
 
Číslo jednání: 01/2015 

Datum konání: 14.01.2015 

Předsedající: Ing. Tamara Spilková 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Nepřítomní: P. Baraník 

Omluveni:  

Hosté: Mgr. Alena Šefčíková 

Zapisovatel(ka): ing. Jaroslava Čechurová 

 

Úvodem jednání komise ŽP paní předsedkyně ing. Tamara Spilková 

přivítala přítomné. Společně s radní pro životní prostředí Mgr. 

Alenou Šefčíkovou vysvětlila, že byl podán návrh na jmenování 

dalších členů do komise. 

K Jednacímu řádu komisí Rady městské části Praha 20 nejsou žádné 

připomínky.  

 

1.Projektové dokumentace 

Bytové domy Čertousy – bezpečnostní přepad do Podsychrovského 

rybníka, přepočet na 100letý déšť  

Ing. arch. Jiří Danda, který byl hostem na jednání komise, 

vysvětlil pojem 100letý déšť –   při takové situaci se odvod 

dešťových vod vůbec nepočítá, vsakovací možnost území není žádná, 

vše je zaplněno vodou, která stéká spádem. 

Podklady pro takový případný výpočet je nutno objednat u ČHMÚ, 

který je v současné době není schopen z termínových důvodů dodat. 

Po seznámení se situací KŽP doporučuje, aby přepad dešťových vod 

byl zaústěn přímo do Jirenského potoka, za propustkem pod 

Bártlovou ulicí. Tím se zachová kapacita rybníka – případná 

rezerva pro akci Beranka a pro dešťové vody z komunikací Horních 

Počernic. Přepočet na stoletý déšť je bezpředmětný, protože 

vsakovací schopnost okolních terénů bude nulová a bez ohledu na 

zástavbu poteče veškerá povrchová voda z povodí Podsychrovského 

rybníka spádově do Podsychrovského rybníka. 

 

Žádost o vyjádření k záměru na změnu územního plánu hl. m. Prahy 

na pozemku parc.č. 38/2 v k.ú. Horní Počernice 

(zrušení závazného prvku „vodní plochy, nádrž, rybník, mrtvé 

rameno toku“ – důvodem je výstavba RD). 

Komise doporučuje realizaci dle předložené PD, protože velikost 

vodní plochy bude v podstatě téměř zachována. 

 

Návrh na souhlas s likvidací hydrogeologických vrtů v předpolí 

areálu OZ Chemie  

Jakost podzemních vod ve vrtech navržených k likvidaci nevyhovuje 

k pitným účelům a ve většině případů ani k závlaze. Vrty, pokud 

by měly být použity k čerpání pitné nebo i užitkové vody, by bylo  



nutné nejdříve zlegalizovat v souladu s vodním zákonem, přičemž 

zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že část objektů je 

nefunkčních a nelze je jakýmkoliv způsobem využívat ani obnovit. 

Čerpání podzemní vody ze zbývajících vrtů je nevhodné z důvodu 

možnosti znehodnocení dosavadních výsledků sanačních prací a tím 

i finančních prostředků na ně vynaložených. Mohlo by dojít ke 

zpětnému přitažení kontaminace  ze stávajícího ohniska 

znečištění.  Došlo by k ohrožení finančního, věcného a 

termínového plnění sanace lokality a smluvních vztahů mezi 

nabyvatelem a zhotovitelem sanačních prací!  

Komise souhlasí s odbornou likvidací monitorovacích vrtů. 

 

PD STL plynovodní přípojka, ul. Tikovská č.p. 2197 a 2198, Praha 

20 – Horní Počernice 

Komise nemá připomínek. 

 

PD Rekonstrukce domu Libuňská 630, Praha 20 – Horní Počernice  
Komise nemá připomínek. 

 

PD Přístavba 2.NP Penzion Rodos – J. Rodovský, Náchodská 756, 

Praha 20 – Horní Počernice 

Komise nemá připomínek. 

 

PD Výstavba Náchodská 175, Praha 20 – Horní Počernice 

Komise nemá připomínek. 

 

PD Zahradní domek a parkování u RD K Palečku, č.p. 2711/36 – J. 

Meduna, Praha 20 – Horní Počernice 

Komise nemá připomínek. 

 

PD Dům v Ledkovské ulici – Pantůčkovi, Praha 20- HP 

Komise nemá připomínek. 

 

PD Novostavba Bartek, napojení na sítě, pozemek parc.č. 2089, 

k.ú. Horní Počernice 

Komise nemá připomínek. 

 

PD PRE Bořetická – nové kabely VN – změna trasy, Praha 20 – Horní 
Počernice 

Komise nemá připomínek. 

 

PD Výstavba Bílý Vrch  

Vzhledem k rozsahu výstavby a obsáhlosti předmětné PD bude 

projednáno na příštím jednání komise ŽP. 

 



Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí – oznámení záměru „AKONTEX 

– tiskárna, Praha 20, k.ú. Horní Počernice“ 

Komise požaduje, aby byl záměr dále projednáván podle výše 

uvedeného zákona č. 100/2001 Sb., z důvodu, že jde o tzv. zdroj 

znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze  č.2 zákona č. 

201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.  Dle Oznámení záměru (str. 13) 

budou emise těkavých organických látek 6,5 t/rok, tj. budou 

přesahovat hodnotu 0,6 t/rok stanovenou v příloze zákona téměř 

10x.  

 

Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí – oznámení záměru „D11, 

stavba 1101, km 0,0 – exit Jirny, modernizace dálnice na 

šestipruhové uspořádání“ 

Komise se záměrem rozšíření D11 v současné době nesouhlasí 

zejména z důvodu zvýšení hladiny hluku a imisní zátěže - zvýšení 

prašnosti a imisí NOx. Realizací záměru se zvýší průjezd veškeré 

dopravy v zastavěné části Prahy.  Komise požaduje, aby byl záměr 
dále projednáván podle výše uvedeného zákona č. 100/2001 Sb., ze 

všech výše uvedených důvodů. 

 

 

 

 

2.Informace pro komisi 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 11.2.2015 od 16.30 hodin 

v zasedací síni MČ, Jívanská 635. Předsedkyně KŽP si vyhrazuje 

možnost zrušit či přeložit termín konání komise.  

 

Komise skončila jednání v 18.25 hod 

 

Zapsala: Ing. Čechurová 

 

 


