
3. 12. 2015 

Nultý ročník - Renata Kyprá 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Kyprá Renata 
E-mail: kypren@seznam.cz 
Telefon: 731469105 
Zpráva: 
Vážaná paní starostko, 
ráda bych se Vás za sebe i ostatní rodiče řešící stejný problém zeptala, zda naše městská část, 
jakožto zřizovatel základních škol v Horních Počernicích, neuvažuje o otevření alespoň jednoho 
nultého ročníku základní školy, aby děti s odkladem nemusely zpět mezi malé děti do školky. Podle 
mých aktuálních informací je již nultý ročník bežný téměř na všech školách v okolí (Černý Most, 
Prosek, Střížkov) a pro nás rodiče, kdy mladší sourozenci těchto dětí navštěvují místní školky, by bylo 
z praktických důvodů velmi vítané mít děti pohromadě v jednom městě. 
Předem Vám děkuji za odpověď. 
  
S pozdravem Renata Kyprá 
Kyprá Renata souhlasí s uveřejněním 
9. 12. 2015 

Nultý ročník - Renata Kyprá 

Vážená paní Kyprá, 
  
děkuji za Váš dotaz a sděluji: Městská část o zřízení přípravného ročníku uvažuje, ale je limitována 
prostorovými možnostmi škol a jejich personálním zajištěním. Přípravné ročníky jsou určeny prioritně 
pro děti pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí, případně s jazykovým znevýhodněním. 
Městská část v současné době nedisponuje volnými prostory k zřízení přípravných („nultých“) tříd, a je 
pravdou, že jsme z řad rodičů nezaznamenali zájem o jejich zřízení.   
  
Vaše případné připomínky, či náměty týkající se školní problematiky v budoucnu směřujte k rukám 
Mgr. Evy Březinové, místostarostky pro sociální věci a školství, e-mail: e.brez@seznam.cz, která má 
tuto problematiku na starosti. 
  
S pozdravem 
  
Hana Moravcová, starostka 

 

4. 11. 2015 

Božanovská ulice se neotevře? - Karel Holešta 

Dobrý den, poslední týden se na staveništi v úseku Náchodská-fotbalový stadion téměř přestalo něco 
dít. Optal jsem se tedy dvou dostupných pracovníků a dostal jsem sdělení, že nejsou peníze a stavba 
bude nedokončená dokud nebudou peníze. Mohu se zeptat co je na tom za pravdu a zda opravdu 
město Praha rozkope celkem důležitou komunikaci, aniž by byla finančně zajištěná? Holešta 
5. 11. 2015 

Božanovská ulice se neotevře? - Karel Holešta 

Vážený pane Holešto, 
  
  
rekonstrukce ulice Božanovské pokračuje dle harmonogramu. 
Naše městská část  pravidelně upozorňuje investora i zhotovitele na nutnost maximálního nasazení na 
stavbě, aby byla komunikace dokončena před nástupem zimy. 
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Informace o tom, že nejsou peníze je nepravdivá. 
  
S pozdravem 
  
Jaroslav Píša 
vedoucí  OMH 
  
9. 11. 2015 

Božanovská ulice se neotevře? - Věra Rausová 

Dobrý den, 
mám podobný dotaz jako pan Holešta. V naší ulici, t. j. Chodovické, se přestalo pracovat už asi před 3 
týdny. Do ulice je zákaz vjezdu, vozovka je rozblácená po výkopech, které zde byly provedeny, 
chodníky jsou jen těžko schůdné. Nemůžeme zajíždět autem na své pozemky, parkujeme v 
sousedních ulicích. Proč se práce zastavily? Co brání, aby se dokončily? Jistě chápete, že nás situace 
znepokojuje a rádi bychom dostali vysvětlení a posléze i vyřešení. Děkuji předem, že se situací budete 
zabývat. 
Věra Rausová 
12. 11. 2015 

Božanovská ulice se neotevře? - Věra Rausová 

Vážená paní Rausová, 
zhotovitel stavby firma Ekis stavbu přerušila z důvodu vzniklých víceprací oproti projektu. Tento týden 
byla schůzka na Magistrátu hl. m. Prahy, kde zhotovitel přislíbil, že od 18.11 zahájí práce na části ulice 
Chodovické v úseku od Otovické ke trati. 
Dále budou zahájeny práce v přednádražním prostoru a v části ulice Hrdoňovické od Otovické po 
Náchodskou. 
Všechny tyto úseky by měly být dokončeny do 10. prosince 2015. 
S pozdravem 
Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

 

4. 11. 2015 

Beranka - Andrea Kovářová 

Dobrý den, skoro v každém čísle HPZ se řeší všemi opěvovaný a očekávaný nájezd na dálnici D11 
"Beranka". Očekáváte, že řidiči budou místo po Náchodské ulici jezdit po D11. To zní dobře, jak ale 
zajistíte, aby Beranka nebyla využívána naopak jako sjezd z D11 do Počernic v případě ucpané D11 v 
okolí Černého Mostu? Nepřivede tato stavba do HP naopak více aut? 
Děkuji Vám za odpověď a souhlasím s uveřejněním 
6. 11. 2015 

Beranka - Andrea Kovářová 

Vážená paní Kovářová, 
tato varianta nastat může, ale připravujeme kroky, které to budou eliminovat. A to je 
odpoplatnění  D11 a návrh na zklidnění ulice Náchodská, který bude prezentován veřejnosti v lednu 
2016. 
S přáním hezkého víkendu 
Moravcová, starostka  
10. 11. 2015 

Beranka - Robert Gos 

 vazena pani starostko 
prosim jaky je stav v budovani obchvatu a realny termin zprovozneni? Bydlim ve Zlibku 41 a provoz je 
priserny.  



  
Dekuji 
Robert Gos 
11. 11. 2015 

Beranka - Robert Gos 

Vážený pane Gosi, 
v současné době je vydáno územní rozhodnutí na mimoúrovňovou křižovatku Beranka. V roce 
2016 chystá hl. m. Praha projektovou dokumentaci a stavební povolení na připojovací komunikace. 
Realizace je plánovaná na rok 2018. 
S pozdravem 
Moravcová, starostka  

 

3. 11. 2015 

rekonstrukce knihovny - Milada Barešová Novotná 

Dobrý den. 
Reaguji na článek v Hornopočernickém zpravodaji, kde se píše, že plánovaná výstavba pošty se konat 
nebude. Nebylo by vhodné nabídnout poště prostory v nově zrekonstruované budově, kde byla již 
dříve knihovna, tiskárna a pohřební služba? Jistě by si naše pošta zasloužila lepší zázemí a navíc je u 
této budovy více parkovacích míst než nyní na Náchodské ulici. 
Děkuji Barešová 
13. 11. 2015 

rekonstrukce knihovny - Milada Barešová Novotná 

Dobrý den paní Barešová, 
budovu Náchodská 754 získala MČ Praha 20 do svěřené správy nemovitostí na základě smlouvy o 
bezúplatném převodu majetku z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Podmínkou bezúplatného převodu bylo omezení nakládání se svěřeným majetkem na dobu 20-ti let 
od podpisu smlouvy, které znemožňuje po tuto dobu jakékoliv komerční využití tohoto objektu. 
Z tohoto důvodu nelze objekt nabídnout pro potřeby pošty. 
Ing. Vavruška, vedoucí OHSaI 

 

27. 10. 2015 

Bártlova /Čertousy/ - Zeleneč - Jiří Tonar 

Dobrý den, 
v současné době /27.10.2015/ se pracuje v Bártlově ulici u konečné autobusu na opravě silnice a 
jejího povrchu. Rád bych se proto zeptal, kdy se konečně také něco pořádného udělá s úsekem 
povrchu vozovky od železničního podjezdu v ulici U Úlů okolo čističky k označení konce Prahy na 
silnici ve směru Zeleneč? Vozovka v tomto zhruba 150 metrovém úseku již dlouho připomíná spíše 
tankodrom... 
Děkuji, s pozdravem J.Tonar. 
3. 11. 2015 

Bártlova /Čertousy/ - Zeleneč - Jiří Tonar 

Dobrý den, 
  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy plánuje opravu povrchu ul. U Úlů. K plánované opravě dle 
jejich sdělení by mělo dojít během příštího roku. 
  
S pozdravem 



  

                                                                      

Bc. Dagmar Jeníková 

referent dopravy 

Odbor životního prostředí a dopravy 

  
Jívanská 635 

193 21 Praha 9 

Tel.: 271 071 633 

Mob.: 702 186 435 

Email: dagmar_jenikova@pocernice.cz 
WWW: www.pocernice.cz 

 

20. 10. 2015 

www stránky HP - Josef Hampl 

Dobrý den, 
chci se zeptat zda jsou plánovány úpravy www stránek úřadu a případně v jakém horizontu tak, aby 
byly použitelné. www stránky si mú řeší ve své režii nebo jde produkt od externího dodavatele? 
Současné webové stránky jsou na dožití, nebo je plánována i nějaká údržba a vývoj do budoucna? 
Pro představu, pokud chci sledovat, zda na webu HP není někde nějaké novinka nebo nějaký zápis, 
nevím o jiném způsobu než sledovat minimálně tyto stránky (a to ručně, protože web neobsahuje 
žádné rss nebo jiný nástroj pro sledování novinek a změn): 
http://www.pocernice.cz/ 
http://www.pocernice.cz/aktuality/ 
http://www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/komise-zivotniho-prostredi/zapisy-z-komise-zp/ 
http://www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/skolstvi/zapisy-komise-skolstvi/ 
http://www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/kultury-a-mladeze/zapisy-komise-kultury/ 
http://www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/vystavby-a-uzemniho-rozvoje/zapisy-komise-
vystavby-a-uzemniho-rozvoje/ 
http://www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/redakcni-rada/zapisy-redakcni-rady/ 
http://www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/komise-dopravy/zapisy-z-komise-dopravy/ 
http://www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/komise-sportu-a-volneho-casu/zapisy-komise-
sportu-mladeze-a-volnocasovych-aktivit/ 
http://www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/komise-pro-nszm-a-ma21/zapisy-komise-pro-
projekt-zdrava-mc-a-ma21/ 
http://www.pocernice.cz/samosprava/rada/zapisy-rady/ 
http://www.pocernice.cz/samosprava/zastupitelstvo/zapisy-zastupitelstva/ 
http://www.pocernice.cz/samosprava/zastupitelstvo/videozaznamy-z-jednani-zastupitelstva/2015/ 
http://www.pocernice.cz/uredni-deska-clanky/ 
http://www.pocernice.cz/nazory/ (zde je nutné sledovat výskyt nových odpovědí u každého názoru na 
samostatné stránce) 
http://www.pocernice.cz/interpelace/ 
občas se v minulosti objevily materiály na dalších stránkách typu http://www.pocernice.cz/sportovni-
hala/ apod. 
další informace se objevují na http://zdravehornipocernice.cz/ 
  
  
Chtěl bych se také zeptat na projekt "Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20". Tento projekt měl 
předpokládané ukončení 30.9.2015 a měl vylepšit výstupy pro občana. V jakém stavu projekt je a jsou 
někde výstupy pro občany k dispozici? 
Bylo by možné vypracovat a publikovat orientační místopisnou mapu Horních Počernic? Při různých 
jednáních se operuje s místními názvy nebo názvy projektů jako Robotnice, Bílý vrch, Beranka, Tři 
věže, Biologický rybník a podobně, které nejsou v běžně používaných mapách a ne každý se v těchto 
názvech orientuje. A když se pak někde hovoří nebo píše o projektu Tři věže, tak imho drtivá většina 
občanů ani netuší o jakou lokalitu jde a kde to zjistit. 
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Bylo by možné zápisy doplňovat všemi prezentovanými materiály? V případě jednání zastupitelstva 
třeba o nějakém pozemku se zpravidla prezentuje i odpovídající mapička, zatímco v zápisu zůstane 
pouze číslo parcely, které je pak nutné vyhledávat na dalších webech. 
S pozdravem 
Josef Hampl 
  
21. 10. 2015 

www stránky HP - Josef Hampl 

Vážený pane Hample, 
  
s potěšením Vás mohu informovat, že na našich nových webových stránkách intenzivně pracujeme. 
Vámi zmiňovaný projekt "Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20" byl z 30. 9. 2015 prodloužen na 
poslední den měsíce října, takže se dá říci, že finišujeme. Děláme vše co je v našich silách a věříme, 
že všichni občané budou spokojeni, protože naše nové stránky budou „pecka“, jejichž samozřejmostí 
bude i RSS, dokonce i mobilní aplikace a jiná příjemná překvapení. 
Váš podnět připojovat v zápisech i příslušné mapičky budeme konzultovat s Odborem informatiky a 
děkujeme za něj. To samé platí i o místních názvech a jejich publikacích v mapách. 
  
S přáním příjemného dne 
  
Kateřina Tremlová 
Odbor kanceláře Úřadu 
 
ÚMČ Praha 20 
Jívanská 635 
193 00 Praha 9 
Tel: 271 071 775 
Mob: 702 189 474 
katerina_tremlova@pocernice.cz 
www.pocernice.cz 

 

18. 10. 2015 

Bystrá ulice - Ondřej Horák 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Ondřej Horák 
E-mail: hory@centrum.cz 
Telefon:  
Zpráva: 
Dobrý den, 
Nejsem občan vaší městské části, ale dojíždím do práce do VGP centra. Dojíždím vlakem z Nymburka 
a využívám k cestě do práce ulici Bystrou. Je zde velmi velký provoz a téměř nikdo zde nedodržuje 
rychlost 50 km/h. Horší je, že zde nejsou chodníky a ani veřejné osvětlení, tak se cesta kterou 
absolvuji se stává adrenalinovým sportem.  
Můj dotaz zní. Neplánujete prosím úpravu stavu - chodníky a veřejné osvětlení? 
Děkuji za odpověď 
S přáním hezkého dne 
Ondřej Horák 
Ondřej Horák souhlasí s uveřejněním 
3. 11. 2015 

Bystrá ulice - Ondřej Horák 

Dobrý den pane Horák, 
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MČP20 požádala Technickou správu komunikací Prahy o celkovou rekonstrukci ul. Bystrá. Při této 
rekonstrukci budou vybudovány chodníky a veřejné osvětlení. 
  
S přáním pěkného dne 
  

                                                                      

Bc. Dagmar Jeníková 

referent dopravy 

Odbor životního prostředí a dopravy 

  
Jívanská 635 

193 21 Praha 9 

Tel.: 271 071 633 

Mob.: 702 186 435 

Email: dagmar_jenikova@pocernice.cz 
WWW: www.pocernice.cz 

 

 

16. 10. 2015 

Knihovna - Karel Rayman 

Dobrý den, není tak trochu ostudou, že  občané doposud nemají šanci dozvědět se na webových 
stránkách naší MČ kam byla přestěhována knihovna ? Je tam stále uváděna původní adresa a navíc 
již neplatná telefonní čísla! Opravdu "výtečné a aktualizované" stránky. Děkuji za zjednání nápravy. 
19. 10. 2015 

Knihovna - Karel Rayman 

Vážený pane Raymane, 
  
informaci o dočasném přemístění knihovny naleznete na webových stránkách MVK, včetně informace, 
že pevné linky dočasně nefungují a návštěvníci mají volat na mobilní telefony. Pro Vaši informaci 
přikládám zkopírovanou informaci z webu knihovny: 
Nové prostory knihovny 
Milí naši čtenáři, 
v úterý 1. září sídlíme v nových prostorech knihovny na adrese Náchodská 868/28 v podkroví 
bývalého Sklenářství. 
Půjčovní doba zůstává beze změn, jenom pevné linky budou dočasně mimo provoz. 
Používejte zatím mobilní telefony: odd. pro děti a mládež: 702 149 721, odd. pro dospělé: 734 855 
263. 
Děkujeme za pochopení. 
  
