
 

 

 
Zápis Komise životního prostředí 

 
Číslo jednání: 03/2016 
Datum konání: 30.3.2016 
Předsedající: ing. Tamara Spilková 
Přítomní:          ing. Petr Rýpar, ing. Blanka Brázdová,   
                                 Hana Jelínková 
hosté:                        
  
Omluveni: Mgr. Alena Šefčíková, Petr Růžička, RNDr. Petr Uzel 
Zapisovatel:          Ing. Jaroslava Čechurová 
 
Zápis 

 
 
1) Zahájení jednání 
Jednání komise bylo zahájeno v 17.05 hod. 
 
 
2) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení „PS CNG Bonett 
EUROGAS na ČS PHM MAKRO“, ul. Chlumecká v k.ú. Horní Počernice 
   
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
3) Žádost o stanovisko ke stavebnímu záměru ČEPS, a.s. V205/206 – přestavba na 400kV v trase 
stávajícího vedené 2 x 200 kV 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
 
4) Žádost o vyjádření ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
Nová RS 9450 P3 Park, kVN, kNN a sdk – I. et. Náchodská – vstup na  pozemky  parc. č. 1848, 
1985, 3802, 3803, 3804 vše v  k.ú.  Horní Počernice“   
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 

5) Žádost o stanovisko k PD  pro akci:  „Novostavba rodinného domu a zahradního domku na 
pozemku parc. č. 4405/4 v k.ú. Horní Počernice“ 

USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek. 
 
 
6) Žádost o stanovisko k PD  pro akci:  „Novostavba rodinného domu, č.p. 1173/7  
v ul. Trní – žádost o uzavření smlouvy s MČ Praha 20 o právu provést stavbu 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
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7) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a ohlášení stavby a o připojení na 
komunikaci, zřízení věcného břemene a následného odkupu pozemku parc.č. 4258/4 – 
Novostavba rodinného domu, parc. 4258/7, 4260/26 v ul. Zdoňovská. vše v k.ú. Horní Počernice 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
 
8) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro povolení odstranění stavby  „Demolice 
stávající prodejny Penny  Horní Počernice“ 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise bere na vědomí. 
 
 
9) Informace pro komisi: 
a) P. Wágner doporučuje, aby Městská policie kontrolovala častěji parkování vozidel na zelených 
plochách v ul. Božanovské (telefonický podnět).  
 
b) Pí Jelínková požaduje ošetřit – ořezat keře na křižovatce ulic Chvalkovická – Jeřická z důvodu 
bezpečnosti chodců – zejména dětí. Požadavek bude e-mailem předán p. Píšovi na OMH k vyřízení. 
Tento požadavek byl již uplatněn i v loňském roce na jednání komise 04/2015  dne 15.4.2015 - pí 
Jelínková sdělila komisi, že poblíž zastávky busu č. 223 v ul. Jeřická – Běchorská se nachází vzrostlý 
porost živého plotu – Ligustrum.  Z komise vyplynul podnět pro OMH p. Píšu tento porost zredukovat 
na výšku 0,5 m z vážných bezpečnostních důvodů (viditelnost pěších chodců, především dětí a 
viditelnost a přehlednost pro motoristy).  
 
c) Ing. Rýpar doporučuje, aby se udržovala stezka u zahrádkářské kolonie poblíž ul. Bratranců 
Veverkových směrem k ul. Ke Starým rybníkům. 
 
 
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 
 
 
 
  


