
 

 

 
Zápis Komise životního prostředí 

 
Číslo jednání: 02/2016 
Datum konání: 27.1.2016 
Předsedající: ing. Tamara Spilková 
Přítomní:          ing. Petr Rýpar, RNDr. Petr Uzel, Petr Růžička, Hana Jelínková, p. Wágner 
hosté:                       radní pro ŽP Mgr. Alena Šefčíková, p. Píša OMH 
  
Omluveni: ing. Blanka Brázdová, Petr Baraník 
Zapisovatel:          Ing. Jaroslava Čechurová 
 
Zápis 

1) Zahájení jednání 
Jednání komise bylo zahájeno v 16.30 hod. 
 
2) „Návrh míst a velikosti pro nové dopravní hřiště v MČ Praha 20“ – požadavek Bc. 
Tomsové - koordinátorky pro projekt Zdravá MČ a MA21 
Důvod projednání v komisi: z Veřejného fóra – 10P vzešel v září 2015 požadavek na nové 
velké dopravní hřiště. Dnes je pouze malé hřiště u ZŠ Stoliňská. Rada uložila OVÚR vytipovat 
vhodná místa výběrem z vyznačených ploch  v zaslaném materiálu, který RMČ viděla a uložila 
ho projednat v komisích.  Komise pro projekt Zdravá městská část a MA21 dostala za úkol 
zjistit také   názor členů komise ŽP. Členové KŽP měli   vybrat 3 místa, která by doporučili pro 
zřízení takového hřiště. Dále bylo doporučeno, aby při návrhu byly vybírány pozemky ve 
správě MČ. 
USNESENÍ KŽP:    Komise po diskuzi vybrala z předloženého materiálu takto označená místa 
z mapky – 3 a 10 (ideálně pozemky spojit), 11, 12 a 13. 
 
 
3) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby „Stavební úpravy 
rodinného domu, Ledkovská 906/8, parc.č. 2064, 2046/12 v k.ú. Horní Počernice 
   
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
4) Žádost o stanovisko ke PD Oplocení parc.č. 1723 u RD č.p. 745, roh ul. Mezilesí - 
Spojenců   
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
 
5) Žádost o vyjádření k PD DÚR Výstavba neveřejné komunikace, opěrně stěny, 
inženýrských sítí a přeložka plynovodu pro budoucí výstavbu 5 RD, parc.č. 4408/2, 
4411/1, 4417/13, 4408/21, 4408/8, 3178/1, 2144/1, vše v  k.ú.  Horní Počernice“  pro 
budoucích 5 RD v ul. Na Chvalce 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
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6) Žádost o vyjádření k PD  pro změnu územního rozhodnutí a změny stavebního 
povolení:  „Industrie Park Sever – dostavba I.etapy, objekty L, M, N - Praha 20, Horní 
Počernice“ 

USNESENÍ KŽP: Komise požaduje vybudovat terénní úpravy tak, aby podél ul. Ve Žlíbku byl 
terén navýšen tak, aby šlo vybudovat kapacitní chodník v šířce min. 3,5 m (včetně cyklistické 
stezky). Komise dále požaduje, aby byla provedena výsadba stromů tak, aby byla hala dobře 
odcloněna od ul. Ve Žlíbku a D10. 
 
7) Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vyhlašuje Závazná část 
Plánu   odpadového hospodářství hl. m. Prahy 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
8) Informace o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí P3 Park Prague Horní Počernice, hala F – změna užívání části 
haly na sklad barev a laků – již bylo dne 19.1.2016 projednáno v Radě MČ a Rada MČ 
nepožaduje tento záměr projednat dle zákona č. 100/2001 Sb. 
 
9)Informace pro komisi: 
Pan cyklokoordinátor RNDr. Uzel upozornil, že je stále možné až do 8.2.2016 zasílat 
připomínky k cyklokoncepci k verzi prosinec 2015. Proběhla také diskuze k uskutečněnému   
jednání ve věci veřejného projednání cyklokoncepce a koncepce zklidnění dopravy, které se 
konalo dne 18.1.2016 na  Chvalském zámku. 
Ing. Rýpar vznesl dotaz ohledně zahrádkářské kolonie v lokalitě za rybníkem Starák, dochází 
tam k planýrování..?? a zda tam nebude v budoucnu nová zástavba. Pan Wágner odpověděl, 
že v územním plánu je skutečně lokalita určena k zástavbě. Ing. Spilková doplnila, že na 
jednání komise ŽP doposud nebyl předložen žádný související materiál (investiční záměr, 
apod.). 
 

 

 

Komise skončila jednání v 17.20 hod. 
 
Příští jednání komise se bude konat dle potřeby. 
Předsedkyně KŽP si vyhrazuje možnost zrušit či přeložit termín konání komise.  
Zapsala: Ing. Čechurová 
 
 

 

  


