Zápis komise životního prostředí
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Ing. Tamara Spilková
dle prezenční listiny
p. Píša, ing. Wágner, ing. Brotánková, p. Eisenhamer
ing. Jaroslava Čechurová

Zápis

Pořad mimořádného jednání dne 20.8.2014
1.Projektové dokumentace
a)Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k
provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů dle §
14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – pro
provozovnu PČOV Čertousy, U Úlů 2456, Praha 9 – Horní
Počernice
Komise nemá připomínek.
b)Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru:
„Zkapacitnění PČOV Horní Počernice- Čertousy, Praha 20,
k.ú. Horní Počernice“
Komise požaduje, aby byl záměr dále projednáván dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí se zvýšenou pozorností na řešení zápachu z
provozu ČOV. Komise předpokládá, že technologie, která
bude použita, nebude zápach produkovat. Realizace
zkapacitnění ČOV by měla být podmíněna odstraněním
stávajícího zápachu z ČOV.

2.Informace pro komisi
1)Podněty RNDr. Hrubeše členům KŽP:
a) rybník Pod Chvalkou je opět znečištěný. Proběhla
debata. Komise doporučuje na lokalitu umístit tabulku:

„Udržujte čistotu!“, instalovat nádobu na odpad
požádat OMH o pravidelný dozor a úklid lokality.

a

b) rozrůstající se skládka v areálu Biofaktorů u
strážního domečku – OŽPD Ing. Novotná vyzve majitele k
úklidu černé skládky na pozemku.
c) upozornit Městskou policii na odstavená vozidla –
zrušenou
ČOV
a
dále
tmavomodrou
dodávku
před
tmavozelenou
Felicii
ve
Vlásenické
ulici
poblíž
křižovatky se Lhotskou – ať vyzvou majitele vozidel k
odstranění vraků. Dle zaslaného e-mailu dne 21.8. od
RNDr.
Hrubeše
byla
modrá
dodávka
již
majitelem
odstraněna.
d) dotaz zda je MČ nakloněná tomu, vytvořit „vyhlášku
na
udržování klidu o víkendech“ – Ing. Horyna: tuto
vyhlášku může zajistit pouze hl. m. Praha jako obec. V
souvislosti s tímto problémem proběhla debata o hluku.
Ing. Rýpar: v sousedství jeho bydliště řežou celé dny
na stavbě od rána do večera dlaždičky na obložení
novostavby domu. Řešení v případě obtěžujícího hluku v
pozdních hodinách - lze přivolat Městskou policii.
2) Ing. Rýpar upozornil na 2 neudržované pozemky v ul.
Br. Veverkových x Zárybnická. OŽPD Ing. Svojanovská
obešle majitele s výzvou na udržování těchto pozemků.
3) Mgr. Šefčíková podala informaci o řešení ve věci
záplavového území neexistujícího rybníka Paleček –
tento se bude zkapacitňovat, aby bylo možno po novém
přepočtu uvažovat o zmenšení či zrušení aktivní zóny
záplavového území.
4)
Mgr.
Šefčíková
podala
informaci
o
aspektech
životního prostředí souvisejících s výstavbou nové
multifunkční haly (původně tělocvičny pro děti) v
lokalitě Ratibořická, a to zejména zvýšení dopravní
zátěže a zhoršení životního prostředí (zvýšení imisního
zatížení a hluku). Původní záměr výstavby měl řešit
nedostatečnou kapacitu tělocvičen v Horních Počernicích
pro potřeby škol Vzhledem k tomu, že se zřejmě nepodaří

dořešit
uspokojivě
dopravní
situaci
ve
stávající
lokalitě související s výstavbou nové haly, bylo by
účelné uvažovat o rozdělení akce na 2 části: 1.Výstavba
tělocvičny pro děti. 2.Výstavbu nové multifunkční halu
umístit v rozvojové části Horních Počernic s příslušnou
kapacitou parkovacích míst a infrastrukturou.
Komise skončila jednání v 18.05 hod.
Příští řádné jednání komise se bude konat dne 10.9.2014
od 17.00 hodin v zasedací síni MČ, Jívanská 635.
Předsedkyně KŽP si vyhrazuje možnost zrušit či přeložit
termín konání komise.
Zapsala: Ing. Čechurová
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