
 

 

 
Zápis Komise životního prostředí 

 
Číslo jednání: 08/2016 
Datum konání: 7.12.2016 
Předsedající: Ing. Tamara Spilková  
Přítomní:          p. Jan  Wágner, Petr   Růžička,  RNDr. Petr Uzel, Petr Baraník,  
                                 Ing. Blanka Brázdová,  pí Hana Jelínková 
Omluveni: Mgr. Věra Bidlová – vedoucí OŽPD, Mgr. Alena Šefčíková - radní pro ŽP, Ing. Petr 

Rýpar 
Zapisovatel:          Ing. Jaroslava Čechurová 
 
Zápis 

 
1) Zahájení jednání 
Jednání komise bylo zahájeno v 16:30 hod. 
 
2) Žádost o stanovisko k PD pro umístění a stavbu RD, nového oplocení, nového vjezdu a 
zřízení přípojek inženýrské sítí na pozemku parc.č. 4363/1 v k.ú. Horní Počernice 
   
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
 
3) Žádost o stanovisko k PD „Demolice objektů na pozemcích parc. č. 1349 a 1350 v k.ú. Horní 
Počernice , ul. Náchodská 613/134  
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
4) Žádost o stanovisko k PD povolení napojení novostavby RD na pozemku parc.č. 2088 a 2089 
v k.ú. Horní Počernice v ul. Šplechnerova na inženýrské sítě 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
 
5) Žádost o souhlas se stavbou oplocení na pozemku parc.č. 4232/13 a 4232/34 v k.ú. Horní 
Počernice, ul. Jeřická 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
 
6) Žádost o stanovisko k upravené architektonické studii/návrhu Novostavba polyfunkčního 
domu v ul. Lukavecká čp. 468/8, na pozemku parc.č. 1052/1 a 1052/2 v k.ú. Horní Počernice 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
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7) Žádost o projednání materiálu investičního záměru nové budovy LRS Chvaly  
 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise doporučuje navržený investiční záměr nové budovy LRS Chvaly k realizaci. 
Vzhledem k tomu, že investor již dříve avizoval rozsáhlejší výstavbu v areálu, komise dále doporučuje, 
aby investor vypracoval koncepci využití plochy v jeho majetku. Komise také doporučuje prověřit na 
PVS a.s. kapacitu na odvádění splaškových vod.  
Pan Baraník podal návrh, aby RMČ bylo doporučeno ve věci investičního záměru nové budovy LRS 
Chvaly svolat veřejné slyšení a trvá na důsledném projednání záměrů s občany v dostatečném 
předstihu před vlastní realizací. 
Ostatní členové komise iniciativu p. Baraníka nepodpořili, protože se domnívají, že výstavba tohoto 
druhu je prospěšná i pro občany Horních Počernic.  
 
 
8) Žádost o stanovisko k zastavovací studii Bytová výstavba „U Věže“, ul. U Věže a Podivínská, 
pozemky parc.č. 4129/144, 4129/145, 4129/257, 4129/148, 4129/1, 4129/286, 4129/269, 4133, 
4129/2 – všechny v k.ú. Horní Počernice 
 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nesouhlasí s vyústěním komunikace Podivínská na ul. K Berance na 
chráněnou cyklostezku aglomeračního okruhu „Pražské kolo“ a doporučuje, aby doprava z ul. 
Podivínská byla vyústěna směrem na sever do ul. U Věže, což je v souladu s ÚP.  
Komise proto doporučuje komunikaci Podivínská ukončit na hranici pozemků parc.č. 4129/144 a parc.č. 
4129/286 tak, aby nezasahovala do plochy celoměstského systému zeleně a funkčního využití ZMK na 
pozemku parc.č. 4129/286 v k.ú. Horní Počernice. Komise navrhuje zahrnout do tohoto projektu 
veškerou potřebnou infrastrukturu, zejména pak napojení severním směrem na ul. U Věže, aby bylo 
možné posoudit dopad záměru na životní prostředí v celé šíři, především, zda vedení potřebných 
přístupových komunikací nezasahuje do systému zeleně. Je třeba také prověřit na PVS a.s. kapacitu 
na odvádění splaškových vod. 
 
 
 
9) Žádost o vyjádření k materiálu: Vyjádření k připomínkám jednotlivých komisí a odborů MČ 
Prahy 20 – Polyfunkční areál Horní Počernice 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise konstatuje, že její připomínky z usnesení z jednání 05/2016 dne 17.8.2016, 
a to: „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)“ byly zapracovány. 
 
 
9) Informace pro komisi:  
 
P. Růžička vznesl dotaz ve věci pokácení 12 ks stromů v ul. Mezilesí. Komise doporučuje informaci o 
budoucí rekonstrukci komunikace a chodníku a náhradní výsadbě v ul. Mezilesí zveřejnit 
v Hornopočernickém zpravodaji. 
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Komise ukončila jednání v 18:00 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 
 
 

 


