) Žádost o stanovisko k PD pro ohlášení  Stavební úpravy RD a garáže, ul. Březovická, na 
pozemku parc.č. 3118/1, 3118/2, 3118/3 v k.ú. Horní Počernice 
   
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
 
3) Žádost o stanovisko k PD „Novostavba RD, ul. Březovická,  na pozemcích parc. č. 3086/1 a 
3086/2 v k.ú. Horní Počernice  
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
4) Žádost o stanovisko k PD Novostavba RD na pozemku parc.č. 4367/8 v k.ú. Horní Počernice  
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
5) Žádost o souhlas vlastníka stavby se změnou v jejím užívání – základnová stanice GSM 
v objektu v  ul. Mezilesí čp. 2056-2057, Praha 20 - Horní Počernice  
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
 
6) Žádost o souhlas s dělením pozemku parc.č. 4241/219 v k.ú. Horní Počernice za účelem 
vybudování soukromých parkovacích stání 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise konstatuje, že realizací záměru se sníží plocha zeleně v dané oblasti. Není 
známo, jak bude zeleň v souvislosti se zamýšlenou stavbou nahrazena. 
 
 
 
 
7) Žádost o stanovisko k PD Revitalizace Svépravického potoka mezi Xaverovskými rybníky, 
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včetně souhlasu s odnětím pozemků parc.č. 4453/1, 4453/2, 4454/17 ze ZPF k. ú. Horní Počernice 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise se s materiálem Revitalizace Svépravického potoka mezi Xaverovskými 
rybníky seznámila a bere jej na vědomí. V případě, že budou realizovány v území mlatové cesty dle 
projektu, požadujeme jejich dokonalé odvodnění a zajištění jejich pravidelné údržby. 
 
 
8) Žádost o vyjádření souhlasu se stavbou a s odnětím pozemků parc.č. 4084/1, 4101/88, 
4101/97, 4105/1, 4105/2, 4105/27, 4105/28, 4105/37, 4105/38, 4127/1, 4127/36, 4128/1, 4128/2, 
4128/7 ze ZPF „D11 – MÚK Beranka“ 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise podporuje výstavbu MÚK Beranka v co možná nejkratším termínu.  
 
 
9) Žádost o stanovisko ke studii/návrhu stavby: Obytný soubor Rozhledy Počernice, pozemky 
parc.č. 4091/41, 4091/65, 4091/66 v k.ú. Horní Počernice 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise doporučuje realizaci až po vyřešení dopravní situace (MÚK Beranka) a 
navrhuje řešit celé území jako celek, včetně vyřešení nakládání s dešťovými a splaškovými vodami 
v celém území Horní Počernice – východ s ohledem na předpokládané další výstavby v této lokalitě.  
 
 
9) Informace pro komisi:  
Ing. Spilková  vznesla požadavek ohledně budoucího kácení, aby byla komise ŽP informována. 
Vedoucí odboru ŽPD Mgr. Bidlová odpověděla, že kácení probíhá pouze za předpokladu, že žadatel 
obdrží od odboru ŽPD kladné rozhodnutí o kácení, veškeré záměry kácení jsou uveřejňovány na úřední 
desce, s dálkovým přístupem. Kácení následně provádí Odbor místního hospodářství či firma na 
základě smluvního vztahu. Pokácené dřevo si MČ skladuje a je spotřebováno na různých akcích MČ ( 
např. čarodějnice, skauti ). P. Jelínková dále doplnila, že dřevo je většinou skladováno vedle areálu 
Biofaktorů, případně si firma pokácené dřevo odváží. Dále Mgr. Bidlová doplnila, že v příštím roce bude 
pravděpodobně realizován Pasport zeleně. 
 
Komise ukončila 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 
 
 

 


