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Zápis

1) Zahájení jednání
Jednání komise bylo zahájeno v 16.30 hod.
2) Návrh obecně závazné vyhlášky O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství na území hl. m. Prahy
Na úvod jednání přivítala předsedkyně komise paní starostku. Paní starostka na
přinesené mapě ukázala vhodné lokality pro volný pohyb psů („skály“, Robotnice, okolí
rybníků, pole pod dálnicí D11, kynologický areál, Ratibořická, Jizbická (psí hřiště), stráně, u
cyklostezky). P. Baraník vznesl dotaz, proč mezi lokalitami není Xaverovský háj – vysvětleno,
že do lesa psi volně nesmějí. P. Wágner podotkl, že venčením psů by se měla aktivně zabývat
také Policie, a majitele psů za případné nevhodné chování psů a za neuklizení psích
exkrementů pokutovat. Dále bylo upozorněno na vhodnost posekat pruhy pozemků kolem
cyklostezky, aby se na nich mohli psi pohybovat a nekomplikovali provoz na cyklostezce.
K tématu proběhla diskuze. Pí starostkou bylo vysvětleno, že Policie kontroluje pouze, zda je
pes čipován, nahlášen na úřadě, apod. Pokud není pejskař se psem při jeho venčení a
procházce chycen přímo „při činu“, neexistuje možnost, jak majitele za neodstranění
exkrementů postihnout. Pí Jelínková upozornila, že toto je problém ve výchově a v přístupu
některých lidí, aby po svých psech začali jako jejich majitelé uklízet a že je to úkol na
generace. Pí starostka dodala, že s pí. Tomsovou v rámci agendy MA21 plánují osvětu ve
školách, děti by upozorňovaly pejskaře na nedostatky (vytvoření pocitu provinění). Ing.
Brázdová má za to, že úklid všeobecně (vajgly, plasty, atd.) je ve výchově a v chování lidí. Pí
Jelínková vznesla dotaz na psí sáčky, koše, stojany – p. Píša odpověděl, že koše jsou na
celém území Horních Počernic 2x v týdnu vyprazdňovány a také sáčky jsou doplňovány.
P. starostka dále upozornila, že pro každé místo s volným pohybem psů je nutno vytvořit
provozní řád, ve kterém bude uvedeno, že pes musí být pod dohledem majitele a ovladatelný.
Prostory nebudou oplocené. Nové stojany na psí pytlíky se mohou umístit např. k cedulkám s
Provozním řádem. Ing. Spilková informovala, že v zahraničí již takovéto podobné oplocené
prostory pro volný pohyb psů existovaly již před 30 lety. Také proběhla debata o psích
pisoárech.