Zároveň bych Vás chtěla požádat o informaci, kde přesně na našich webových stránkách vidíte 
původní adresu? Po „rozkliknutí“ odkazu Místní veřejné knihovny na našem webu se Vám otevřou 
přímo jejich stránky. Informaci o tom, že se knihovna přestěhovala tam naleznete – viz kopie článku 
výše. Co se týká adresy, tato je i sídlem příspěvkové organizace Místní veřejná knihovna, takže se 
skutečně měnit nebude. Ráda bych se přesto ujistila, že oba myslíme stejný odkaz na stránkách 
městské části, neboť se snažíme webové stránky udržovat stále aktuální. 
  
Předem děkuji za spolupráci 
  
Ing. Monika Brzkovská 
Vedoucí odboru sociálních věcí a školství 
Městská část Praha 20 
Úřad městské části 
Jívanská 647/10 
193 21 Praha 9 – Horní Počernice 

mailto:dagmar_jenikova@pocernice.cz
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Tel. 271 071 640, 604 554 194 

 

16. 10. 2015 

Průkaz v zahraničí - Marta Křepelková 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Marta Křepelková 
E-mail: marta.5.5.k@gmail.com 
Telefon: 732626468 
Zpráva: 
Dobrý den, 
chtěla jsem se zeptat, jak je to s vydáváním občanského průkazu v zahraničí. V současné době studuji 
v Norsku. Plánovala jsem zde být pouze jeden semestr, ale nyní si pobyt prodlužuji a problém je, že 
mi občanský průkaz končí v dubnu. Protože nemám pas, je to pro mě vlastně jediný doklad a celkem 
ho potřebuji. Dá se nějak zařídit průkaz v zahraničí? Případně jaký je nejpozdější termín, kdy je před 
Vánoci otevřen úřad MČ Praha 20? Protože však vyřízení trvá 30 dní, obávám se, že to nemohu 
stihnout, protože již v půlce ledna musím být zpátky v Norsku ve škole. Nebo nemohou za mě průkaz 
vyřídit rodiče? Jak tuto situaci řešit? 
Děkuji a přeji hezký den 
Marta Křepelková 
Marta Křepelková souhlasí s uveřejněním 
19. 10. 2015 

Průkaz v zahraničí - Marta Křepelková 

Vážená slečno Křepelková, 
  
Ve vaší situaci je jen jedna možná cesta. Nyní si požádejte na zastupitelském úřadě ČR o cestovní 
pas, který si tam také vyzvednete. Nenechávejte to na prosinec, neboť dochází od 1.1.2015 k novele 
zákona a je možné, že v této souvislosti nebude možné o pas požádat, ani si ho vyzvednout. Výpadek 
je plánován na 10. – 31. 12. 2015. V tomto termínu také asi nepůjde požádat NIKDE v ČR o občanský 
průkaz. Ale když budete mít platný pas, tak o OP požádáte, až budete v ČR, třeba v letních měsících. 
  
S pozdravem 
Ing. Alexandra Janáčková 
vedoucí 
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 
ÚMČ Praha 20 
Jívanská 647/10 
193 21 Praha 9 
Tel: 271 071 655 
Mob.: 724 70 71 70 
www.pocernice.cz 

 

6. 10. 2015 

BUS 261 - ještě jezdí? - Alena Klocová 

Dobrý den, 
můj dotaz se týká dopravy obyvatel z ulice Božanovské a přilehlých na metro.NEDALO BY SE NĚCO 
DĚLAT S DODRŽOVÁNÍM JÍZDNÍHO ŘÁDU LINKY 261 NEBO SE ZAVEDENÍM SPOLEHLIVÉHO 
SPOJE NA ĆM? 
Již několik let máme o radost postaráno. Jediný autobus 261 jezdí podle následujícího jízdního řádu:- 
linka končící v Běchovicích celkem včas, linka jedoucí až do Klánovic - podle toho, kdy projede 
zácpou - někdy vůbec, většinou tak s 10 minutovým zpožděním. Takže místní poznáte podle toho, že 
chodíme jen na autobusy, které jedou. Zvykli jsme si. 

mailto:marta.5.5.k@gmail.com
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Momentálně při probíhající rekonstrukci naší ulice už jezdí zřejmě jen když všichni ze zastávky 
odejdou až na Chvaly, protože tam je momentálně nejbližší zastávka, ze které se lze na ČM dostat. 
Včera jsem chtěla jet busem z Krahulčí v 7:02, rezervu jsem měla v 7:11. V momentě, kdy jsme se 
pomalu začali rozcházet v 7:15 s tím, že to asi dopravce zabalil, přijel autobus. Všichni jsme byli 
naštvaní a podle reakci sousedů se toto děje běžně po celý den a stížnosti na dopravce nezabírají. 
Stejná situace byla v pátek ráno, identická dnes v 8:31 (nejel vůbec). 
Samozřejmě se snažíme mít pochopení pro probíhající rekonstrukci a dopravní omezení, ale za 
několik dnů nám Božanovskou zavřou a rozkopou úplně a pak se nezbývá než ptát: Může doprava být 
ještě horší? 
Píšu a kolem oken mi jezdí jeden prázdný autobus za druhým - je skoro 13 hodin.... 
Předem děkuji za pomoc. 
AK 
  
9. 10. 2015 

BUS 261 - ještě jezdí? - Alena Klocová 

Dobrý den paní Klocová, 
  
Vašemu dotazu rozumíme, ale nejsme (jako OŽPD) schopni zajistit u autobusových spojů dodržování 
jízdního řádu. Tato linka je limitovaná a zároveň závislá na technických parametrech komunikační sítě 
v dotčené oblasti a v současné době projíždí i jinými úseky, kde momentálně probíhají stavební práce 
(např. Újezd nad Lesy). Bohužel není v silách dopravce zajistit dodržování jízdního řádu vzhledem 
k výše zmiňovaným skutečnostem a intenzitě provozu. 
  
S pozdravem 
  

                                                                      

Bc. Dagmar Jeníková 

referent dopravy 

Odbor životního prostředí a dopravy 

  
Jívanská 635 

193 21 Praha 9 

Tel.: 271 071 633 

Email: dagmar_jenikova@pocernice.cz 
WWW: www.pocernice.cz 

20. 10. 2015 

BUS 261 - ještě jezdí? - Stanislav Velechovský 

Dobrý den paní Tremlová, 
omlouvám se za komplikace, ano, text byl psán ve Wordu. 
1. Reagoval jsem na jeden příspěvek ohledně dodržování jízdních řádů MHD - Bus. 
Obdobný a stále častější problém je i vlakového spojení. 
Přes léto byly avizovány výluky a zpoždění vlaků z důvodu rekonstrukce traťového koridoru (do 31.8.). 
Po tomto datu se ale v podstatě nic nezměnilo, cca každý druhý vlak má zpoždění 5-15 min. což bych 
bral jako zanedbatelné u dálkových spojů, ale celá trasa jedné z těchto vlakových linek trvá pouze cca 
55min. 
Cesta vlakem z H.P. do centra trvá pouze 16 min. což by bylo opravdu skvělé, kdyby se na časy 
odjezdů dalo spolehnout. ČD se cestujícím za zpoždění omluví, ale ve snahu o nápravu pochybuji, dle 
všeho s ČD asi také nic udělat nemůžete? 
  
2. Další dotaz bych měl k provedené rekonstrukci vlakového nádraží H.P.  
Jaký význam má nové nástupiště? 
Při odjezdu směrem do centra vlaky většinou odjíždějí z nového nástupiště, kde je určitě mnohem 
pohodlnější výstup a nástup pro starší spoluobčany, maminky s kočárky, či např. vozíčkáře. 
Ale co výstup a nástup v opačném směru, kdy téměř vždy vlaky přijíždějí na druhou kolej? Zde je 
nástupiště tak nízko, že je místy velice obtížné nastoupení/vystoupení pro mladého člověka, natož pak 
pro seniory, či osobu s kočárkem. 
Celkově mi tedy vyznívá celá rekonstrukce jako vyhození finančních prostředků, doufám, že jen 
prostředků ČD a EU a ne městské části. 

mailto:dagmar_jenikova@pocernice.cz
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3. Asi nejpodstatnější dotaz se týká: PETICI ZA ODPOPLATNĚNÍ R10 NOVOPACKÉ A PETICI ZA 
ROZUMNÝ OKRUH PRAHY 
Domnívám se, že to je pro obyvatele Horních Počernic a jejich zdravý život zde velice závažné téma a 
jsem velice rád za angažování radnice v tomto směru. 
Chtěl bych se zeptat v jaké fázi tyto petice jsou, jak probíhají jednání, kolik je již podpisů apod.? 
Jestli radnice uvažuje o nějakých dalších krocích, když budou příslušná ministerstva občany nadále 
ignorovat? 
Jestli by nebylo možné ještě více informovat obyvatele H.P. o celé problematice, možným následkům 
a nebezpečným dopadům pro celou oblast (např. formou letáků do poštovních stránek apod.)? 
Případně čím může občan jednotlivě pozitivně přispět v této věci? 
  
Děkuji velice za dosavadní aktivity radnice a věřím v úspěšné vyřešení těchto problémů. 
  
S pozdravem 
  
  
Stanislav Velechovský 
     GSM: 776 744 733 

 

6. 10. 2015 

Inzerce v HPZ - Barbora Hrubešová 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Barbora Hrubešová 
E-mail: bhrubesova@seznam.cz 
Telefon: 728053204 
Zpráva: 
Dobrý den, 
na vašich stránkách jsem hledala zda je možné si dát do vašeho zpravodaje reklamu. 
Proto prosím o informace o ceně a zda je to možné. 
Děkuji Hrubešová 
Barbora Hrubešová souhlasí s uveřejněním 
6. 10. 2015 

Inzerce v HPZ - Barbora Hrubešová 

Dobrý den, 
posílám odkaz podmínek inzerce ve 
Zpravodaji:http://www.pocernice.cz/samosprava/rada/komise/redakcni-rada/podminky-inzerce-ve-
zpravodaji/ 
S pozdravem 
  

                                                                        

Kateřina Tremlová 

Odbor kanceláře Úřadu 
ÚMČ Praha 20 

Jívanská   635 

193 00 Praha 9 

Tel:  ..271   071 775 

Mob: 702 189 474 

katerina_tremlova@pocernice.cz 

www.pocernice.cz 
  

 

30. 9. 2015 
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Rekonstrukce Božanovská - Ivana Strunz 

Dobrý den, 
neuvažuje se v souvislosti s rekonstrukcí ulice Božanovská s umístěním dočasných semaforů u 
odbočení z ulice Náchodské do ulice Vojické a naopak? Jak víme, Náchodská je velmi frekventovaná 
silnice a přejíždět např. z Vojické na Náchodskou přes 2 pruhy směrem na Černý most je často 
problematické a vyžaduje to trpělivost než se najdou dva ochotní řidiči, kteří dotyčného pustí. 
Děkuji za odpověď. 
Ivana Strunz 
  
30. 9. 2015 

Rekonstrukce Božanovská - Ivana Strunz 

Dobrý den, 
  
o umístění dočasného světelného signalizačního zařízení na křižovatce Náchodská - Vojická  se 
neuvažuje. 
  
S pozdravem 
Ing. Michaela Formanová 
  
Referent dopravy 
Odbor životního prostředí a dopravy 
Městská část Praha 20 
  
7. 10. 2015 

Rekonstrukce Božanovská - Martin Karhan 

Dobrý den,  
 chtěl bych se zeptat k rekonstrukci Božanovské: z jakého důvodu zůstala v provozu zastávka Jeřická 
pouze pro linku 296 a nikoliv pro linku 223? Linka 296 díky dlouhým intervalům není pro ranní cestu 
do práce spolehlivá. Naopak odpoledne jezdí z Černého Mostu značně nepravidelně, někdy dokonce 
je spoj vynechaný. Pro obyvatele přilehlé části zastávky Jeřická se jedná o komplikaci, kvůli které volí 
cestu automobilem namísto MHD. 
děkuji za odpověď 
Martin Karhan 
9. 10. 2015 

Rekonstrukce Božanovská - Martin Karhan 

Dobrý den pane Karhane, 
  
požádali jsme o vyjádření provozovatele těchto linek, které Vám níže zasíláme: 
  
„V průběhu prvního pololetí roku 2015 proběhla dvě místní šetření, na kterých byly zapůjčeným 
autobusem prověřeny objízdné trasy linek 223, 261 a 296. Z obou šetření vyplynulo, že standardní 
autobus délky 12 m bohužel není schopen odbočit v křižovatce Spojenců x Vysokovská a v křižovatce 
Khodlova x Vojická je schopen odbočit pouze s obtížemi. Vzhledem k tomu, že linka 223 je 
obsluhována právě autobusem standardní délky 12 m, bylo nutno tuto linku z dotčené oblasti odklonit. 
Na lince 296 je nasazován autobus kratší délky (do 10 m), který je schopen uvedená odbočení 
zvládnout, a proto může i nadále dotčenou oblastí projíždět. 
  
Obsluha zastávky Jeřická je v průběhu výluky opravdu razantně omezena. Dotčenou oblastí je však 
výlukově vedena i linka 261, pro kterou byly zřízeny náhradní zastávky „Khodlova“ (v ulici Vojická a 
v ulici Spojenců), které částečně dotčenou lokalitu obsluhují. Z lokality „Jeřická“ lze tedy při přijatelné 
docházce využít i tyto zastávky. Pro část cestujících se rovněž nabízí využít zastávky „Ratibořická“, 
které linka 223 obsluhuje beze změny i v průběhu výluky.   
  



Za komplikace se omlouváme, ale vzhledem k technickým možnostem nebylo možné zajistit zajíždění 
linky 223 do lokality „Jeřická“. 
  
Po ukončení rekonstrukce Božanovské ulice se opět linky 223, 261 a 296 vrátí do svých původních 
tras.“ 
  
S přáním pěkného dne 
  

                                                                      

Bc. Dagmar Jeníková 

referent dopravy 

Odbor životního prostředí a dopravy 

  
Jívanská 635 

193 21 Praha 9 

Tel.: 271 071 633 

Mob.: 702 186 435 

Email: dagmar_jenikova@pocernice.cz 
WWW: www.pocernice.cz 

3. 11. 2015 

Rekonstrukce Božanovská - Alena Svobodová 

Dobrý den,zajímalo by mně,zda-li existuje kontrola rekonstrukce ulice Božanovská?Sledujeme dělníky 
z domova a pokud je slušné počasí,tak by měli pracovat.ale to co vidíme,tak to tak nevypadá.Pokud 
obecní uřad to platí,tak by měl kontrolovat postup prací.Nechápu proč se nepracuje,když je hezké 
počasí.Až začne mrznout,tak se rekonstrukce protáhne.Ještě by mně zajímalo,proč se v uzavřené ulici 
jezdí auta,jak po dálnici?Co dělá naše městská policie?Kdyby se tam postavili,to by bylo pokut.Děkuji 
za odpověď.Svobodová Alena. 
5. 11. 2015 

Rekonstrukce Božanovská - Alena Svobodová 

Vážená paní Svobodová, 

investorem stavby rekonstrukce   ulice Božanovská je hlavní město Praha. 

