Zápis Komise životního prostředí
Číslo jednání:
Datum konání:
Předsedající:
Přítomní:
Nepřítomní:
Omluveni:
Zapisovatel:

05/2015
6.5.2015
Ing. Tamara Spilková
Ing. Petr Rýpar, Jan Wágner, RNDr. Petr Uzel, Hana Jelínková, Ing. Blanka
Brázdová
Petr Baraník
Ing. Jaroslava Čechurová

Zápis

1) Zahájení jednání
Jednání komise bylo zahájeno v 16.45 hod.
2) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy a přístavba
RD manželů Rosendorfových, Běchorská 24/1112, Praha 20 - Horní Počernice“
USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek.
3) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Přístavba rodinného domu,
ul. Ve Slavětíně 2590/1A, na pozemku parc.č. 4155/1 a 4155/3, v k.ú. Horní Počernice
USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek.
4) Žádost o vyjádření ke PD stavby „TM_BTA_Praha_12428_OK“, Praha 20 - Horní
Počernice“ (trasa optického kabelu)
USNESENÍ KŽP: Komise doporučuje kontrolovat postup prací uvedených v dokumentaci.
5) Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Územní energetická koncepce
hl.m. Prahy 2013- 2033 (aktualizace 2014)
USNESENÍ KŽP: Strategickým cílem územní energetické koncepce (ÚEK) hl. m. Prahy na
období 2013 -2033 je podpora spolehlivosti zásobování energií při současném prosazování
hospodárnosti při jejím užití v souladu s udržitelným rozvojem. Strategie je rozpracována do
čtyř rozvojových oblastí (priorit), v rámci kterých byla definována opatření, která budou
napomáhat naplňovat priority. Je uveden i vztah k jiným koncepcím v ČR. Tři modelové
scénáře dalšího vývoje potřeb energie pro jednotlivá užití, spotřeby paliv a energie
„KONZERVATIV“, „PROAKTIV“ a „PROAKTIV PLUS“. Jedná se o obecně formulovaný záměr,
vztažený na území hl. m. Prahy. Cíle a závěry koncepce jsou stanoveny obecně, bez uvedení

lokalizace a dopadu. V rámci předloženého dokumentu a jeho obecně stanovených cílů lze
konstatovat, že koncepce nebude mít vliv na významnější lokality v Horních Počernicích
(např. Xaverovský háj). Na území hlavního města se žádné ptačí oblasti nenacházejí.
Koncepce obecně upozorňuje na významnější nárůst dopravy a tím i emisí do ovzduší
(zejména oxidy dusíku, tuhé látky, skleníkové plyny) a hluku. Tento problém se přímo týká i
Horních Počernic.
Komise doporučuje, aby koncepce byla dále upřesněna a doplněna zejména o dopady do
lokalit/oblastí hl. m. Prahy. Pro oblast Horních Počernic a okolí by bylo důležité a významné
podrobnější rozpracování koncepce z nárůstu dopravy a jeho dopadů na životní prostředí.
Tento materiál by měl být dále využit pří plánování a projednávání komunikací ve východní
části hl. m. Prahy a být i podporou pro prosazení budovat dálniční okruh mimo území hl. m.
Prahy.
Komise doporučuje nadále prosazovat budování dálničního okruhu mimo území hl.m. Prahy.
Komise dále doporučuje, aby při dopracování koncepce byl zohledněn rozvoj Horních
Počernic, zejména nárůst obyvatel, a tomuto nárůstu aby odpovídalo kapacitní zajištění
elektřiny, vody, kanalizace, plynu a komunikací.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a významu ÚEK na životní prostředí komise
doporučuje, aby ÚEK byla dále posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
6) Oznámení o zahájení řízení o změně rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování
zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst.1 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Komise doporučuje seznámit se s věcným rozsahem změn, jejich promítnutím do provozního
řádu ČOV Čertousy a provádět následnou kontrolu provozu ČOV Čertousy.
7) Různé:
Ing. Brázdová předala komisi plánek s vyznačením pozemků podél Svépravického potoka, kde
je nutné vysekat rákos z důvodu výskytu divokých prasat. OŽPD požádá majitele těchto
pozemků formou písemné výzvy o vysekání rákosu.
Komise skončila jednání v 17.45 hod.
Příští jednání komise se bude konat dle potřeby – dle dokumentů, které budou muset být
projednány před jednáním Rady MČ.
Předsedkyně KŽP si vyhrazuje možnost zrušit či přeložit termín konání komise.
Zapsala: Ing. Čechurová
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