Dále proběhla rozprava o potřebě lokalizovat místa pro rekreační aktivity občanů. Tato
místa se téměř shodují s lokalitami vybranými předběžné pro volný pohyb psů. Nemělo by jít
přímo o parky, ale lesopark (např. Lesopark Kbely) se sečí např. 2 x do roka, možností umístit
posilovací prvky – přírodní, dřevěné, nebo cestu s lavičkami, amfiteátr, klidovou část, apod.
Pozemky u biologických rybníků bude lépe ponechat „žít svým životem“, pro rekreační aktivity
nejsou vhodné, jejich okolí je příliš bažinaté, zamokřené. Nejvhodnějšími lokalitami se jeví
poblíž ul. Tlustého a Robotnice. P. Wágner přednesl dotaz na možný odkup pozemků v
Čertouzích – paní starostka odpověděla, že pozemky jsou již vedeny jako stavební a jejich
cena je tedy cca 4 000,- Kč/m2. P. Baraník přinesl do komise písemně dotaz ve věci
Koupaliště. Na tento dotaz podrobně odpověděla paní starostka - uskuteční se revitalizace
rybníka a úprava jeho okolí. Ohledně budoucího koupaliště se připravuje předběžně na září
2015 směna pozemků na odboru hospodářské správy a investic, dále bude následovat
odsvěření vodní plochy a Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí by provedl na své
náklady revitalizaci, tj. zajistil by projektovou dokumentaci, areál by měl své zázemí, WC,
šatny, svého správce, byl by oplocen a pravděpodobně by se vybíralo menší vstupné – např.
20 Kč. Pan Wágner také upozornil na existenci vedení vysokého napětí nad lokalitou
Koupaliště a jeho ochranného pásma – zda je možná výstavba zázemí pro koupaliště.
Dále by muselo dojít k dohodě s místními rybáři ohledně přesunutí rybí osádky do jiného
rybníka – např. velkého biologického rybníka nad dálnici, jelikož budoucí koupaliště by bylo
samozřejmě bez ryb.
P. Wágner navrhl vybudování nového koupaliště u dálnice, lokalita tzv. v lukách a ponechat
také zemní val – odhlučnění. Paní starostka sdělila, že pozemky zde jsou všechny soukromé,
nikoliv v majetku MČ Praha 20.
Paní Jelínková vznesla dotaz na lokalitu u Bigboxu, pí starostka odpověděla, že zde je
plánována pouze rezerva na vysokorychlostní trať (pravděpodobně nebude nikdy realizována).
Pan Baraník požadoval odpovědět na svůj dotaz: Kolik zelené plochy ubylo za posledních 25
let. Paní starostka určila, že tento dotaz zodpoví ing. Harwot z odboru výstavby a územního
rozvoje.
USNESENÍ KŽP: Komise projednala a odsouhlasila návrh lokalit, které by bylo možné využít
pro volný pohyb psů. Jedná se o tyto lokality:
Robotnice
Biologické rybníky
Pole ul. Do Svépravic
U kynologického areálu
Pozemek vedle ZŠ Ratibořická – cirkusy
Jizbická nový park
Stráně
Lokalita mezi dálnicí na Hradec a Big Box
Xaverovský háj na k.ú. HP
Návrh lokalit odsouhlasený v KŽP bude projednán v Radě MČ.
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3) Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru: P3 Horní Počernice IV.etapa, Praha
20“
USNESENÍ KŽP: Z hlediska životního prostředí komise nedoporučuje záměr z důvodu
dalšího enormního dopravního a hlukového zatížení území části Horních Počernic. Komise
doporučuje investorovi jednat s Ministerstvem dopravy ve věci realizace nájezdu a sjezdu z
ulice Bystrá na R10 a dořešení samostatné dopravy zaměstnanců, např. vlastními busy ze
stanice metra Černý Most. Po dořešení těchto požadavků pak znovu předložit doplněný
materiál odborným komisím Rady MČ Praha 20.

4) Žádost o vyjádření ke PD stavby „Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci
stavby „Novostavba rodinného domu, na pozemku parc.č. 2770 a 2771, v k.ú. Horní
Počernice
USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek.

5) Žádost o vyjádření k PD „Rekonstrukce elektrorozvaděče RN Chvalka“
USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek.
6) Žádost o vyjádření k PD „Oprava armatur vodovodních řadů Horní Počernice“
USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek
7) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Přístavba rodinného domu,
ul. Češovská 2439/28, Praha 20 - Horní Počernice
USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek.
8) Komárovská ul. – obnova kVN, parc.č. 3894, 3893, Praha 20 - Horní Počernice“
USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek.
9) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce RD, Stoliňská
842/23, Praha 20 - Horní Počernice“
USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek.
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10) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Novostavba rodinného
domu, na pozemku parc.č. 38/1 a 38/2, v k.ú. Horní Počernice
USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek.
11) Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „II. Etapa lokality BD
Božanovská, Praha 20 - Horní Počernice“
USNESENÍ KŽP: Komise nemá připomínek.

12) Žádost o stanovisko k záměru „Obytná zóna Xaverovský háj“ Horní Počernice
Komise doporučuje prověřit, zda lokalitou nepovede trasa budoucí kanalizace.
Komise skončila jednání v 18.15 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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