Dopravní rozhodnutí na   uzavření komunikace je od 18.9. do 21.12.2015 v souladu se smlouvou. 

Zástupci naší městské části se   pravidelně účastní kontrolních dnů stavby a upozorňují investora i   zhotovitele 

na nutnost maximálního nasazení na stavbě, aby byla komunikace   dokončena před nástupem zimy. 

Naposledy jsem nechal učinit   tento zápis za městskou část do zápisu z kontrolního dne 3.11.2015. 

Zhotovitel firma PORR   přislíbil posílení počtu pracovníků. 

Dle vyjádření zhotovitele bude   termín dokončení dodržen. 

  

Městská policie provádí   kontroly průjezdu stavbou dle svých možností a požadavků městské části a   stavby. 

  

S pozdravem 

  

 Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

 

18. 9. 2015 

Garážová stání - David Paul 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: David Paul 
E-mail: David.Paul@email.cz 
Telefon:  
Zpráva: 
Dobrý den, 
jak bude při uzavření Božanovské ulice řešen výjezd z garážových stání (garážová dům) u 
fotbalového stadionu? 

mailto:dagmar_jenikova@pocernice.cz
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Děkuji za info 
David Paul 
  
David Paul souhlasí s uveřejněním 
18. 9. 2015 

Garážová stání - David Paul 

Dobrý den pane Paul, 
  
K Vašemu dotazu sdělujeme, že výjezd z garáží v ul. Božanovské bude zajištěn . 
Bude se jezdit z ul. Libošovická a přes Božanovskou bude průjezd. 
  
Báček Petr 

 

16. 9. 2015 

Provoz v ulici Ve Žlíbku - Pavlína Doušová 

Dobrý den, 
chtěla bych Vás poprosit o prověření možnosti jiného nastavení světel na křižovatce Náchodská x Ve 
Žlíbku. Ráno i odpoledne jsou v ulici Ve Žlíbku ve směru od Radonic fronty mnohdy až za křižovatku 
F.V.Veselého. Sice se v křižovatce objevila směrová šipka, ale nesmyslně v opačném směru. Vždyť 
by to šlo vyřešit, když se pustí nejprve jedna strana a pak druhá. 
Děkuji předem za všechny řidiče, kteří zde musejí ve frontách stát každý den. 
Pavlína Doušová 
30. 9. 2015 

Provoz v ulici Ve Žlíbku - Pavlína Doušová 

Dobrý den paní Doušová, 
  
světelné signalizační zařízení na křižovatce Náchodská – Ve Žlíbku je v současné době řízeno 
dynamicky, což znamená, že se do jisté míry přizpůsobuje aktuálnímu stavu dopravy v okolí křižovatky 
(v závislosti na logických a okrajových podmínkách, a také na umístění detektorů). K přepočítání a 
případné úpravě signálního plánu zmiňované křižovatky dojde po ukončení rekonstrukce v ulici 
Božanovská, neboť v současné době je signální plán právě kvůli této přestavbě upraven. O chybném 
umístění vyklizovací šipky víme a situaci již řeší TSK. 
  
S pozdravem 
Ing. Michaela Formanová 
  
Referent dopravy 
Odbor životního prostředí a dopravy 
Městská část Praha 20 

 

15. 9. 2015 

Uznání otcovství - Eva Hladíková 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Hladíková Eva 
E-mail: hladikova.e@email.cz 
Telefon:  
Zpráva: 

mailto:hladikova.e@email.cz


Dobrý den, lze na vašem úřadu podat žádost o uznání otcovství před porodem, když ještě nejsme 
manželé? 
Děkuji Hladíková 
Hladíková Eva souhlasí s uveřejněním 
16. 9. 2015 

Uznání otcovství - Eva Hladíková 

Dobrý den, 
  
Otcovství nenarozeného dítěte můžete uznat před jakýmkoli matričním úřadem v ČR. 
Musíte se dostavit oba. S sebou potřebujete: platné občanské průkazy, rodné listy, těhotenský průkaz 
a případně rozsudek o rozvodu s razítkem o nabytí právní moci, jste-li rozvedeni. Máte-li již společné 
potomky, přineste s sebou i rodné listy těchto dětí. 
  
Otvírací doba pro matriku viz http://www.pocernice.cz/urad-mc/povinne-informace/(pátek doporučuji 
po ránu, od 10:00 bývají svatby). 
  
S pozdravem 
  
  
Ing. Alexandra Janáčková 
vedoucí 
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 
ÚMČ Praha 20 
Jívanská 647/10 
193 21 Praha 9 
Tel: 271 071 655 
Mob.: 724 70 71 70 
www.pocernice.cz 

 

6. 9. 2015 

Hriště pro psy - Kateřina Kuldová 

Dobrý den, 
Chci se zeptat, proč neustále stavíte po Počernicích dětská hriště, ale nepostavíte alespoň jediné 
oplocené hriště s pár překážkami pro psy? Pokud se někdy projdete nejen ráno po Počernicích, tak 
potkáte nespočet pejskařů, kteří bohužel nemají kde své psy bezpečně venčit. 
V parku v ul. Běluňská jste postavili a teď následně rekonstruovali dvě dětská hriště, kdybyjste oplotili 
alespoň část parku např. u hřiště pro teenegry, kde je nevyužité místo a postavili tam hřiště pro psy, 
myslím, že by to uvítalo mnoho pejskařů z okolí a vyšlo by to daleko levněji než dětská hřiště. 
Stejně tak "psí louka" na konečné zastávky Ratibořická, kam tedy pejskaři chodí, ale jedná se o 
neoplocený pozemek blízko silnice.... Pokud by se tento pozemek využil a udělalo se z něj nebo 
alespoň z jeho menší části oficiální psí hriště (jako mají i jiné části Prahy např. Ládví) bylo by to 
velkým plusem. 
Pokud navštívíte dřevěné dětské hřiště v ul. Jizbická je poměrně zašlé a děti si zde stejně už dávno 
nehrají. Toto místo by se také dalo využít, jako budoucí psí hřiště. 
Přijde mi škoda, že Počernice myslí na sportovce, maminky s dětmi, ale pejskaře ačkoliv jich je 
spoustu zanedbávají.....Přitom spousta městkých částí Prahy s tímto problémem pracují a hřiště staví. 
Ještě bych ráda upozornila, že dětská hřiště jsou u školy Ratibořická 2hřiště,v ul.Běluňská, ul. 
Ruprechtická, ul. Libošovická, ul. Komárovská atd. Samozřejmě je skvělé, že si mají děti kde hrát, ale 
spouta majitelů má nevychované a nesocialozované psy, což je způsobeno i absencí styku se psy na 
volném prostransví. 
Velice bych si vážila, kdybyste se nad tímto problémem zamysleli a uvolnili, alespoň část finančních 
prostředků na tuto problematiku. 
  
Děkuji Kuldová 
  

http://www.pocernice.cz/urad-mc/povinne-informace/
http://www.pocernice.cz/_


8. 9. 2015 

Hriště pro psy - Kateřina Kuldová 

Dobrý den paní Kuldová, 
oplocené hřiště pro psy bude vybudováno v místech současného dřevěného dětského hřiště v ulici 
Jizbické v rámci plánovaného parku. 
Venčení psů či jejich volný  pohyb na veřejných prostranstvích v katastru Horních Počernic,  dále bude 
možný na pozemcích uvedených v příloze č. 1 nově navrhované vyhlášky „o stanovení pravidel pro 
pohyb psů na veřejných prostranstvích na území hl. m. Prahy“, která se v současnosti připravuje. 
Městská část Praha 20 navrhla tyto plochy pro volné pobíhání psů: 
- plocha č. 1 - Robotnice-travnatá plocha západně od ulice Na Chvalce (parcelní číslo 4417/13) 
- plocha č. 2 - Biologické rybníky-plocha zeleně mezi rybníky (parc.č. 4454/17,4453/1//2,…..) 
- plocha č. 3 - Pole ul. Do Svépravic – jižně pod Xaverovským hájem (parc. č. 4357/1) 
- plocha č. 4 -  U kynologického areálu – louka u kynologického  areálu (parc. č. 4343/6, 4343/7) 
- plocha č. 5 - Pozemek vedle ZŠ Ratibořická – cirkusy (parc. č. 785/3//4//9) 
- plocha č. 6 - Jizbická nový park – (parc. č. 786/1) 
- plocha č. 7 - Stráně – svažité pozemky v lokalitě Chvaly mezi ul. Šplechnerovou a Ledkovskou (parc. 
č. 2046/1,2146, 2147/1//16,2046/9) 
- plocha č. 8 – Lokalita mezi dálnicí na Hradec a Big Box-parc.č.4210/3//429//431,4207,4205/3//4…) 
- plocha č. 9 – Xaverovský háj na k.ú. HP –pás pozemku okraje háje (parc. č. 4356). 
Podrobnosti jsou k nahlédnutí na odboru ŽPD ÚMČ Praha 20 (mapy, apod.) 
  
Děkujeme za podnět 
Přeji hezký den 
  
Ing. Magda Svojanovská 
ÚMČ Praha 20 – Odbor životního prostředí a dopravy 
Jívanská 635/6 
193 00 Praha 20 – Horní Počernice 
e-mail.:Magda_Svojanovska@pocernice.cz 
Telefon:271 071 631 

 

4. 9. 2015 

Parkovací místo - Kateřina Míková 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Kateřina Míková 
E-mail: kamiko81@gmail.com 
Telefon: 724829206 
Zpráva: 
Dobrý den, 
chtěla bych se zeptat na možnost zřízení parkovacího místa před rodinným domem. Bydlím v ulici 
Vojická, č.p. 969/46. V několika posledních letech, se dolní konec ulice Vojická proměnil v parkoviště a 
je doslova obklopen parkujícími auty. Z tohoto důvodu je čím dál více častější, že místo na 
zaparkování svého vozidla najdu až o blok dál, než se nachází náš dům. 
Z tohoto důvodu bych se chtěla informovat, zda je možné zřídit v rámci zvláštního užívání vyhrazené 
parkovací místo? Popř. na co je ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa potřeba a jakým 
způsobem mám postupovat. 
Předem děkuji za poskytnuté informace. 
S pozdravem 
Kateřina Míková  
Kateřina Míková souhlasí s uveřejněním 
14. 9. 2015 

Parkovací místo - Kateřina Míková 

Dobrý den paní Míková, 

mailto:kamiko81@gmail.com


  
MČ Praha 20 v současné době neuvažuje o zřízení placených parkovacích zón ani vyhrazených 
placených míst na svém území. 
  
S přáním pěkného dne 
  

                                                                      

Bc. Dagmar Jeníková 

referent dopravy 

Odbor životního prostředí a dopravy 

  
Jívanská 635 

193 21 Praha 9 

Tel.: 271 071 633 

Mob.: 702 186 435 

Email: dagmar_jenikova@pocernice.cz 
WWW: www.pocernice.cz 

 

23. 8. 2015 

silnice - Ladislav Kratochvíl 

Dobrý den 
Chtěl bych se zeptat,jestli je tak nezbytně nutné dělat zvláště na rekonstruovaných (i dalších) silnicích 
takové množství zpomalovacích retardérů. V Počernicích snad už není silnice,kde bych s autem 
neskákal přes ně,samozdřejmě přiměřenou rychlostí.Už se to tu s nimi myslím dost přehání a podle 
diskuze s ostatními řidiči z Počernic si to nemyslím jen já. 
1. 9. 2015 

silnice - Ladislav Kratochvíl 

Dobrý den, 
 
děkujeme za Váš názor, ale již opravené komunikace a i právě probíhající rekonstrukce ulic byly 
vyprojektovány jako obytné zóny. Cílem navrhování obytné zóny je přizpůsobení provozu vozidel 
pobytové funkci přilehlé zástavby či prostoru. Mezi atributy obytných zón patří i usměrnění pohybu 
vozidel pomocí stavebních úprav (šikany, zúžení, zpomalovací prahy, ...). Stavební úprava vjezdu i 
výjezdu musí být upravena zbůsobem, který jednoznačně upozorní na odlišnost dopravního režimu v 
obytné zóně. 
 
S pozdravem 
Bc. Dagmar Jeníková, referent dopravy OŽPD 

 

31. 7. 2015 

biotopovéh koupališťě - Blanka Musílková 

Dobrý den, z důvodu, že se v Horních Počernicích nalézají početné rybníky , chtěla jsem se zeptat 
zda-li MČ HP 20 neuvažovala o tom, že by vybudovala biotopové koupaliště, které by bylo velkým 
přínosem pro nás trvale žijící občany a hlavně pro děti. Děkuji za info 
  
zdroj 
http://cestovani.idnes.cz/biotopova-koupaliste-0ty-/po-cesku.aspx?c=A150730_153130_po-cesku_tom 
7. 8. 2015 

biotopovéh koupališťě - Blanka Musílková 

Vážená paní Musílková, 

mailto:dagmar_jenikova@pocernice.cz
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jako předběžnou informaci Vám sdělujeme, že ohledně vybudování koupaliště podobného typu jako 
biotopové se počítá s vodní plochou Rybníka Koupaliště na Svépravickém potoce (předpoklad je 2016 
-2017). 
  
Hezký den 
  
Ing. Jaroslava Čechurová, zást. vedoucího 
Stanoviska k PD, ochrana ZPF a ovzduší, vodoprávní úřad 
Odbor životního prostředí a dopravy 
Jívanská 635 
ÚMČ Praha 20 – Horní Počernice 
Tel. 271 071 751 

 

29. 7. 2015 

Další etapa opravy Božanovské ulice - Michal Kunc 

Dobrý den, měl bych otázku ohledně pokračování rekonstrukce Božanovské ulice. Bude tato stavba 
realizována ještě tento rok? Více než měsíc sleduji, zda už je nejaký termín a stále nic. Nerad bych se 
vrátil z dovolené a měl své auto odtržené od světa nebo dokonce odtáhlé (parkoviště u tiskárny, 
naproti zastávce Libošovická). 
31. 7. 2015 

Další etapa opravy Božanovské ulice - Michal Kunc 

Dobrý den pane Kunci, 
rekonstrukce ulice Božanovské v úseku Náchodská – Vysokovská nelze zatím zahájit z důvodu 
nepodepsání smlouvy o přeložce kabelů mezi hl. m. Prahou jako investorem a firmou CETIN (dříve 
Telefonica O2). 
  
Předpokládáme, že stavba by mohla být zahájena v září 2015.Tento termín nelze v současné době 
potvrdit. 
  
V úseku Mezilesí – prodejna PIZZY za vstupem do areálu fotbal. stadionu bude prováděno pouze 
frézování vozovky v tloušťce cca 5 cm a průjezd na parkoviště bude přerušen pouze na nezbytně 
nutnou dobu. 
  
Jakmile se dozvíme termín zahájení stavby budeme Vás neprodleně informovat na webu MČ Praha 
20 a v HPZ. 
  
