
 

 

 
Zápis Komise životního prostředí 

 
Číslo jednání: 01/2016 
Datum konání: 6.1.2016 
Předsedající: ing. Tamara Spilková 
Přítomní:          RNDr. Petr Uzel, ,ing. Blanka Brázdová, Petr Růžička, Petr Baraník, p. Wágner 
hosté:                       Ing. Květoslav Syrový, radní pro ŽP Mgr. Alena Šefčíková 
 
Omluveni: Hana Jelínková 
Zapisovatel:          Ing. Jaroslava Čechurová 
 
Zápis 

 
 
1) Zahájení jednání 
Jednání komise bylo zahájeno v 16.30 hod. Předsedkyně komise ing. Spilková přivítala 
všechny členy v Novém roce a představila ing. Syrového, zpracovatele cyklokoncepce.  
 
 
2) Ing. Syrový představil dopracovaný materiál cyklokoncepce – koncept 02. Dne 18.1.2016 
bude na Chvalské tvrzi veřejná prezentace, očekávají se připomínky veřejnosti, které budou 
dále zapracovány. Materiál tedy není konečný. 
K  prezentovanému materiálu proběhla diskuse a upřesnění některých částí textu 
cyklokoncepce: 
Ing. Spilková vznesla dotaz, kde skutečně vstupuje Eurovelo 4 do Horních Počernic, neboť v 
materiálu jsou uvedeny dvě možnosti – zodpovězeno, přes mimoúrovňovou křižovatku – uzel 
za Černým Mostem. 
P. Baraník vznesl dotaz ohledně propojení železniční stanice s průmyslovou zónou 
podchodem – zodpovězeno, projekčně již připraveno, třeba řešit návaznost.  
Ul. Bystrá bude řešena TSK hl.m. Prahy. Zásadní propojení Ve Žlíbku bude vyžadovat 
integrační opatření v rámci vozovky. 
Dále proběhla diskuze ohledně systému Eurovelo – má být spíše příznivé pro turisty/cyklisty, 
kteří budou poznávat nová místa. Ing. Spilková podotkla, že trasa Eurovelo by měla být 
vedena spíše severně od ulice Náchodská a tedy mimo ulice uvnitř Horních Počernic, kdo 
bude chtít navštívit Horní Počernice, měl by mít možnost z trasy odbočit.  
Ing. Brázdová doplnila, že by řešení cyklotras mělo být především příznivé pro občany Horních 
Počernic. 
P. Wágner doporučuje nejdříve vyřešit cyklokoncepci na ul. Náchodská a v ul. Ve Žlíbku. 
 
Dr. Uzel v závěru jednání k tomuto bodu informoval, že na webu Horních Počernic bylo 
změněno umístění cyklistických informací. Tyto informace včetně Cyklokoncepce jsou nyní na 
adrese: http://www.pocernice.cz/obcan/doprava/cyklo/. Členové komise mohou nadále 
průběžně komunikovat s Dr. Uzlem nebo s Ing. Syrovým. 
 
3) Úkol do Rady MČ – komise ŽP, komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit, 
místostarosta – vytipování lokalit pro vybudování nových veřejných venkovních sportovišť. 

http://www.pocernice.cz/obcan/doprava/cyklo/
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Komise konstatovala, že úkol byl již splněn v létě 2015, kdy komise vytipovala rekreační 
volnočasové zóny. P. Baraník pouze doplnil, že by lokalita (spíše odpočinkové zóny) mohla být 
U Starých rybníků pod ČOV Svépravice. 
 
 

Komise skončila jednání v 18.15 hod. 
 
Příští jednání komise se bude konat dle potřeby. 
Předsedkyně KŽP si vyhrazuje možnost zrušit či přeložit termín konání komise.  
Zapsala: Ing. Čechurová 
 
 

 

  


