
 

 

 
Zápis Komise životního prostředí 

 
Číslo jednání: 04/2017 
Datum konání: 30.8.2017 
Předsedající: Ing. Tamara Spilková  
Přítomní:          p. Jan  Wágner, Petr   Růžička,  RNDr. Petr Uzel, ing. Yvona Hájková - OŽPD,  
                                pí Hana Jelínková, Ing. Petr Rýpar, 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 hodin.  
 
2) Informace pro komisi:    
Nolčův park - kácení stromů v roce 2017 – materiál přednesen předsedkyní ing. Spilkovou 
 
1) Existují tři návrhy na kácení stromů v Nolčově parku a to z let 2015, 2016 a 2017. 
2) Porovnáním návrhů z 08/2017 a z 06/2016 je zřejmé, že v roce 2017 jsou navrženy ke kácení i 
stromy, které nebyly zahrnuty v návrhu ke kácení v 06/2016 a některé ani v návrhu v roce 2015. Tyto 
skutečnosti je třeba zdůvodnit. 
3) Měly by být vypracovány seznamy podlimitních a nadlimitních stromů určených ke kácení v roce 
2017 a jejich kácení by mělo být v souladu se zákonem zdůvodněno závažnými důvody na základě 
vypracovaného odborného posudku. 
4) Pro místní šetření je žádoucí, aby stromy určené ke kácení v roce 2017 byly viditelně označeny 
čísly. 
5) Fotky předané pí radní Šefčíkové nejsou aktuální, jsou tam chyby a jsou tam uvedeny i stromy co se 
nebudou kácet dle seznamu v roce 2017 a naopak strom č. 108 na fotografiích není uveden a měl by 
se kácet. 
 
Ke kácení stromů v Nolčově parku v roce 2017 se vyjádřila pí ing. Hájková:  
P. Wágner dokončuje na základě předcházející studie konečnou podobu dokumentace na obnovu 
parku. Současně podaná žádost o kácení dřevin odborem místního hospodářství vychází ze studie 
obnovy parku z r. 2016, jejíž součástí byl i dendrologický průzkum, a dále z aktuálního stavu dřevin, 
který byl zjišťován opakovaně v roce 2017 (v únoru, v jarním období a naposled v červenci t. r.). Cílem 
je zachovat všechny dřeviny, které jsou vitální a perspektivní alespoň ze střednědobého hlediska (10 - 
30 let), neboť v průběhu posledních let došlo a nadále dochází u části stromů ke zhoršování jejich 
zdravotního stavu a vitality, zřejmě z důvodu dlouhotrvajícího sucha a přehoustlého porostu, ve kterém 
si stromy navzájem konkurují.  
Z výše uvedených důvodů došlo ke změně v žádosti o povolení kácení stromů.  
O stromech, o jejichž kácení bylo požádáno, se rozhoduje v probíhajícím správním řízení. Ohledání na 
místě samém je svoláno na den 05. 09. 2017. Pokud vzniknou pochybnosti o zdravotním stavu a 
vitalitě dřevin a případně o jiných závažných důvodech, pro který by měl být strom pokácen, je možné, 
že bude zadán znalecký posudek. OMH má k dispozici seznam stromů, které jsou tzv. podlimitní a o 
jejich kácení může vlastník (případně jím pověřený správce) pozemku rozhodovat. 
Předmětné stromy budou v Nolčově parku viditelně označené čísly, které jsou shodné s číslováním 
dřevin ve studii a v dendrologickém průzkumu. 
Informaci doplnila pí. Jelínková:  



 

2 

 