S pozdravem 
  
Jaroslav Píša 
vedoucí  OMH 
  
Městská část Praha 20 - úřad městské části 
Jívanská 635/6 | 193 00 | Praha 20 | Horní Počernice 
T:+420 271 071 692 
Irena_dornakova@pocernice.cz 
www.pocernice.cz 

 

27. 7. 2015 

rekonstrukce Božanovská - Jan Polák 

Chválím mistra na stavbě rekonstrukce ulice Božanovské. Úžasné jednání a velmi vstrřícný přístup. 
Dlouho jsem se stakovým přístupem nesetkal. 

mailto:Irena_dornakova@pocernice.cz
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A druhou věc. Po dokončení rekonstrukce byly ze zastávky Svépravice odstraněny kontejnery na 
tříděný odpad (021). Bodou sem vráceny? Nebo budou přemístěny jinam? A jestliže ano, tak kam. 
Děkuji. Jan Polák 
28. 7. 2015 

rekonstrukce Božanovská - Jan Polák 

Dobrý den, 
děkujeme za informaci. 
Kontejnery budou přemístěny před „bývalé“ zahradnictví u Zajíčků. 
S pozdravem 
 Jaroslav Píša 
vedoucí  OMH 
Městská část Praha 20 - úřad městské části 
Jívanská 635/6 | 193 00 | Praha 20 | Horní Počernice 
T:+420 271 071 692 
jpisa@pocernice.cz 
www.pocernice.cz 
  

 

26. 7. 2015 

ul.Hřídelecká - Petr Bendl 

Dobrý den.Mám dotázek,jedná se o ulici Hřídelecká směr východ je to vlastně konec kde navazuje na 
Jeřickou (kontejnery plast,papír,sklo.Jedná se vlastně o to,že se podle nás ta silnice propadá a po 
dešti se tam nedá ani projít natož projet autem kolik tam je vody a vůbec se to nevsakuje.Je možné to 
třeba zasypat štěrkem? Děkuji 
26. 7. 2015 

ul.Hřídelecká - Petr Bendl 

Dobrý den pane Bendl, 
opravu zajistíme. 
  
Píša Jaroslav 
Vedoucí OMH 

 

21. 7. 2015 

Výstavba kanalizace a rekonstrukce komunikace ul. Hermanická - Zuzana 
Uherkova 

  
Dobrý den, 
  
obracím se na vás se dvěma datazy. 
Dne 10.7. započaly plánované práce na kanalizaci v ulici Hermanická. Ráda bych se informovala o tom, 
do kdy budou trvat práce spojené s výstavbou kanalizace a následnou úpravou povrchu komunikace. 
Podle dokumentu, který nám byl předán má probíhat rekonstrukce etapy 0031 až do 1.10.2015. Je to 
skutečně tak? Opravdu budou kompletní práce na tak krátkém úseku, ulice Hermanická, trvat 2,5 
měsíce? 
  
Druhý dotaz se týká bezpečnosti. 
  
Uděláte prosím pro bezpečnost v ulici Hermanická také něco jiného než plánované zpomalovací pruhy? 
Pokud budou na začátku a konci ulice, tak mezi nimi to projedou auta stejně rychle, jako doposud. 

mailto:jpisa@pocernice.cz
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Bezpečnosti pro chodce a děti to nijak nepřispěje. Uvažuje odbor dopravy o tom, že by ulice Hermanická 

byla zjednosměrkovaná - vjezd do ní pouze z ulice Náchodská? Neustále se potýkáme s tím, že do ulice 
vjíždí vysokou rychlostí auta z Otovické ulice. Přestože je z ulice ve Žlíbku dán zákaz odbočení do 
Otovické, auta tento zákaz porušují a zkracují si čekání na semaforu průjezdem Otovickou a logicky hned 
tou první možnou - Hermanickou. Občasné hlídkování strážníků městské policie těmto praktikám nijak 
nezabraňuje. V ulici není žádná firma, ke které jezdí zákazníci a parkují zde pouze obyvatelé domů nebo 
jejich návštěvy. Jednosměrka omezí pouze neukázněné řidiče, kteří nedokáží počkat o 5 minut déle 
v koloně na zelenou. Na ty bychom ale ohledy brát neměli…. 
  
Děkuji za odpovědi a věřím, že nám MČ pomůže ke zkvalitnění bydlení. 
  
S pozdravem 
  
Zuzana 
  
31. 7. 2015 

Výstavba kanalizace a rekonstrukce komunikace ul. Hermanická - Zuzana 
Uherková 

Dle sdělení stavby je předpoklad dokončení ulice Hermanické do 31.8.2015 
Zdravím Vás 
  
Irena Dorňáková 
asistentka OMH 
Městská část Praha 20 - úřad městské části 
Jívanská 635/6 | 193 00 | Praha 20 | Horní Počernice 
T:+420 271 071 692 
Irena_dornakova@pocernice.cz 
www.pocernice.cz 
  
  
Vážená paní Uherková, 
  
děkujeme za Váš názor a sdělujeme Vám, že pro zklidnění dopravy v dané lokalitě je ulice 
Hermanická po rekonstrukci plánovaná jako Obytná zóna, tudíž rychlost vozidla je v takové zóně 20 
km/h. Zároveň je pohyb vozidel omezen provedenými opatřeními pro regulaci rychlosti (fyzická 
opatření) např. parkovacím stáním po obou stranách komunikace, tak aby se neumožnilo jet rychlostí, 
která by ohrožovala bezpečnost ostatních uživatelů. 
  
S pozdravem   
  

                                                                      

Bc. Dagmar Jeníková 

referent dopravy 

Odbor životního prostředí a dopravy 

  
Jívanská 635 

193 21 Praha 9 

Tel: 271 071 633 

Email: dagmar_jenikova@pocernice.cz 
WWW: www.pocernice.cz 

 

20. 7. 2015 

Zápisy z jednání Rady MČ - Eva Růžičková 

  

Zápisy z jednání Rady MČ 
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Některá usnesení RMČ Praha 20 jsou stále psána tak, že  po jejich přečtení se 

čtenář  nedozví vlastní obsah „stanoviska“ z usnesení, které bylo Radou MČ 

přijato jednohlasně.  
  

Konkrétně se ptám na Usnesení č. 23/8.4/15 a Usnesení č. 23/8.5/15 ze zápisu 

z jednání Rady MČ dne 23.6.2015.  Obě usnesení se týkají stanovisek ROPID 

k podnětům občanů ze Svépravic. První by mělo skrývat názor ROPID na 

možnost zachování současného  objížďkového provozu  linky č.296 v trvalém 

provozu a druhé  názor ROPID na možnost přesunutí nástupní stanice linky č. 

261 na Černém Mostě na stejnou nástupní stanici jakou má linka č. 223. 
  

Prosím o doplnění uvedených usnesení o několik vět, z kterých by bylo zřejmé, 

jak se ROPID vyjádřil a co tedy Rada MČ bere na vědomí a s jakými stanovisky 

bude při svém dalším rozhodování pracovat. 
  

Stanoviska ROPID jsou zřejmě přílohou zápisu Rady MČ, ty ale čtenář 

nawww.pocernice k dispozici nemá. 

  

Se zveřejněním dotazu souhlasím. 

  

Ing. E. Růžičková 

  
3. 8. 2015 

Zápisy z jednání Rady MČ - Eva Růžičková 

Vážená paní inženýrko, 
  
1)      stanovisko ROPIDu  týkající se nástupních hran linek 223 a 261 v terminálu Černý Most je 
následující: 
Současné uspořádání nástupních hran v terminálu Černý Most je výsledkem dlouhodobých jednání a 
kompromisů zohledňujících různé směry a městské části. Vzhledem k velkému množství linek, které 
vytvářejí mnoho společných logicky propojených svazků bylo velmi náročné vyhovět mnohdy 
protichůdným požadavkům. Pro lepší orientaci cestujících slouží tedy nejen logické sdružování 
vzájemně souvisejících linek, ale rovněž v minulosti instalované informační cedule, které mají orientaci 
v terminálu ulehčit. V odůvodněných případech, kdy již technicky nebylo možno vyhovět sloučení 
nástupních hran dvou či více linek bylo přistoupeno alespoň ke kompromisu, kdy druhá linka odjíždí 
od sousedního sloupku, aby cestující nemusel přebíhat velkou vzdálenost. 
  
2)      k žádosti na změnu trasy linky 296 resp. zachování její současné výlukové trasy přes lokalitu 
Svépravice zaslal ROPID následující stanovisko: 
Linka 296 zajišťuje svým trasováním především doplňkové vztahy v tangenciálních směrech tím, že 
vzájemně propojuje různé lokality ve východních částech Prahy. Na území městské částí Horní 
Počernice navíc zajišťuje nejen místní obsluhu, ale rovněž spojení ke komerční zóně na Černém 
Mostě a díky návaznostem na příměstské vlaky na Nádraží Horní Počernice slouží i pacientům a 
zaměstnancům dojíždějícím do Léčebného a rehabilitačního střediska Chvaly. Další prodloužení trasy 
může mít za následek pokles atraktivity linky vlivem prodloužení cestovní doby k vlaku. 
Prodloužení trasy přes Svépravice by rovněž představovalo nárůst provozních nákladů, přičemž 
vlivem delší trasy by bylo nutno vložit do oběhu vozidel na lince dodatečný vůz navíc. 
V případě samotné technické realizace výše uvedené úpravy by bylo nutno stanovit a potvrdit nové 
trvalé polohy zastávek Svépravice a Prachovská (v současnosti mají pouze dočasný výlukový 
charakter) a rovněž prověřit stav a průjezdnost nově pojížděných komunikací. 
Situaci na lince 296 budeme však i nadále sledovat a vyhodnocovat. 
  

http://www.pocernice/


Tato dvě stanoviska vzala Rada MČ na vědomí. 
  
Hezký den 
Ing. Jaroslava Čechurová, zást. vedoucího odboru 
Stanoviska k PD, ochrana ZPF a ovzduší, vodoprávní úřad 
Odbor životního prostředí a dopravy 
Jívanská 635 
ÚMČ Praha 20 – Horní Počernice 
Tel. 271 071 751 
  

 

8. 7. 2015 

Poštovní poukázka - Gabriela Bendová 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Gabriela Bendová 
E-mail: gabrielabendov@gmail.com 
Telefon: 775955677 
Zpráva: 
Dobrý den, 
  
včera mi z Vaší adresy přišla poštovní poukázka, kterou mi poslal Xxxx Xxxx (vykradl mi auto-asi má u 
vás trvalé bydliště). Potřebovala bych se s ním nějak spojit, nemáte na něj nějaký kontakt? Ráda bych 
mu poslala doporuč. psaní, ale nevím jestli kam ho poslat - když ho pšlu na vaší adresu, přebere si 
ho? 
  
Předem děkuji za informaci. 
S pozdravem Bendová Gabriela 
775955677 
gabrielabendov@gmail.com 
  
Gabriela Bendová souhlasí s uveřejněním 
8. 7. 2015 

Poštovní poukázka - Gabriela Bendová 

Dobrý den, ve vaší věci vám nemůžeme poskytnout žádné informace. Porušili bychom zákon č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Pokud opravdu myslíte, že 
vám bylo níže uvedeným pánem vykraden automobil, obraťte se na Policii ČR. 
  
S pozdravem 
  
  
Ing. Alexandra Janáčková 
vedoucí 
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 
ÚMČ Praha 20 
Jívanská 647/10 
193 21 Praha 9 
Tel: 271 071 655 
Mob.: 724 70 71 70 
www.pocernice.cz 

 

24. 6. 2015 

Cestovní pas - Andrea Petrová 
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Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: andrea petrova 
E-mail: breberuuska@seznam.cz 
Telefon: 739808846 
Zpráva: 
dobry den chtela jsem vas poprosit chci udelat dceri pas je ji 21mesicu a ja mam trvaly pobyt ve zline 
tady prechodny muzu udelat dceri tady nebo musim do zlina?moc dekuju Petrova 
andrea petrova souhlasí s uveřejněním 
30. 6. 2015 

Cestovní pas - Andrea Petrová 

Dobrý den, 
Cestovní pas je vždy nutné vyřizovat v místě trvalého pobytu občana. 
  
S pozdravem 
Ing. Alexandra Janáčková 
vedoucí 
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 
ÚMČ Praha 20 
Jívanská 647/10 
193 21 Praha 9 
Tel: 271 071 655 
Mob.: 724 70 71 70 
www.pocernice.cz 

 

20. 6. 2015 

Žumpa forever ? - Ondřej Matušů 

Dobrý den,  
Kdy bude kanalizace v ulici Ve Slavětíně ? Máme toho dost , je přece 21.století, nebo v Horních 
Počernicích ne? 
Ondřej Matušů 
  
23. 6. 2015 

Žumpa forever ? - Ondřej Matušů 

Dobrý den, 
  
k Vašemu dotazu ve věci výstavby kanalizace v ulici Ve Slavětíně sdělujeme: 
-        5.12.2012 Rada m.č. Praha 20 podmínila výstavbu investora administrativně bytového komplexu 
pod areálem Canaba výstavbou vlastí čistírny odpadních vod a vybudováním kanalizace a nových 
komunikací v oblasti Ve Slavětíně. 
-        Investor od roku 2013 v dalších jednáních s  MČ  nepokračoval a záměr byl přerušen. 
-        MČ Praha 20 požádala v 2. pololetí 2014  hl. m. Prahu o zařazení odkanalizování a nových 
povrchů v ulici Ve Slavětíně do plánu investic hl. m. Prahy. 
-        Předpoklad realizace je rok 2018. 
  
  
S pozdravem 
  
 Jaroslav Píša 
vedoucí  OMH 
  
Městská část Praha 20 - úřad městské části 
Jívanská 635/6 | 193 00 | Praha 20 | Horní Počernice 
T:+420 271 071 692 

mailto:breberuuska@seznam.cz
http://www.pocernice.cz/_


jpisa@pocernice.cz 
www.pocernice.cz 
  

19. 6. 2015 

Výběrové komise - Josef Hampl 

Dobrý den, 
v HPZ 6/2015 je v rozhovoru zmíněno, že na výzvu o zapojení do výběrových komisí reagovali pouze 
dva občané a výzva je opakována. Zkoušel jsem k tomu na stránkách MČ najít nějaké informace, ale 
bohužel jsem nenašel ani v seznamu komisí zmínku o výběrových komisích. 
Chtěl bych požádat o informace, co jsou výběrové komise a co by bylo účelem a náplní zapojení (jen 
formální, využití odbornosti,...) ze strany občanů a jaké by na ně byly kladeny požadavky (časové 
apod.) 
S pozdravem 
Josef Hampl 
22. 6. 2015 

Výběrové komise - Josef Hampl 

Vážený pane Hample, 
výzva občanům na účast ve výběrové komisi je myšlena ve smyslu zvýšení transparentnosti. Člen 
komise tudíž nemusí být odborník, žádné specifické požadavky kladeny nejsou. Z časového hlediska 
se výběrová komise schází ve většině případů ráno či dopoledne. Inzerce na tuto výzvu byla, jak 
správně uvádíte, v Hornopočernickém zpravodaji, nyní je umístěna v aktualitách a v sekci veřejné 
zakázky. 
http://www.pocernice.cz/aktuality/ucas-ve-vyberove-komisi-vyzva-pro-obcany-/ 
http://www.pocernice.cz/urad-mc/verejne-zakazky/ucast-ve-vyberove-komisi-vyzva-pro-obcany-/ 
S přáním příjemného dne 
Kateřina Tremlová, asistentka OKU 

 

14. 6. 2015 

Podchod pod dálnicí - Petr Král 

Dobrý den, 
včera (13.6.) do podchodu pod dálnicí zase jednou natekla při dešti voda a dnes je tam minimálně 10 
centimetrů. Vysychat bude několik týdnů. 
Jak je možné, že úřad za několik desetiletí nedokázal zajistit vyhovující řešení tohoto jevu? Již před 
mnoha lety byla slibována úprava, ale výsledek nula. 
Dokud se nazajistí fungující zachycování přívalové vody, mohl by pomoci například zvýšený 
chodníček v podchodu. Nebo třeba půjčovna chůd, případně holínek? 
16. 6. 2015 

Podchod pod dálnicí - Petr Král 

Dobrý den pane Králi, 
  
v pondělí 15.6.2015 jsme zajistili pročištění kanálků a horské vpusti před podchodem včetně vyčištění 
podchodu. 
Současně jsme požádali Ředitelství silnic a dálnic o zajištění celkové úpravy tunýlku. 
  
