
Zápis komise životního prost ředí 
 
Číslo jednání: 7/2014 
Datum konání: 20.08.2014 
Předsedající: Ing. Tamara Spilková 
Přítomní: dle prezen ční listiny 
Nepřítomní:  
Omluveni: p. Píša, ing. Wágner, ing. Brotánková, p. Eisenhame r 
Hosté:  
Zapisovatel(ka): ing. Jaroslava Čechurová 
 
 
 
Zápis 
 

Pořad mimo řádného jednání dne 20.8.2014 
 
1.Projektové dokumentace 
 
a)Oznámení o zahájení řízení o ud ělení souhlasu k 
provozování za řízení ke sb ěru nebo výkupu odpad ů dle § 
14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech – pro 
provozovnu P ČOV Čertousy, U Úl ů 2456, Praha 9 – Horní 
Počernice 
Komise nemá p řipomínek. 
 
b)Oznámení o zahájení zjiš ťovacího řízení zám ěru: 
„Zkapacitn ění P ČOV Horní Po černice- Čertousy, Praha 20, 
k.ú. Horní Po černice“ 
Komise požaduje, aby byl zám ěr dále projednáván dle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní 
prost ředí se zvýšenou pozorností na řešení zápachu z 
provozu ČOV. Komise p ředpokládá, že technologie, která 
bude použita, nebude zápach produkovat. Realizace 
zkapacitn ění ČOV by m ěla být podmín ěna odstran ěním 
stávajícího zápachu z ČOV. 
 
 
2.Informace pro komisi 
 
1)Podn ěty RNDr. Hrubeše člen ům KŽP:   

a) rybník Pod Chvalkou je op ět zne čišt ěný. Prob ěhla 
debata. Komise doporu čuje na lokalitu umístit tabulku: 



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

b) rozr ůstající se skládka v areálu Biofaktor ů u 
strážního dome čku – OŽPD Ing. Novotná vyzve majitele k 
úklidu černé skládky na pozemku.  

c) upozornit M ěstskou policii na odstavená vozidla – 
tmavomodrou dodávku p řed zrušenou ČOV  a dále 
tmavozelenou Felicii ve Vlásenické ulici poblíž 
křižovatky se Lhotskou – a ť vyzvou majitele vozidel k 
odstran ění vrak ů. Dle zaslaného e-mailu dne 21.8. od 
RNDr. Hrubeše byla modrá dodávka již majitelem 
odstran ěna. 

d) dotaz zda je M Č naklon ěná tomu, vytvo řit „vyhlášku 
na  udržování klidu o víkendech“ – Ing. Horyna: tut o 
vyhlášku m ůže zajistit pouze hl. m. Praha jako obec. V 
souvislosti s tímto problémem prob ěhla debata o hluku. 
Ing. Rýpar: v sousedství jeho bydlišt ě řežou celé dny 
na stavb ě od rána do ve čera dlaždi čky na obložení 
novostavby domu. Řešení v p řípad ě obt ěžujícího hluku v 
pozdních hodinách - lze p řivolat M ěstskou policii. 

2) Ing. Rýpar upozornil na 2 neudržované pozemky v ul. 
Br. Veverkových x Zárybnická. OŽPD Ing. Svojanovská  
obešle majitele s výzvou na udržování t ěchto pozemk ů. 

3) Mgr. Šef číková podala informaci o řešení ve v ěci 
záplavového území neexistujícího rybníka Pale ček – 
tento se bude zkapacit ňovat, aby bylo možno po novém 
přepočtu uvažovat o zmenšení či zrušení aktivní zóny 
záplavového území. 

4) Mgr. Šef číková podala informaci o aspektech 
životního prost ředí souvisejících s výstavbou nové 
multifunk ční haly (p ůvodn ě t ělocvi čny pro d ěti) v 
lokalit ě Ratibo řická, a to zejména zvýšení dopravní 
zát ěže a zhoršení životního prost ředí (zvýšení imisního 
zatížení a hluku). P ůvodní zám ěr výstavby m ěl řešit 
nedostate čnou kapacitu t ělocvi čen v Horních Po černicích 
pro pot řeby škol Vzhledem k tomu, že se z řejm ě nepoda ří 



dořešit uspokojiv ě dopravní situaci ve stávající 
lokalit ě související s výstavbou nové haly, bylo by 
účelné uvažovat o rozd ělení akce na 2 části: 1.Výstavba 
t ělocvi čny pro d ěti. 2.Výstavbu nové multifunk ční halu 
umístit v rozvojové části Horních Po černic s p říslušnou 
kapacitou parkovacích míst a infrastrukturou. 

Komise skon čila jednání v 18.05 hod. 
 
Příští řádné jednání komise se bude konat dne 10.9.2014  
od 17.00 hodin v zasedací síni M Č, Jívanská 635. 
Předsedkyn ě KŽP si vyhrazuje možnost zrušit či p řeložit 
termín konání komise.  
 
Zapsala: Ing. Čechurová 
 
 

 
 
 
   
   

 
 
 
 

Naposled opravil Jaroslava Cechurova/MU_HP dne 25.08.2014 09:40 
 
 
 