Z projekčního hlediska došlo také ke změně, zrušením cestiček a gabionové zdi. Původní výsadby jsou 
přestárlé, dlouhodobě bez údržby, proto v současnosti v parku převládají náletové dřeviny, které nejen 
že narušily celkovou koncepci parku, ale daly vzniknout přehoustlému nadměrně zapojenému porostu. 
Nesoulad ve fotodokumentaci zdejší odbor prověří. 
Informaci doplnil p. Wágner st.: 
Pokud je nedůvěra, lze zadat znalecký posudek na jednotlivé dřeviny. Došlo také k havárii v mateřské 
školce, spadla větev o délce cca 7 m, průměru cca 63 cm, za plného provozu školky, na základě tohoto 
byly pokáceny celkem 4 stromy z důvodu zdravotního a statického. Znalecký posudek na všechny 
dřeviny ve školce byl zadán Ing. Samuelovi Burianovi.  
Ing. Hájková i pí. Jelínková park průběžně monitorují, v době vegetačního klidu i v době vegetace, 
podrobně každou dřevinu. Nejstarší fotografie jsou z ledna 2017. Ze snímků je patrný habitus stromu a 
zejména struktura větví. Ze snímků z vegetačního období pak míra proschnutí stromu a případné 
defekty v koruně i na kmeni stromu.  
 
 
3) Žádost o stanovisko k PD pro změnu stavby před dokončením: Stavba č. 3295 TV Horní 
Počernice, etapa 0012 IS ostatní – Třebešovská  
 
USNESENÍ KŽP: 
Komise nemá připomínek. 
 
 
4) Žádost o stanovisko k PD ve stupni DÚR a DSP: SSZ 9.261 Náchodská – Jívanská – údržba, 
obnova a výstavba zařízení pro řízení dopravy v hl.městě Praze 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
5) Žádost o stanovisko k PD ve stupni DÚR Polyfunkční dům Náchodská ul., na pozemku parc.č. 
1349, 1350, 1588/20 v k.ú. Horní Počernice  
 
USNESENÍ KŽP:  Komise požaduje parkovací plochu provést ze zatravňovacích dlaždic a nový vjezd k 
pozemku řešit tak, aby byly zachovány stávající dřeviny – lípy v ul. Jívanská. Do projektu ke 
stavebnímu povolení požaduje komise vyprojektovat novou výsadbu na pozemku v počtu  min.1 ks 
vzrostlého stromu. 
 
6) Žádost o stanovisko k PD pro územní řízení: Byty a přechodné bydlení Horní Počernice,  
pozemky parc.č. 4468/10 a 4468/40  v k.ú. Horní Počernice 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise záměr výstavby k bydlení nedoporučuje k realizaci z důvodu znečištění 
ovzduší a zatížení hlukem a prachem z bezprostřední blízkosti silničního okruhu kolem Prahy. 
Doporučujeme tento prostor spíše využít do budoucna k rozsáhlé výsadbě izolační zeleně. Pro tento 
účel bude zřejmě nutné změnit ÚP hl. m. Prahy. 
 
 
7) Žádost o stanovisko k architektonické  studii Viladomy Beranka, parc.č. 4129/162 v k.ú. Horní 
Počernice  
 
USNESENÍ KŽP:  Komise se k žádosti nemůže vyjádřit, v současné době zde neexistuje žádná veřejná 
komunikace.  
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8) Žádost o stanovisko k architektonické  studii: Celková revitalizace bytových domů vu l. U 
Věže, č.p. 1928, 1929 a 2010, 2011, Praha – Horní Počernice 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
9) Žádost o stanovisko k architektonické  skice: Zastavovací záměr – Horní Počernice, p.č. 
4232/7 v k.ú. Horní Počernice 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínky, pouze upozorňuje, že v oblasti je třeba dořešit dostatečně 
kapacitní  kanalizaci a dopravní napojení – řešit území komplexně. 
 
 
10) Žádost o stanovisko k PD pro územní řízení: Chodník v ul. Mezilesí, pozemky parc.č. 2191/1, 
2192, 2193, 2196/1, 2196/2, 2196/3, 2198/145, 2198/1 v k.ú. Horní Počernice  
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
 
Na konci jednání komise p. Wágner upozornil na nutnost vysekat porosty pod dálnicí a na výskyt 
divokých prasat. 
 
 
Komise ukončila jednání v 18:20 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 
 
 

 

 