Děkujeme za informaci 
  
Jaroslav Píša 
vedoucí  OMH 
  
Městská část Praha 20 - úřad městské části 
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12. 6. 2015 

Otevřený dopis v reakci na článek paní radní pro životní prostředí Mgr. Aleny 
Šefčíkové - Vladimír Hošek 

Na webu TOP 09 Horní Počernice jste napsala článek „Jak jsme odmítli 10 miliónů“. Dne 4.5.2015 se 
konalo mimořádné zastupitelstvo Městské části (MČ)Praha 20 bez účasti kamer a co si tak pamatuji, 
tak obsah Vašeho článku je podstatná část toho, co jste tam řekla. Označil jsem Vaše tvrzení za 
demagogii. 
10 milionů z EU Fondů jste si odmítli sami. (Viz článek J.Hájkové nawww.pocernicejinak.blog.cz nebo 
na www.epocernice.cz ). Píšete, že jste na vyčerpání dotace „použili šuplíkové projekty na revitalizaci 
Nolčova a Chvalského parku“. Vás 25 zastupitelů je volených zástupců přibližně 15 000 obyvatel 
Horních Počernic a pracujete tedy ve službě pro ně. Prvotní je tedy vyvolat diskusi jak mezi Vámi 
zastupiteli, tak i veřejností o charakteru toho kterého veřejného prostoru a jak by měl v budoucnosti 
vypadat. K tomu jsem Vás na zastupitelstvu dne 4. 5. 2015 ostatně vyzval. Máte nyní, když se projekt 
ve správním jednání vrací na počátek, ideální příležitost svou chybu napravit, protože i v tomto 
případě je historie projektu obdobná jako u multifunkční haly. Informace občanům je až konkrétní 
projekt inzerovaný v Hornopočernickém zpravodaji jako hotová věc, bez předchozí veřejné debaty. 
V případě Nolčova parku jsem Vás zastupitele vyzval k ujasnění stanoviska, zda si zde představujete, 
zjednodušeně řečeno – „louku jako před divadlem s občasnými solitérními dřevinami nebo celistvý 
biotop“, který je cenný mimochodem i proto, že tu hnízdí sýček a byl tu v minulosti viděn i dudek, jak 
nám na územním řízení dne3. 2. 2015 sdělili místní obyvatelé. 
Parky jsou v každé obci nejen klidovou zónou, ale i plícemi a i proto má cenu je zachovat. Park Jiřická 
- Prachovská je samozřejmě z odborného hlediska plný náletových a často špatně rostlých dřevin 
(vyskytuje se tam vlastně skoro 100% akát a bříza), ale doporučuji všem se podívat 
na www.mapy.cz a k pohledu shora na naši obec není moc co dodávat. Je zřejmé, proč bychom se 
měli zasadit o zachování parku v nezměněné podobě. Těžko zde najdete jinou takto velkou zeleň 
uprostřed obce. Já osobně rozlišuji, zda se jedná o stromy, či trávu. 
Zpět k Nolčově parku. Na místním ohledání správního řízení Odbor životního prostředí a dopravy 
(OŽPD) MČ Praha 20 konaném dne 3. 2. 2015 se mimo jiné dostavili i místní obyvatelé a vyjádřili 
politování nad tím, že se zde již v minulosti kácelo a jednalo se o velké zdravé stromy. Projektant p. 
ing. Wagner z Terra Floridy se mě ostatně zeptal, zda jsem tam byl v létě a viděl, jak je to tam 
„přerostlé“. 
Plánovaná gabionová zeď má být vysoká 1,8 – 2m. Podle Vás má místo ztišit, na místním šetření 
zazněl názor, že naopak zvuk provozu z ulice Ve Žlíbku odrazí na souvislou řadu rodinných domů a 
nebyl to rozhodně jen názor můj. Těžko se ubránit dojmu, že se nevymyslela stavba jen proto, aby 
byla vykázána větší pracnost s kácením a stavbou zdi, když na frekventovanější ulici Náchodské se 
neplánuje žádná protihluková zábrana, a to ani vegetační. 
Píšete: „V současné době jde o nehezký bezútěšný prostor, kterým každý jen rychle projde při cestě 
na autobus nebo do školky“. Doporučuji Vám, se tam vydat v parném létě, až bude 33

o 
C ve stínu a 

jistě i Vás zdejší mikroklima a vlhkost osloví. EU mimochodem poskytuje dotace i na zachování 
biotopů. 
Dále píšete: „Projekt samozřejmě počítal s poměrně rozsáhlým kácením stromů. Většinou se jednalo o 
stromy staré, nemocné, poškozené…mnohokrát prořezané a deformované.“ Tak nevím, jestli jsou to 
ty samé stromy, co se o ně „téměř 70 let nikdo nestaral“, jak píšete o odstavec výše. Ať už je to ale jak 
chce, správní orgán (OŽPD MČ Praha 20) se o chorobách a poškozených stromech ve svém 
vyjádření jaksi zcela zapomněl zmínit. 
Cituji dále: „Těžko popsat diskusi a hysterii, která po uveřejnění nastala… Náhle jsme tu měli plno 
odborníků a ekologů, kteří nechtěli ani slyšet o pokácení byť jediného stromu.“ Vzhledem k tomu, že 
jsme podobný povrchní přístup k našim možným námitkám předpokládali, tak jsme si přizvali na 
posouzení celé věci odborníka. Vy té veřejnosti vyloženě lžete! V našich písemných námitkách se o 
„pokácení byť jediného stromu, či neuříznuté větvi“ nikde nehovoří. Ostatně vzhledem k tomu, že 
dodnes na oficiálních stránkách MČ Praha 20 žádné písemnosti nejsou vyvěšeny a to ani Rozhodnutí 
Magistrátu hlavního města Prahy ( MHMP), jsou uveřejněny nawww.cssdpocernice.cz a doporučuji 
všem se s nimi seznámit, než Občanskému spolku (OS) Chvalská nasadíte psí hlavu. Zvláště 14 stran 

mailto:jpisa@pocernice.cz
http://www.pocernice.cz/
http://www.pocernicejinak.blog.cz/
http://www.epocernice.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.cssdpocernice.cz/


Rozhodnutí MHMP bych chtěl zdůraznit pro ty, co mají zájem se s celou věcí obeznámit do 
detailu. Protože jen tak lze pochopit, jak účelově lidem lžete! Vy jste všechny písemnosti 
k dispozicisamozřejmě měla. Těžko se ubránit pocitu, že pan ing. Horyna neučinil kvalifikovaný 
pokus o profesní sebevraždu a bude jistě zajímavé sledovat, jak se k situaci postaví tajemnice MČ 
Praha 20. 
Ještě poznámku k Vašemu konstatování na závěr ohledně parku Jizbická. Jsem velmi rád, že celá 
akce začala setkáním a představením studie občanům (za cca 80 000,-Kč od Terra Floridy, 
prezentoval pan ing. Wagner). Za pozitivní považuji, že v této lokalitě se plánovanou směnou 
pozemků docílí vyřešení zelených a zastavitelných ploch a nebude se zde stavět tak, že by už nezbyla 
souvislejší plocha na zeleň. Zarážející je na celé věci jen to, že Vás v Radě městské části (RMČ) 
v minulosti ani nenapadlo takto otevřeně postupovat a pak i to, že Vás dopředu nezajímá ani přibližná 
kalkulace výsledné ceny projektu. Pan ing. Wagner nicméně z hlavy přibližně odhadl finální cenu na 
cca 10 miliónů. Doufám, že se nejednalo o poslední veřejné projednávání, protože obecně - suma 
peněz v oběhu je daná (jinak nastane znehodnocení měny) a když pak peníze chybí třeba na údržbu 
a rekonstrukci rybníků (na Chvalech a Starák) a jsou proto předávány MHMP, je to z mého pohledu 
špatně. Lokální správce má k spravované věci vždy blíž. Potom si jen OS Chvalská dopisuje z MHMP. 
Vladimír Hošek, OS Chvalská 
15. 6. 2015 

Otevřený dopis v reakci na článek paní radní pro životní prostředí Mgr. Aleny 
Šefčíkové - Vladimír Hošek 

  
Ráda bych stručně reagovala na otevřený dopis pana Hoška: 
  
- Sdílím sice podobně jako pan Hošek názor, že správa veřejných věcí má probíhat v souladu s 
přáním a potřebami občanů, v žádném případě si ale nemyslím, že je nezbytné každý krok či záměr 
vykonávat po poradě či diskuzi s občany. Jsem zastáncem principů zastupitelské demokracie a 
prvky demokracie přímé vnímám jako její oživení a rozšíření. Nesouhlasím ale v žádném případě s 
útoky na principy zastupitelské demokracie a politickým programem mým ani TOP 09 není 
populistické „naklikání programu“ občany, ale skutečná politická práce a odpovědnost vycházející z 
potřeb občanů i obce (tedy celého společenství občanů). Jako politička nemíním svou politickou 
odpovědnost populisticky přesouvat na občany, byť by to asi bylo v některých ohledech pohodlnější. 
Mám své názory a k jejich hájení a prosazování jsem získala mandát v demokratických volbách: 
nikdy a nikde jsem neslibovala, že se budu točit jako holub na báni podle toho, co kde řekne který 
občan. Občané nemají přímou politickou odpovědnost, a i když je vždy cenné, aby se vyjadřovali k 
veřejným záležitostem, konečné rozhodnutí je vždy na politicích, tedy osobách, kteří mají „měřitelnou“ 
podporu občanů a z toho plynoucí míru odpovědnosti. Nic víc a nic míň. To, zda bude nebo nebude 
ta která záležitost projednávána s občany (a kdy) není v žádném případě nějakou nárokovou věcí - 
je vždy věcí politického konsensu a rozhodnutí. Ráda s občany komunikuji a snažím se vždy plnit 
jejich přání, pokud se za ně mohu s čistým svědomím postavit. To ale názory Spolku Chvalská v 
případě Nolčova parku skutečně nebyly. Spolek Chvalská respektuji v případech, kdy se domnívám, 
že má pravdu. Jeho názory jsou ale pouze součástí mnohosti názorů a já ani nikdo jiný nejsme nijak 
povinni se jimi řídit, pokud s nimi nesouhlasíme. Nelze si zkrátka uzurpovat větší pravomoce a vliv 
než ty, které vycházejí ze skutečnosti: Spolek Chvalská reprezentuje jeden z mnoha názorů, nikoliv 
názory jediné správné.     
- Stejně jako pan Hošek bych byla ráda, aby si všichni pečlivě přečetli Rozhodnutí MHMP, aby všichni 
věděli, jak Spolek Chvalská zachází s některými fakty. Skutečnost je totiž taková, že Rozhodnutí 
MHMP skutečně vrátilo projekt k přepracování a shledalo v něm několik pochybení, nicméně se 
nejednalo o pochybění neodstranitelná. To se však občané od Spolku Chvalská nedozvědí, podobně 
jako skutečnost, že většina námitek podaných Spolkem Chvalská byla shledána neodůvodněnými a 
byla vyvrácena – včetně těch nejdůležitějších (Rozhodnutí MHMP shledalo nejvážnější pochybení v 
nedostatečném zdůvodnění kácení a v nesouladu v číslování stromů – oboje je relativně snadno 
napravitelné). Pokud se na těchto námitkách podaných Spolkem Chvalská podílel odborník, jak pan 
Hošek uvádí, zřejmě neudělal svou práci příliš dobře. To, že se pan Hošek snaží odvést od těchto 
témat pozornost a nahradit je podružnostmi typu co kdo kde komu řekl apod. je sice pochopitelné, ale 
poněkud úsměvné. Jinými slovy bych se na místě Spolku Chvalská výsledkem této aktivity příliš 
hlasitě nechlubila. A to i přesto, že souhlasím s tím, že ze strany pana Horyny došlo k závažným 
pochybením. 



- Jsem ráda, že je Spolek Chvalská aktivní a že pomáhá rozviřovat diskuzi v Horních Počernicích, 
nepovažuji jej však za politicky nestranný ani nezaujatý. Bude velmi zajímavé sledovat další vývoj 
tohoto společenství a jeho další práci. Nikdy jsem nebyla protivníkem Spolku Chvalská, ale přiznávám 
se, že moje vstřícnost vůči jeho stylu komunikace se po posledních událostech výrazně zmenšila. 
Raději totiž komunikuji s občany, kteří nevystupují konfliktně, dovedou normálně diskutovat a mají v 
sobě zdravou pokoru a zdravý náhled na sebe sama. Mám totiž za to, že tato diskuze a tento dialog 
vede k mnohem lepším výsledkům než způsob komunikace, kterou v poslední době „používá“ 
Spolek Chvalská. Nicméně to, že se členům Spolku Chvalská některé věci zřejmě vysvětlit nedají, 
jsem už pochopila dříve.  
Alena Šefčíková 
4. 7. 2015 

Otevřený dopis v reakci na článek paní radní pro životní prostředí Mgr. Aleny 
Šefčíkové - Pavel Novák 

Dobrý den, 
naprosto souhlasím s panem Hoškem a s občany, kterých valem díky kauze Nolčův park k jeho 
zachování v původním stavu přibývá. O demokracii, kterou se oháníté mám své mínění a proto se k 
zájmům o dotace za každou cenu nebudu vyjadřovat. Jen jsem přesvědčen, že o park ve skutečnosti 
vůbec nejde.  Občané sice nemají přímou politickou odpovědnost a jsem zvědavý jak se Vy, která ji 
má, zachová až lidi budou park bránit vlastními těly, k čemu, jak vyplývá z tvrdošíjného postoje proti 
vlastním občanům musí dojít. Prosaťte park za každou cenu, ať ukážete svojí politickou 
moc  odpovědnost totiž nemáte žádnou. Ta se schovává za nicneříkajícími proklamacemi kterých je 
eurozóna a její socialistický neekonomický princip plná. Jenom na okraj, je asi 33 st. , běžte se podívat 
do Nolčova parku, jak se tam lidem hrozně nelíbí, najdete-li ho.  
Novák Pavel 

 

11. 6. 2015 

Ztráta OP - Jakub Černý 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Jakub Cerny 
E-mail: jakubcerny3@gmail.com 
Telefon:  
Zpráva: 
Dobry den, 
  
nevim presne kam se mam obrati. Momentalne ziju v nemecku a pri hledani bytu jsem poslal svuj 
obcansky prukaz meilem. Protoze si ho vyzadoval pronajimatel bytu. Ale pote se mnou prestal 
kumunikovat. 
Co se mi muze stat? A mam to nekam nahlasit? 
  
