
 

 

Zápis Komise životního prostředí 
 
Číslo jednání: 04/2015 
Datum konání: 15.4.2015 
Předsedající: Ing. Tamara Spilková 
Přítomní: Jan Wágner, RNDr. Petr Uzel, Hana Jelínková, Ing. Blanka Brázdová  
Nepřítomní: Petr Baraník  
Omluveni: Ing. Petr Rýpar 
Hosté: ing. Horyna, Mgr. Alena Šefčíková 
Zapisovatel: Ing. Jaroslava Čechurová 
 
Zápis 

 

1) Zahájení jednání 
  
Jednání komise bylo zahájeno v 16.30 hod.  
Předsedkyně komise upozornila členy na skutečnost, že vzhledem k tomu, že účast v komisi je 
placená, je nutné se z jednání komise včas pí Ing. Čechurové předem omluvit, pokud se člen 
komise nebude moci svolaného jednání zúčastnit. 
 
2) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Přístavba a stavební úpravy 
RD Zdoňovská ul. 1809/10, Praha 20 - Horní Počernice“ 
   
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
3) Žádost o stanovisko k oznámení  stavby garáže na adrese Stoliňská č.p. 838, Praha 
20 – Horní Počernice   
 
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek.  
 
 
4) Žádost o vyjádření ke PD stavby „Obnova kVN, RS 4700 – TS 4705, ul. Pavlišovská, 
Praha 20 - Horní Počernice“ 
   
USNESENÍ KŽP:  Komise nemá připomínek. 
 
 
5) Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru „Plnicí stanice CNG ASPELL Horní 
Počernice  v areálu ČS PHM PROSPEED“ 
 
USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek. 
 
6) Žádost o vyjádření k PD „Novostavba přístřešku pro dvě parkovací stání 
s integrovanou kůlnou a oplocením, Šanovská ul., č.parc. 3672/8,9, k.ú. Horní 
Počernice“ 
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USNESENÍ KŽP:  Komise požaduje doložit řešení odvodu dešťových vod v ulici Šanovská 
v okolí stavby. Současně komise upozorňuje na kolizní výjezd ze stavby na komunikaci. 
Komise upozorňuje také na možnou nesprávnost textu v bodě II. Nájemné u Nájemní smlouvy 
S/120/14/0105 uzavřené mezi MČ Praha 20 a manželi Olgou a Vladimírem Böhmovými dne 
1.8.2014. 
 
7) Žádost OVÚR o projednání pracovního materiálu Deklarace podmínek rozvoje MČ 
Praha 20 
 
USNESENÍ KŽP:  Komise doporučuje bod 4. rozšířit  o samostatný bod: 
Vytvářet odpovídající podmínky pro vybudování nových zelených osázených ploch pro relaxaci 
a volný čas. 
 
 
9) Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Integrovaná strategie pro 
integrované územní investice (ITI) Pražské metropolitní oblasti. 
 
USNESENÍ KŽP:  S ohledem na minimalizaci negativních vlivů na ŽP  komise  doporučuje 
prosazovat, aby příslušné úřady v závěrech zjišťovacích řízení požadovaly zpracování 
dokumentace hodnocení vlivů koncepce na ŽP, a to zejména z důvodu, že toto posouzení 
zahrne širší územní celky.  
 
10) Různé : 
1) Pí Malá zaslala e-mailem předsedkyni komise ŽP podnět ve věci možnosti zmírnění hluku 
v MČ. Podnět byl v komisi ŽP projednán a pí Malé bude e-mailem sděleno, že příslušnou 
vyhlášku může vydat pouze Magistrát hl. m. Prahy, nikoliv městské části. 
 

2) P. Wágner upozornil na rákosové porosty podél vodotečí ( Svépravický potok, 1. a 2. 
Xaverovský rybník), které jsou plné divokých prasat. Je nutné zajistit vysekání těchto porostů. 
Ing. Brázdová poskytne odboru ŽPD dostupné informace o pozemcích. 
 

3) Pí Jelínková sdělila komisi, že poblíž poslední 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, pro motoristy). Informace bude e-mailem předána 
p. Píšovi na OMH k vyřízení. 
 
Komise skončila jednání v 17.40 hod. 
Příští jednání komise se bude konat dne na 13.5.2015 od 16.30 hod. v zasedací síni MČ, 
Jívanská 635. Předsedkyně KŽP si vyhrazuje možnost zrušit či přeložit termín konání komise.  
Zapsala: Ing. Čechurová 
 
 

 

  


