
Zápis komise životního prostředí 
 
Číslo jednání: 03/2013 

Datum konání: 13.03.2013 

Předsedající: Ing. Tamara Spilková 

Přítomní: dle prezenční listiny 

Nepřítomní:  

Omluveni: p. Boldyš, ing. Wágner, p. Eisenhamer 

Hosté:  

Zapisovatel(ka): ing. Čechurová 

 

 

 

Zápis 

 

Pořad jednání 

P. Ing. Horyna přivítal na jednání novou předsedkyni 

KŽP pí Ing. Tamaru Spilkovou.  

 

 

1.Projektové dokumentace 

Vnitřní sdělení OVÚR – podnět k vyjádření na novostavbu 

objektu pošty – Horní Počernice 

Komise nemá připomínek. 

 

PD k investičnímu záměru – Oplocení u garáží, ul. 

Jívanská - Horní Počernice  

Komise bere na vědomí. 

 

PD k investičnímu záměru – dostavba II. Etapy – ul. 

Božanovská, Slatiňanská BD 13 BJ + 3 x RD, k.ú. Horní 

Počernice 

Komise souhlasí s vydáním ÚR a žádá předložit PD ke 

stavebnímu řízení. 

 

DÚR k akci Novostavba sportovní haly – Jívanská, v k.ú. 

Horní Počernice 

Komise nemá připomínek. 

 

PD pro ohlášení k akci Stavební úpravy, přístavba a 

nástavba RD ul. Mezilesí čp. 750, Praha 9 – Horní 

Počernice 

Komise bere na vědomí. 

 



PD záměru změny užívání - výjimečně přípustné stavby, 

u. Dobšická 1777/27- prodejna a opravna obuvi, kabelek 

Komise bere na vědomí. 

 

 

2.Informace pro komisi 

Proběhla rozprava o parku Prachovská (ing. Rýpar, p. 

Brotánková), ing. Horyna odpověděl, že po konzultaci s 

p. starostkou nechal ÚMČ zpracovat variantu č. 2 – 

postupná realizace po etapách. Ta bude připomínkována v 

KŽP, a poté předložena občanům. Ing. Straka položil 

dotaz na Nolčův park – ing. Horyna odpověděl, že je 

požádáno o grant na MHMP, pokud by MČ grant nebyl 

přidělen, realizace parku by poté probíhala stejně, ale 

po etapách. Informace o tom, zda grant bude přidělen se 

dá očekávat nejdříve v létě, realizace pak příští rok 

na jaře, bude třeba vypsat „velké“ vyběrové řízení. 

Ing. Spilková položila dotaz ohledně nebezpečných 

vzrostlých topolů vedle hřiště Xaverov a minigolfu. 

Topoly jsou shnilé, několik větví již prasklo, 

poškodily ploty. Z KŽP vyplynul požadavek pro OŽPD  

ing. Svojanovskou: zjistit vlastníka pozemku, na kterém 

se nebezpečné dřeviny nacházejí, případně nechat 

vypracovat posouzení havarijního stavu předmětných 

dřevin v případě, že jde o pozemek MČ Praha 20, popř. 

vyzvat zjištěného vlastníka pozemku  k sanaci dřevin. 

P. Wagner vznesl dotaz na divoká prasata, jak budou 

myslivci redukovat počty přemnožených prasat? – bude 

zjištěno do příští komise. 

Dále sdělil, že na Špejcharu jsou již stromy vykácené, 

bylo by třeba uvažovat o geoprůzkumu skály. 

 

 

Komise skončila jednání v 17.45 hod. 

 

Příští jednání komise se bude konat dne 17. 4. 2013 od 

17 hodin v zasedací síni MČ, Jívanská 635. Předsedkyně 

KŽP si vyhrazuje možnost zrušit či přeložit termín 

konání komise.  

 

Zapsala: Ing. Čechurová 



 

 

 