Dekuji za odpoved 
  
S pozdravem Jakub Cerny 
Jakub Cerny souhlasí s uveřejněním 
11. 6. 2015 

Ztráta OP - Jakub Černý 

Dobrý den, 
  
Z vašeho dotazu přesně nevyplývá, zda-li jste poslal originál OP poštou nebo naskenovanou kopii e-
mailem. V každém případě máte problém. Porušil jste zákon č. 328/ 1999Sb. o občanských 
průkazech. Může dojít ke zneužití údajů či vaší identity. Obrattě se proto na Policii ČR, ale tam asi 
budou chtít s vámi jednat osobně. 
  
S pozdravem 

mailto:jakubcerny3@gmail.com


  
  
Ing. Alexandra Janáčková 
vedoucí 
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 
ÚMČ Praha 20 
Jívanská 647/10 
193 21 Praha 9 
Tel: 271 071 655 
Mob.: 724 70 71 70 
www.pocernice.cz 

 

9. 6. 2015 

Poznámka k dopravnímu značení - Petr Král 

Dobrý den, 
na dopravní značení jistě existují projekty a spousta schvalovacích razítek. Jak je tedy možné, že 
dochází k takovýmto věcem? 
1. Značka "konec obytné zóny" je někde doplněna značkou "dej přednost v jízdě" a někde ne. Taková 
nejednotnost pak asi mate některé méně chápavé řidiče a nedávají při výjezdu z obytné zóny 
přednost. Pak je to o strach jet po ulici s předností. Stalo se mi už dvakrát, že na mě vyjel takový mistr 
z ulice Lipí do Běluňské. Do loňska tam byla stopka protože je to dost nepřehledné místo a teď je tam 
jen konec obytné zóny. Docela riskantní opatření. 
2. Značky se bezdůvodně umísťují doprostřed chodníku. Na křižovatce Chvalkovická - Sekeřická je 
značka pro Sekeřickou až uprostřed chodníku ve Chvalkovické. To může vymyslet jenom opravdu 
chytrá hlava a další to pak schvalují, přídaně kolaudují! A taková past je zcela v kontrastu s tím, že na 
nedalekých přechodech se budují vodící pásy pro slepce. Značky před křižovatkami na východní 
straně Chvalkovické jsou také uprostřed chodníku. Proč, když norma požaduje 30 cm od vozovky? 
Jednak překážejí chodcům, jednak vadí při (sporadické) údržbě. No a před křižovatkou s Mezilesím je 
najednou značka na kraji chodníku u plotu. Jakpakto, že tady to jde? Připadá mi to jako akce typu 
"tuhle tyč píchnem sem a tamtu zase tam". Nebo je to jen další potvrzení "kvality" projektu? Doufám, 
že projekt letošních rekonstrukcí dělal někdo jiný... 
15. 6. 2015 

Poznámka k dopravnímu značení - Petr Král 

Vážený pane Králi, 
začátky i konce obytných zón musí být v jednom profilu ukončené dopravní značkou a zároveň 
zpomalovacím prahem. Při projíždění tohoto profilu je řidič povinen dát přednost v jízdě, je-li však ze 
stavebního nebo dopravního důvodu konec zóny odsunut od hranice křižovatky je nutno, povinnost 
dáni přednosti v jízdě, opět připomenout dopravní značkou. Některé další dopravní značky, které 
uvádíte jako nevhodně osazené budou odstraněné nebo přemístěné v rámci úpravy značení v celých 
H. Počernicích na základě již oznámené studie. Její cílem a smyslem bude plošně zavést 
jednosměrky a vhodně rozložit obytné zóny a zóny „tempo 30“. 
S pozdravem 
Ing. Aleš Šebestík, OŽPD, MČ Praha 20   

 

9. 6. 2015 

Poznámka k loňským rekonstrukcím ulic - Petr Král 

Dobrý den, 
probíhající rekonstrukce komunikací mění veřejný prostor možná na 50 dalších let. Je proto smutné, 
že jsou projektovány odkudsi od stolu a málo se ohlížejí na potřeby lidí. Příkladem je Ratibořická tam, 
kde je výstupní stanice autobusů. 

http://www.pocernice.cz/_


1. Ta část ulice je degradována na terminál a i ten je nevyhovující, protože autobusy se tam nevejdou 
a musí přejíždět přes trávník. 
2. Zcela nesmyslně projektant zrušil (a někdo?? mu to odsouhlasil) chodník na severní straně, takže 
se musí chodit těsně podle řady zaparkovaných autobusů, které tam často stojí s běžícími motory. 
Jinde jsou budovány chodníky, po kterých se nechodí a chodit nebude.  
3. Protože je jednosměrná, musí cyklisté jezdit Běluňskou a ta není zejména pro děti na kolech moc 
bezpečná. Na to by se mohl podívat pan koordinátor cyklistiky. Ta totiž není jen o tom, že si někdo v 
neděli navleče třiléhavé triko a vyjede si na stezku ale i o běžných denních cestách v ulicích. Ať tedy 
poradí jak v tomto úseku jezdit pohodlně směrem na západ! 
15. 6. 2015 

Poznámka k loňským rekonstrukcím ulic - Petr Král 

Vážený pane Králi, 
ulice Ratibořická je vybraná   pro výstupní zastávky autobusů, jako nejméně špatné řešení ve svém 
okolí. Musí splnit náročné podmínky norem a provozních požadavků Dopravního podniku a ROPIDu a 
zároveň umístění zastávky musí  plnit základní podmínky obslužnosti. Parametry šířkového 
uspořádání a dopravní řešení byly řešeny projektem již dříve, ale finanční prostředky městský investor 
uvolnil až v loňském roce. Z dílčích informací víme např. , že realizace druhého chodníku by 
znamenala přeložení kabelových tras, nebo jejich nákladné uložení do chrániček. Cyklopruh v ulici 
Ratibořická, umožňující oboustranný provoz se ještě projednává. Buď bude veden odděleně v zelené 
ploše, nebo bude opět proveden vodorovným značením ve vozovce. 
S pozdravem 
Ing. Aleš Šebestík, OŽPD, MČ Praha 20   

 

9. 6. 2015 

Rekonstrukce Běluňské ulice - Petr Král 

Dobrý den, 
pravidelně musím chodit podél rekonstruované Běluňské a práce na úseku podél parku se mi zdá 
podivná. Místo kameniva tam navezli kusy starého betonu, které zahrnuli jakousi směsí. Dnes 
zapršelo a ukázalo se, že je to v podstatě hlína, protože tam je vrstva bláta. A na tom blátě zřejme 
udělají silnici. Mám obavu, aby následkem takového "šetření" nebylo to, že z ulice bude za pár let 
tankodrom, jako byl dlouhá léta až dosud. 
Když jsem viděl loni, jak loni jiná firma "odflákla" rekonstrukci na druhé straně téhož parku v 
Ratibořické, řekl jsem si že je to celkem jedno, provoz je tam nulový. Běluňská je ale myslím po 
Náchodské nejzatíženější a měla by nějakou dobu vydržet. 
10. 6. 2015 

Rekonstrukce Běluňské ulice - Petr Král 

Vážený pane, 
reaguji na Váš názor k realizaci akce rekonstrukce vozovky v ulici Běluňská Horní Počernice. Vaše 
obavy o kvalitu prováděných prací společností STRABAG a.s. na uvedené akci jsou v současné době 
neopodstatněné. 
Pokud opravdu pravidelně chodíte podél rekonstruované ulice Běluňská víte, že na této ulici probíhaly 
současně dvě nezávislé akce realizované dvěma dodavateli. V úseku ulice Jívanská – Dobšická byl 
společností Pragis a.s. realizován nový vodovodní řad. V návaznosti byla zahájena rekonstrukce 
vozovky od ulice Chodovická – Dobšická, kterou pro ÚMČ Praha 20 zajišťuje spol. STRABAG a.s.. 
V uvedeném úseku proběhly veškeré práce plně v souladu se stanoveným technologickým postupem, 
pod dohledem hlavního inženýra projektu a stavebního dozoru ÚMČ Praha 20. Při kontrolních dnech 
jsou předkládány a odsouhlasovány hutnící zkoušky prováděné nezávislou společností. Část ulice 
Běluňská v úseku Chodovická – Dobšická je v současné době zpevněna a připravuje se podklad pro 
pláň, na kterou bude v příslušných vrstvách zhotovena vlastní konstrukce vozovky. 
Úsek od ulice Dobšická k ulici Jívanská je v současné době pouze ve fázi hrubého vyrovnání po 
realizaci vodovodního řadu. Po přívalovém dešti 9. 6. 2015 je stav nezpevněný a rozmoklý, který 
probudil Vaše obavy o další výstavbě. 



Musíme Vás ujistit, že postup prací bude následující: po částečném vyschnutí (nutné pro použití těžké 
mechanizace) bude provedena sanace změklých vrstev, způsobem odtěžení změklého povrchu a 
náhradou za drcený recyklát získaný při odkrytí původní vrchní vrstvy vozovky. Tímto bude současná 
úroveň vozovky zpevněna a navýšena cca o 500 mm a na této úrovni bude zhotoven základ pro 
vlastní konstrukci vozovky. Hutnící zkoušky budou opět zajištěny. 
K Vašemu názoru se vyjádřil i zástupce spol. STRABAG a.s. Ing. Jiří Beněš – stavbyvedoucí, který dal 
ujištění, že dílo bude provedeno v co možná nejlepší kvalitě i z titulu vlastního zájmu a to pětileté 
záruční době. 
Vážený pane Petře Králi, děkujeme za Vaši iniciativu a zaslaný názor. Jsme rádi, že pro zkvalitnění 
našich společných zájmů a cílů jsou naši občané stejně aktivní. 
  
Jaroslav  F i a l a 
odbor OHSaI, ÚMČ Praha 20 
Jívanská 635, Horní Počernice 
tel:      271 071 610 
mob:  724 829 287 
e-mail: Jaroslav_Fiala@pocernice.cz 

 

9. 6. 2015 

Nájem parcely č. 4131/11 - Vladimír Horáček 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Vladimir Horacek 
E-mail: horacek@grantex.cz 
Telefon: 724905663 
Zpráva: 
Dobrý den, 
po telefonické komunikaci s paní ing. Pačutovou se k Vám obracím s žádostí o náhled do 
aktuální nájemní smlouvy sepsané mezi Vaším úřadem a pány Jiřím Chvojkou a Tomášem 
Čumpelíkem jako nájemci, ve věci nájmu parceli č. 4131/11 v katastrálním území Horní Počernice, 
obec Praha. 
děkuji 
Vladimír Horáček 
 
Vladimir Horacek souhlasí s uveřejněním 
23. 6. 2015 

Nájem parcely č. 4131/11 - Vladimír Horáček 

Vážený pane Horáčku, 
zasílám odkaz k vámi požadovanému nahlédnutí do smlouvy. Jedná se o odpověď na žádost o 
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb., kterou městská část zveřejnila na svých webových 
stránkách. 
http://www.pocernice.cz/userfiles-sync/tremlovak/106-1999sb/106-c-23-cumpelik.pdf 
S pozdravem 
Kateřina Tremlová, asistentka OKU 

 

26. 5. 2015 

Rekonstrukce Chvalkovické - Petr Král 

Dobrý den, 
Zveřejnili jste dokumentaci k rekonstrukci komunikací severně od Božanovské. Datum zveřejnění je 
25.5.2015 a možnost připomínek je omezena do 20.5.2015, to je opravdu šibeniční terním! 

mailto:Jaroslav_Fiala@pocernice.cz
mailto:horacek@grantex.cz
http://www.pocernice.cz/userfiles-sync/tremlovak/106-1999sb/106-c-23-cumpelik.pdf


Takže pozdě, ale mám k dokumentaci dotaz. V dokumentu B.2 - koordinační situace stavby - jsou lípy 
v ulici Chvalkovické mezi Ratibořickou a Trní označeny jako "stromy k pokácení" ale v dokumentu 
103.3 - Chvalkovická - to tak není. Takže jaký je opravdový záměr s těmito stromy? 
Vzhledem k šířce této ulice bych se přimlouval za doplnění aleje až po Jeřickou. Příkladem je 
Běchorská mezi Dobšickou a Chodovickou nebo ulice Jívanská, kterým vysazení alejí prospělo. 
S pozdravem Král 
29. 5. 2015 

Rekonstrukce Chvalkovické - Petr Král 

Dobrý den pane Král, 
k Vašemu dotazu ve věci „Rekonstrukcí komunikací severně od Božanovská“ Vám sdělujeme, že MČ 
informovala občany 13.4.2015 na web. stránkách a současně všechny stavbou dotčené  občany 
dopisem do schránek o záměru rekonstrukce komunikací. 
Občané byli informováni, že dokumentace je k nahlédnutí na Odboru místního hospodářství, kde 
budou s projektovou dokumentací seznámeni a připomínky je nutno podat do 20.5.2015. 
Tato informace byla také zveřejněna v květnovém zpravodaji. 
Na základě připomínky občanů jsme zajistili zveřejnění projektové dokumentace v elekt. podobě na 
web. stránkách dne 14.5.2015 
Kácení lip v ulici Chvalkovické bylo ověřeno u projektanta a platí, že stromy budou pokáceny a budou 
vysazeny nové v úseku od Ratibořické po Kramolnou. 
Na základě Vašeho podnětu požádáme projektanta o prověření zda by bylo možné vysadit více 
stromů. Oboustrannou alej nelze vysadit z důvodu plynovodního řadu umístěného na západní straně 
ulice Chvalkovické v zeleném pase. 
S pozdravem 
Jaroslav Píša, vedoucí Odboru místního hospodářství 

 

