
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 2.10. 2017, 8:00 – 9:00

Přítomni: I. Juklová, K. Klímová, H. Moravcová, B. Stýblová, R. Stára

Tajemník: L. Tomsová

Omluveni: O. Hrubeš 

Hosté: P. Uzel, 

Bylo konstatováno, že komise je usnášení schopná.

1. L. Tomsová informovala o krocích, které podnikla MČ v reakci na dopis hornopočernických seniorů 
zastoupených paní I. Juklovou: dobrovolníkům zúčastňujícím se na organizaci komunitních akcí bude 
přednostně rezervován stůl na Plese seniorů; vstupenky je nutné si předem vyzvednout na ÚMČ, odboru 
školství.

2. L. Tomsová oznámila, že Martina Škorpilová se vzdala členství v Komisi z pracovních důvodů; do komise 
je třeba kooptovat zástupce skupiny NNO, školství, popř. podnikatelů.

3. L. Tomsová informovala o projednání Místního akčního plánu (ovzduší) s veřejností, které proběhlo dne 
26. 9. 2017 v ZŠ Bártlova; materiál je zveřejněn na www.zdravehornipocernice.cz; připomínky k materiálu 
lze podat do 20. 10. 2017. H. Moravcová dále informovala, že MČ požádala MHMP o finanční prostředky 
na studii dopravní simulace v H.P: a okolí (Ing. Kumpošt, ČVUT)

4. L. Tomsová připomněla nejbližší akci projektu Zdravé Horní Počernice, jíž je sportovní odpoledne pro 
rodiny Počernice v pohybu dne 7. 10. 2017 na sportovním oválu u FZŠ Chodovická.

5. Byly diskutovány možné aktivity projektu ZMČ a MA21 pro rok 2018 – návrhy:

 I. Juklová: umístit v Horních Počernicích na vhodných místech veřejné toalety; R. Stára doporučil 
v této věci prověřit svépravickou náves u kapličky (zajistí R. Stára a P. Uzel)

 R. Stára: udržovat veřejnou zeleň podél plotů a na hranici chodník-vozovka, dále věnovat 
zvýšenou péči údržbě odpočívadel při cyklistické stezce – zde příležitost pro komunitní akce, 
kultivace prostředí

 R. Stára: pokračovat v kampani SeberTO!, např. zavést nový formát „cedulek“, prohloubit 
informační kampaň (B. Stýblová), zapojit kreativního umělce (osloví H. Moravcová)

 K. Klímová: kampaň na podporu bezmotorové dopravy s využitím dotační výzvy SFŽP; nutno 
zpracovat žádost a vést projekt odborně s využitím externího pracovníka (L. Tomsová a K. 
Klímová zkusí najít vhodnou osobu, H. Moravcová prověří, zdali bude možno z prostředků MČ 
zaplatit přípravu grantové žádosti)

 H. Moravcová: oživení vnitrobloku Lhotská (bude obnoveno hřiště, bylo by dobré řešit ping-
pongový stůl, příp. zvážit možnosti využití domečku k bazénu); L. Tomsová upozornila na akci 
Vítejte v Mezilesí nízkoprahového centra Neposeda dne 13. 10. 2017 na stejném místě.

 B. Stýblová: vyzkoušet happening Zažít město jinak v ulici Třebešovské (mimo agendu PZMČ, 
musí vycházet „zdola“, ze sousedství)

6. Komise projednala dopis paní Aleny Štrobové na téma aktivního zapojení komise PZMČ do jednání 
v souvislosti se stavbou 511: přítomní se shodli, že náplň činnosti komise je jiná – nízká míra znečištění 
ovzduší a ochrana před hlukem jsou však důležitými aspekty kvality života, komise proto plně podporuje 
snahy MČ prosadit maximalistická ochranná a kompenzační opatření pro tuto lokalitu. H. Moravcová 
upozornila, že avizovaný program projednávání SOKP, stavby 511 dne 27. 9. v hotelu Olšanka 
neposkytoval prostor na diskuzi; dále potvrdila, že odbor dopravy a ŽP ÚMČ Praha 20 podal 
v zastoupení MČ v řádném termínu písemné připomínky k předkládané dokumentaci. B. Stýblová 
upozornila, že v měření hluku a kvality ovzduší, jak jsou prováděna v rámci zpracování Místního akčního 
plánu (ovzduší), je třeba pokračovat i dále. V průběhu projednávání tohoto bodu odešel R. Stára.



Usnesení: Komise doporučuje Radě MČ Praha 20 zajistit vytvoření kontinuální řady měření 
hluku a vzdušných emisí na více místech katastru Horní Počernice.

Hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování. Návrh usnesení byl přijat.

7. Další jednání komise je svoláno na 13.11. 2017 od 17 hod v kanceláři paní starostky.

Zapsala: Karolína Klímová

Doplnila a ověřila: Lenka Tomsová