22. 5. 2015 

průchod na výchozy z ulice Studnická - Šárka Klementová 

Dobrý den, ráda bych se  zeptala, kdy bude umožněn průcod na pískovcové výchozy z ulice 
Studnická. Na základě Usnesení č. 21/4.1/11 byl udělen souhlas se stavbou rodinného domu na 
pozemcích parc.č. 2031/120, 2145/101 a 2031/101 v k.ú. Horní Počernice za podmínky ze bude 
zachován průchod na pískovcové výchozy v šíři 4 m. Již 3 rokem je průchod uzavřen. Proto bych se 
ráda dozvěděla, kdy bude splněna podmiňující podmínka vydaného souhlasu. 
Děkuji 
Šárka Klementová 
11. 6. 2015 

průchod na výchozy z ulice Studnická - Šárka Klementová 

Dobrý den, 
dne 22.5.2015 jsem zasílala dotaz ohledně průchodnosti na skály u ulice Studnická a doposud mi 
nebylo odpovězeno. Mohu požádat tedy o vyjádření z jakého důvodu popř. zda mám zvolit jinou formu 
pro komunikace ? 
S pozdravem 
Šárka Klementová 
12. 6. 2015 

průchod na výchozy z ulice Studnická - Šárka Klementová 

Vážená paní Klementová, 
ráda bych Vás požádala o trpělivost. Váš dotaz evidujeme, ale kompetentní osoba je v 
dlouhodobé  pracovní neschopnosti. 
Hned jak to jen bude možné Vám odpověď zašlu. 
S omluvou 
Kateřina Tremlová, asistentka OKU 
1. 7. 2015 



průchod na výchozy z ulice Studnická - Šárka Klementová 

Dobrý den, ráda bych se zeptala zda se již pokročilo v řešení odpovědi na mou otázku. 
Předpokládám, že pokud je kompetentní osoba v dlouhodobé pracovní neschopnosti, je zde zástup, 
který můžu mou otázku zodpovědět. 
Děkuji 
S pozdravem 
Šárka kLementová 
2. 7. 2015 

průchod na výchozy z ulice Studnická - Šárka Klementová 

Dobrý den, paní Klementová. 
Pozemky KN parc. č. 2031/101 a 2145/101, které z části tvoří pískovcové výchozy byly v rámci 
restituce vydány původním majitelům. Vzhledem k tomu, že část těchto pozemků je zastavitelná, bylo 
snahou MČ Praha 20 dojednat se stavebníkem v rámci územního řízení na umístění RD na 
uvedených pozemcích návrh vzájemného majetkoprávního vypořádání tak, aby i v budoucnu zůstal 
zachován průchod na pískovcové výchozy z ulice Studnická. Vlastní majetkoprávní vypořádání má 
podobu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní k části pozemku parc. č. 2145/101,  vymezující oddělení 
části tohoto pozemku na základě geometrického plánu v min. šíři 4 m,  s následným odkoupením takto 
odděleného pozemku MČ Praha 20. Oddělovací geometrický plán bude pořízen na náklady MČ 
následně po vydání souhlasu s užíváním stavby novostavby RD,  v souladu s uzavřenou smlouvou. 
Na  základě aktuální informace stavebníka, kdy předpokládá užívání stavby ještě v letošním roce,  je 
MČ Praha 20 připravena neprodleně realizovat veškeré kroky k naplnění Smlouvy o smlouvě budoucí 
tak, aby byl v nejkratším možném termínu umožněn přístup na pískovcové výchozy. Pro informaci 
uvádím přehled veškerých  souvisejících usnesení RMČ Praha 20 a ZMČ Praha 20: RMČ usnesení č. 
21/4.1/11, 34/8.3/11, 39/3.4/11 a ZMČ usnesení č. 8/4.1/11. 
Vedoucí odboru hospodářské správy a investic 
Zdeněk Vavruška 
20. 8. 2015 

průchod na výchozy z ulice Studnická - Šárka Klementová 

Dobrý den, děkuji za odpověď. Avšak nedá mi nereagovat. Píšete, že majetkoprávní vypořádání  bude 
uskutečněno po vydání souhlasu s užíváním předmětné stavby.Předmětný rodinný dům je však více 
jak rok trvale obydlen a užíván, ať již legálně či ne. Proto by mě zajímalo, zda je zde dán termín popř. 
zda MÚ bude z vlastní iniciativy kontaktovat stavebníka, aby se přístup přes parkány co nejdříve 
znovu otevřel? 
Z mého laického pohledu nevypadá, že by stavebník měl v úmyslu splnit podmínku průchodnosti přes 
výchozy, jelikož celý pozemek je již dnes obehnán plotem. 
Děkuji 
18. 9. 2015 

průchod na výchozy z ulice Studnická - Šárka Klementová 

Dobrý den, paní Klementová 
  
     Na základě Vašeho dotazu jsem navštívil stavebníka RD tak, abych Vám mohl sdělit aktuální 
informaci. Oplocení pozemku je z větší části již dnes vymezeno osazenými plotovými sloupky tak, jak 
bylo požadováno v uzavřené smlouvě,  což umožní minimální průchod v šíři 4m. K dokončení chybí 
provést oplocení z ulice Studnická,  včetně provedení vjezdu. Stavebník v RD nebydlí, naopak obývá 
s rodinou maringotku, která se nachází na pozemku a právě z toho důvodu má snahu o dokončení 
stavby tak, aby ji mohl užívat. Vavruška 

 

17. 5. 2015 

Úřad práce - Katarina Krupcikova 



Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Katarina Krupcikova 
E-mail: smejko47@gmail.com 
Telefon:  
Zpráva: 
Dobry den chci se informovat jestli patrim pod urad prace u Vas kdyz nedelam nebo na vysocany 
bydlik tady v hornich pocernicich dekuju za odpoved Krupcikova. Hezky den. 
Katarina Krupcikova souhlasí s uveřejněním 
18. 5. 2015 

Úřad práce - Katarina Krupcikova 

Vážená paní Krupčíková, 
  
Váš dotaz je velmi všeobecný a nelze tedy s určitostí odpovědět, kam se máte dostavit. V případě, že 
jste trvale bytem v Horních Počernicích, jste bez zaměstnání (usuzuji z Vašeho „když nedělám“) a 
chcete se evidovat na Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání, dostavte se na pobočku Úřadu 
práce, která sídlí v budově ÚMČ Praha 9, Vysočanská. V případě, že jste měla na mysli výplatu 
sociálních dávek, dostavte se na pobočku na adrese Jablonecká 724/6, Praha 9 – Prosek. 
  
S pozdravem 
Ing. Monika Brzkovská 
Vedoucí odboru sociálních věcí a školství 
Městská část Praha 20 
Úřad městské části 
Jívanská 647/10 
193 21  Praha 9 – Horní Počernice 
Tel.: 271 071 640, 604 554 194 

 

15. 5. 2015 

Osada Chvalka - PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: BŘETISLAV VOŽENÍLEK 
E-mail: vozenilek.bretislav@centrum.cz 
Telefon:  
Zpráva: 
Vážení, 
již před 14 dny jsem požádal o zařazení Osady Chvaka do seznamu spolků na území MČ Praha 
20. 
Do dnešního dne nebyla adresa do seznamu zařazena. 
Věřím, že náprava bude provedena. 
S úctou 
PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA 
Předseda ZO ČZS Osada Chvalka, Horní počernice 
vozenilek.bretislav@centrum.cz 
WEB:   http://www.skolstvi.estranky.cz 
BŘETISLAV VOŽENÍLEK souhlasí s uveřejněním 
15. 5. 2015 

Osada Chvalka - PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek 

Vážený pane Voženílku, 
omlouvám se, ale váš email ze 7.5. 2015 (19,59hod.) jsem našla až po vašem upozornění, jelikož 
"spadl" do nevyžádané pošty. Ráda vaši Osadu Chvalka na webových stránkách zveřejním. Než tak 
učiním, mohu požádat o kontakt na vás? Telefonní číslo, nebo chcete uvést jen emailovou 
adresuvozenilek.bretislav@centrum.cz ? 
S přáním pěkného dne 

mailto:smejko47@gmail.com
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Kateřina Tremlová, asistentka OKÚ 

 

11. 5. 2015 

Neteče voda - Marie Lašáková 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Marie Lašáková 
E-mail: mnetes1234@gmail.com 
Telefon:  
Zpráva: 
Proč neteče v H. Počernicích 11. 5. 2015 voda a kdy poteče, bude někde přistavená cisterna, Marie 
Lašáková, Komárovská 1938/60, Praha - Horní Počecnice 
Marie Lašáková souhlasí s uveřejněním 
11. 5. 2015 

Neteče voda - Marie Lašáková 

Vážená paní Lašáková, 
havárie vody již byla odstraněna. Zásobování vodou v cisternách zajišťuje PVK. Více nawww.PVK.cz 
S pozdravem 
Kateřina Tremlová, asistentka OKÚ 

 

10. 5. 2015 

Petice R10 Novopacká - Radek Donát 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Radek Donát 
E-mail: radek.donat@lerach.cz 
Telefon:  
Zpráva: 
Dobrý den, kde je možné podepsat petici za R10 Novopacké? Lze to i on-line? Pokud ano, rád budu 
sdílet odkaz. 
Děkuji, Radek Donát 
  
Radek Donát souhlasí s uveřejněním 
11. 5. 2015 

Petice R10 Novopacká - Radek Donát 

Vážený pane Donáte, 
petice online zatím podepsat nelze. Zde přikládám seznam petičních míst: 
  
- podatelny Úřadu MČ Praha 20 Jívanská 635 a 647 
- recepce Chvalského zámku Na Chvalské tvrzi 857 
- divadlo Horní Počernice Votuzská 379 
- knihovna Horní Počernice Náchodská 754 
- RC MUM Mezilesí 2058 
- prodejna Ovoce - zelenina Běluňská 1124 
- Studio 66&Pertners Náchodská 493 
- prodejny Pekařství Moravec Ratibořická, Běchorská 2012, Jívanská 635 
- prodejna Hlavica Křovinovo nám. 9 
- veterinární ordinace K. Bonkové Chvalkovická 722 
- prodejna chovatelských potřeb U jeslí 
- kadeřnictví Staňková Otovická 
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- trafika Horovi Náchodská, Jeřická 
- Xaverov restaurace U Bobra 
  
S pozdravem 
Kateřina Tremlová, asistentka OKÚ 

 

6. 5. 2015 

nebezpečná Chodovická - David Zeman 

Dobrý den, 
nevím na koho se mám jmenovitě obrátit,tak tedy rovnou k mému názoru.Jde mi o Chodovickou ulici 
která je pro obousměrný provoz nevyhovující a kolikrát  i nepřehledná kůli parkování aut až u hranice 
křižovatky.Nejjednoduší řešení je umožnit jen průjezd z jednoho směru nejlépe asi od Jeslí(od 
ALBERTA)tedy jednosměrkou. 
                                          děkuji za odpověd 
                                                                         s pozdravem Zeman 
  
Dobrý den,  
k mému názoru jsem zapomněl upřesnit že jde o křižovatku Chodovická Pavlišovská,a že navrhuji 
Chodovickou ulici udělat v tomto směru jednosměrnou. 
Velice se omlovámza svou chybu 
s pozdravem Zeman 
7. 5. 2015 

nebezpečná Chodovická - Pavlína Doušová 

Dobrý den, 
souhlasím s panem Zemanem. Průjezd ráno bývá dost nepřehledný. Funkce strážníka, který zde stojí 
je nedostačující. Nechci se strážníků dotknout, ale řízení dopravy je o něčem jiném než jen o tom, že v 
momentě vstupu osoby na přechod jakoby zastavím dopravu. Ale jak je možné, že  nechají zastavit 
auto v křižovatce, aby mohlo dítě vylézt z auta? 
Pokud by se zprůjezdnila Chodovická - Pavlišovská, dalo by se uvažovat i o šikmém parkování, v 
místě výstupu dětí udělat několik míst (10) pouze na krátkodobé zastavení (max 5 min.). 
Též by se mohl zrušit ten zákaz vjezdu, stejně pozbývá významu díky dodatkové tabulce Vjezd 
dopravní obsluze povolen :(   
S pozdravem 
Pavlína Doušová 
  
12. 5. 2015 

nebezpečná Chodovická - David Zeman 

Vážený pane Zemane, 
děkujeme za Váš návrh řešení dopravní situace v ulici Chodovické. Městská část Váš návrh uplatní ve 
zpracovávané studii dopravy, kterou pro nás zpracovává externí dodavatel firma City Plan. 
  
S pozdravem 
Ing. Aleš Šebestík, OŽPD 
  
12. 5. 2015 

nebezpečná Chodovická - Pavlína Doušová 

Vážená paní Doušová, 
 děkujeme za Váš podnět k návrhu pana Zemana řešení dopravní situace v ulici Chodovické. Městská 
část tyto Vaše návrhy  uplatní ve zpracovávané studii dopravy, kterou pro nás zpracovává externí 
dodavatel firma City Plan. 
  



S pozdravem 
Ing. Aleš Šebestík, OŽPD 

 

4. 5. 2015 

Seznam památníků - Pavel Rozkopal 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Pavel Rozkopal 
E-mail: oi.smrst@seznam.cz 
Zpráva: 
Dobrý den 
Chtěl bych se zeptat jestli existuje nějaký seznam nebo soupis, památníků, pomníků, pamětních 
desek atp. na území Horních Počernic. Rád bych je s blížícím výročím konce války obešel a vzdal 
hold. Nejsem si, ale jistý, že vím o všech. Moc by mě potěšilo, kdyby jste mi pomohli doplnit mé 
vědomosti. 
Předem děkuji a přeji příjemný den 
Pavel Rozkopal 
Pavel Rozkopal souhlasí s uveřejněním 
5. 5. 2015 

Seznam památníků - Pavel Rozkopal 

Dobrý den vážený pane Rozkopale, 
zasílám odkaz na evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany, kde jsou uvedeny válečné hroby 
obětem 1. a 2. světové války, včetně fotografie a přesného umístění pomníků nebo pamětních desek 
na území Horních Počernic. 
http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/vysledky-hledani-v-
cr?rgid=286&rgn=Hlavn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20Praha&orid=522&orn=Praha%2020&st=0 
  
S pozdravem 
Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

 

24. 4. 2015 

Historický autobus - Lenka Špilerová 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Lenka Špilerová 
E-mail: spilerova.lenka@seznam.cz 
Telefon:  
Zpráva: 
Dobrý den, nějak jsme přeslechly rozhlas... :( Kdy přesně a kterými ulicemi bude jezdit ten historický 
autobus? Bude zasavovat na normálních zastávkách? Děkuji moc :) Lenka Špilerová 
Lenka Špilerová souhlasí s uveřejněním 
27. 4. 2015 

Historický autobus - Lenka Špilerová 

Vážená paní Špilerová, 
jednalo se o páteční hlášení rozhlasu, zde je celé jeho znění: 
Klub historických vozidel Horní Počernice vás srdečně zve na Veterán Party 2015. 
Krásou historických vozidel se můžete potěšit v sobotu 25. dubna 2015 od 9.00 hodin v areálu 
Chvalské tvrze. Čeká vás nejen výstava historických strojů, ale i jejich jízda po trase ulic Božanovská, 
Domkovská, Běluňská, Ve Žlíbku, Náchodská, Třebešovská. V průběhu dne bude mezi Chvalskou 
tvrzí a Křovinovým náměstím jezdit historický autobus, který nabízí svezení. 
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Očekává vás celodenní bohatý program, živá hudba, vystoupení žáků Základní umělecké školy, 
zábavné hry pro děti, občerstvení a v rámci projektu Mluvme spolu je připraveno i nové stanoviště 
Veterán Party na Křovinově náměstí. Je to zastávka střediska Divizna, kde si můžete užít hry a 
soutěže spolu s dětmi z Divizny a z azylového domu. Užijte si příjemnou sobotu na Veterán Party 
2015! 

 

21. 4. 2015 

uzavírky ulic - Pavlína Holejšovská 

Dobrý den, kde mohu zjistit, v kterých ulicích probíhají v současné době opravy a jsou tedy 
neprůjezdné a kudy tedy mohu projet. Děkuji Holejšovská 
22. 4. 2015 

uzavírky ulic - Pavlína Holejšovská 

Dobrý den paní Holejšovská, 
  
tyto informace jsou zveřejněny v Hornopočernickém zpravodaji, na web stánkách MČP20 Horních 
Počernic a na internetových stránkách dopravní info.cz (http://mapa.dopravniinfo.cz/). 
  
S pozdravem 
  
Dagmar Jeníková 
referent dopravy 

 

18. 4. 2015 

Rekonstrukce vozovky v Běluňské ulici - Simona Lukešová 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: simona Lukešová 
E-mail: simonalukesova@gmail.com 
Telefon:  
Zpráva: 
Zajímalo by mne, který hlupák dal povolení k tomu, aby rekonstrukce vozovky v Běluňské 
ulici probíhala i o víkendu, kdy většina lidí se těší na klidný víkend s možností klidného rána a není 
zvědavá, že od sedmi hodin se stavební firma rozhodla dohánět stavební práce, které přes týden 
nestihla neboť nevyužila veškerý potenciál pracovního týdne. Od sedmi hodin ráno je v ulici Běluňská 
hluk, smrad, dělníci na sebe řvou apod. 
Žádám o ukončení stavebních prací v ulici Běluňská ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotě a neděli.  
  
Simona Lukešová 
simona Lukešová souhlasí s uveřejněním 
24. 4. 2015 

Rekonstrukce vozovky v Běluňské ulici - Simona Lukešová 

Dobrý den, paní Lukešová, 
MČ Praha 20, jako investor stavby „ Rekonstrukce komunikace Běluňská „,  souhlasila s provedením 
stavebních prací těžkou mechanizací v průběhu víkendu,  z důvodu koordinace dvou samostatných 
staveb.  Současně s prováděnou rekonstrukcí vozovky probíhá i výstavba nového vodovodního řadu, 
která není investorsky zajišťována MČ Praha 20.   Odtěžení vrchní vrstvy vozovky a umožnění 
nástupu další stavební společnosti, znamená nejen zkrácení termínu, snížení finančních nákladů, ale i 
snahu dokončit dílo ve zkráceném termínu. Tento souhlas považujeme za výjimečný, ale byl veden 
snahou o koordinaci obou staveb tak, aby negativní dopady výstavby,  což je na jedné straně hluk a 
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na straně druhé doba omezení užívání komunikace  byly minimalizovány a umožnily předání 
dokončeného díla v nejkratším možném termínu. 
Vedoucí odboru hospodářské správy a investic 
                Ing. Zdeněk Vavruška 
  
Dobrý den, 
děkuji za zprávu. Jsem srozuměna s tím, že v rámci urychlení dokončení díla se pracuje i o víkendu. 
Je velice nepříjemné, když Vám pod okny hulákají dělníci a řvou stroje plus spojený od sedmi ráno o 
víkendu. Nemám nic proti tomu, když práce probíhají i o víkendu, ale v rozumnou hodinu. 
děkuji za pochopení 
  
  
  
  
19. 7. 2015 

Rekonstrukce vozovky v Běluňské ulici - Jiří Hlavička 

Dobrý den, vážená Městská části a pane ing. Vavruško, 
připojuji se ke stížnosti paní Lukešové. Neděle je od slova nedělat, alespoň o víkendu a v neděli 
zvláště, by měl být v obytných částech klid. Výmluvy na zkracování termínu a úspory jsou veskrze 
falešné. Při plánování je třeba s víkendovým klidem počítat. A peníze se pak vyhazují stejně někde 
jinde. 
V civilizovaných zemích jako je Německo či Rakousko jakékoliv práce o víkendech a svátcích 
neexistují, s výjimkou staveb mimo intravilán a to ještě vyjímečně. Projednou bychom si mohli na 
západě, našem současném vzoru, vzít příklad. Bohužel do civilizované země máme zřejmě stále 
daleko. 
Co se roky zanedbávalo, se nyní již nedohoní a bude-li to o pár dní později, svět se nezhroutí. 
O víkendu a neděli zvláště chceme my, voliči a občané klid. Na práci je čas od pondělí do neděle. 
  
Ale volič je zřejmě dobrý jen o volbách a občan je nevolník, který má držet ústa a krok a být hračkou v 
rukách arogantní byrokracie, která si myslí, že občané jsou tu pro její povyražení. 
  
S pozdravem 
Jiří Hlavička 
  

17. 4. 2015 

Veřejné osvětlení na konci Hřídelecké ulice - Petr Bendl 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Petr Bendl 
E-mail: bendlpetr1@seznam.cz 
Telefon: 776241273 
Zpráva: 
Dobrý den.Nevím kam,nebo komu bych to měl napsat.V Hřídelecké ulici nesvítí veřejné osvětlení,je 
tady tma jak v.......! Je to konec Hřídelecké s ul.Jasenná.Tak bych vás chtěl poprosit,jestli by to šlo 
nějak zajistit.Děkuji předem a přeji hezký den. 
Petr Bendl souhlasí s uveřejněním 
20. 4. 2015 

Veřejné osvětlení na konci Hřídelecké ulice - Petr Bendl 

Vážený pane Bendl, 
  
Každá lampa má své číslo a pokud nesvítí, tak se dá zavolat bezplatná linka 800 101 109 nebo se to 
dá nahlásit 
u nás na odboru Místního hospodářství  tel. 271 071 690-2 a my to ihned zařídíme. 
Tuto lampu ihned zavoláme na dispečink. 
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Děkujeme za pochopení 
Píša Jaroslav 
Vedoucí OMH 

 

13. 4. 2015 

Doba uzavírky ulice Božanovská - Jan Jelínek 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Jan Jelínek 
E-mail: jeliss@seznam.cz 
Telefon: 728999104 
Zpráva: 
Dpbrý den, mám dotaz na dobu uzavírky ulice Božanovská. Mám zcela znemožněno dojíždění do 
práce ! Zatím děkuji, s pozdravem J.Jelínek. 
Jan Jelínek souhlasí s uveřejněním 
20. 4. 2015 

Doba uzavírky ulice Božanovská - Jan Jelínek 

Dobrý den pane Jelínku, 
  
na ul. Božanovské probíhá I. etapa rekonstrukce povrchů komunikace od přemostí D11 po ul. Podůlší 
od 3.4.2015 do 1.7.2015.  Druhá etapa stavebních úprav bude v úseku od ul. Vysokovská po ul. 
Náchodská probíhat v druhé polovině roku 2015. Termín bude ještě upřesněn. 
  
S pozdravem 
  
Dagmar Jeníková 
referent dopravy 

 

9. 4. 2015 

kinobus - J.Poslušná 

Dobrý den, 
bude zajišťován kinobus i v letošním roce? Myslím, že v loňském roce byl přivítám odpovídající 
návštěvností. 
22. 4. 2015 

kinobus - 

Vážená paní Poslušná, 
o to, aby byla letos na Chvalské tvrzi zastávka Kinobusu, jsme organizátora včas požádali a 
dosavadní odpovědi jsou kladné. 
Jedinou podmínkou organizátora je určitá finanční dotace ze strany Městské části Praha 20, takže 
věřím, že i zde bude reagováno ze strany MČ kladně a Kinobus budeme moci na Chvalské tvrzi opět 
přivítat. 
Vzhledem k tomu, že jsme v loňském roce ohledně tohoto tématu spolu často komunikovaly, můžete 
se na mě i nadále obracet napřímo, nikoli prostřednictvím webových stránek MČ. 
Děkuji a srdečně zdravím 
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku 

 

7. 4. 2015 
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Federová ulice Praha 9 Kyje - Marek Bezak 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Marek Bezak  
E-mail: 0351@centrum.sk 
Telefon: 776343979 
Zpráva: 
Dobry den chcel by som sa informovat - byvam na Federovej ulici Praha 9 Kyje  
ci sa da u Vas vybvit parkovacie meisto pred domom ak nie Viete mi poradit na koho sa mam obratit  
Dakujem za odpoved s pozdravom Marek Bezak  
Marek Bezak souhlasí s uveřejněním 
20. 4. 2015 

Federová ulice Praha 9 Kyje - Marek Bezak 

Vážený pane Bezáku, 
  
ulice Federová v Kyjích se nachází v působnosti Úřadu městské části Praha 14, a proto se, prosím, 
obraťte na tento úřad. 
  
Ing. Miroslav Horyna 
vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 20 

 

2. 4. 2015 

Likvidace bioodpadu - Roman Kovařík 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Roman Kovařík 
E-mail: kovarikro@gmail.com 
Telefon: 
Zpráva: 
Dobrý den, 
od 1.4.2015 by měla mít obec povinnost likvidovat bioodpad svých obyvatel. Mohu se zeptat jak to 
konkrétně bude řešeno v Horních Počernicích? Jestli budou přistaveny popelnice na stanoviště 
tříděného odpadu, nebo jinak? 
Děkuji za odpověď 
Roman Kovařík 
Roman Kovařík souhlasí s uveřejněním 
3. 4. 2015 

Likvidace bioodpadu - Roman Kovařík 

Vážený pane Kovařík, 
k Vašemu dotazu Vám sděluji , že Městská část Praha 20 stejně jako celé hl. m. Praha umožňují 
likvidaci 
bioodpadu občanům prostřednictvím Sběrných dvorů a velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. 
Datum a místo  přistavení kontejnerů  najdete v Hornopočernickém zpravodaji  č.2/2015 na str. 7., 
který je zároveň zveřejněn na našich web. stránkách. 
S pozdravem 
Píša Jaroslav 
Vedoucí OMH 

 

31. 3. 2015 

Volný pohyb psů - Lenka Brabcová 
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Dobrý den, 
jsem v podobné situaci jako paní Scheinerová - mám dvě malé děti a jednoho (vycvičeného a 
přátelského) psa. Naprosto se ztotožňuji s jejím názorem a s napětím čekám na odpověď na otázku, 
kde tedy máme venčit své psy. Od jejího dotazu už uplynuly dva měsíce a já bych nerada, aby toto 
téma zapadlo.  
Děkuji. 
1. 4. 2015 

Volný pohyb psů - Lenka Brabcová 

  
Dobrý den, poskytuji zde odpověď Magistrátu hl.m.Prahy k žádosti o vyjádření k dotazům paní 
Renaty Král Scheinerové: 
  
Vážení, 
dne 27. 1. 2015 obdržel odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OZP 
MHMP“) Vaší žádost o vyjádření k dotazům paní Renaty Král Scheinerové ve věci volného 
pohybu psů. 
OZP MHMP k dané věci sděluji následující: 
Problematika volného pobíhání psů nespadá do kompetencí OZP MHMP, kterému je svěřen výkon 
státní správy v přenesené působnosti. Volný pohyb psů není na území hlavního města Prahy 
v žádném předpisu komplexně upraven. Z hlediska právních předpisů, které se tomuto věnují lze 
jmenovat následující. V zájmu ochrany životního prostředí je volný pohyb psů ve veřejné zeleni 
omezen vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb., o ochraně veřejné zeleně a nařízením č. 10/2014 Sb. 
kterým se zřizují přírodní parky. Rovněž je zakázáno dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, 
nechat zvířata volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele. Z hlediska zajištění bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích má podle § 60 odst. 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vlastník, nebo držitel domácích zvířat 
povinnost zabránit jejich pobíhání po pozemní komunikaci. Chov zvířat a jejich držení, popřípadě 
pohyb zvířat upravují také různé domovní, školní, návštěvní a přepravní řády. V jiných případech 
nemá majitel psa povinnost, aby se jeho pes pohyboval na veřejném prostranství na vodítku, či 
s náhubkem. 
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění obsahuje v ustanovení § 24 
odst. 2 pouze zákonné zmocnění obce (možnost) upravit obecně závaznou vyhláškou pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů. V minulých letech 
se hlavní město Praha několikrát pokusilo připravit tuto závaznou vyhlášku. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o velice obtížně regulovatelnou problematiku (úprava místních záležitostí veřejného 
pořádku, při které je nutno současně respektovat i ochranu jiných zákony chráněných zájmů, jako 
např. ochrana občanských práv a ochrana zvířat proti týrání) a ani ze strany veřejnosti není k dané 
věci ujednocený názor, nebyla zatím žádná taková vyhláška vydána. 
S pozdravem 
Ing. Jana C i b u l k o v á 
pověřená řízením odboru 
Rozdělovník 
1/ adresát 
2/ spis 

 

28. 3. 2015 

Pneuservis na rohu Lískovické a Vysokovské - 

Nový dotaz z webových stránek.  
Jméno: Lukas Vana 
E-mail: vana@mujmail.cz 
Telefon:  
Zpráva: 
Dobrý den, 

mailto:vana@mujmail.cz


Mohly by jste něco udělat s tím auto a pneuservisem na rohu Liskovicke a Vysokovske? Chlap tam na 
černo prezouva a opravuje auta.   
Diky, 
Vana  
Lukas Vana souhlasí s uveřejněním 
1. 4. 2015 

Pneuservis na rohu Lískovické a Vysokovské - 

Vážený pane Vano, 
  
na základě Vašeho podnětu provedl odbor životního prostředí a dopravy společně s odborem 
živnostenstkým a občanskosprávních agend dne 1.4.2015 šetření na místě, Lískovická č.9.. Bylo 
zjištěno, že se jedná o rodinný dům se zahradou. Na zahradě ani v domě nebyla zjištěna 
žádná  podnikatelská ani jiná činnost a nebyla zde přítomna žádná osoba. Před domem nestálo žádné 
auto. Na zahradě bylo zaparkováno auto zn.Favorit s přívěsem.  Na zahradě podél plotu se nacházelo 
asi 25 použitých automobilových pneumatik a několik náhradních dílů bez známek znečištění 
provozními kapalinami. 
K tomuto případu uvádím, že na podobný podnět bylo provedeno šetření na místě již 24.11.2014 a 
dotyčná osoba na výzvu správního orgánu, odboru ŽOSA, podala vysvětlení podle §137 správního 
řádu, ve věci podezření na možné neoprávněné podnikání. Toto nebylo prokázáno. Příslušné řízení je 
v kompetenci odboru ŽOSA. 
Na místě nebylo z hlediska ochrany životního prostředí zjištěno pochybení ani závady, v době konání 
prvního šetření 24.11.2014 ani dne 1.4.2015. 
V případě, že dle Vašeho názoru dochází k ohrožení životního prostředí bezprostřední činností na 
zmíněném místě, např. obtěžování nadměrným hlukem, prachem, doporučujeme okamžitě volat linku 
156 Městské policie, která po příjezdu na místo může zasáhnout. 
Lituji, že Vám nemohu podat příznivější zprávu. 
  
Ing. Miroslav Horyna 
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 
  
11. 4. 2015 

Pneuservis na rohu Lískovické a Vysokovské - Lukas 

To je zajimavy,kdyz jsem sel zas vcera k veceru okolo byl tam srumec jak v depu formule jedna.  
A to setreni to ste se ho zeptali - pane X vy tam mate servis? a on rekl Nee nemaam - ne? To ten urad 
rovnou zruste. 
Diky, 
Vana  

 

17. 3. 2015 

Sportovní hala-diskuse s občany - Petr Nový 

Vážení, 
kdy se bude konat další setkání s občany na téma Sportovní hala a proč zde na stránkách chybí 
pozvánka? Nebo občané nejsou zváni? Nebo se někomu nehodí, aby občané spolurozhodovali o 
svém okolí? 
Děkuji za info a jsem s pozdravem, s uveřejněním souhlasím 
18. 3. 2015 

Sportovní hala-diskuse s občany - Petr Nový 

Vážený pane Nový, 
v posledním vydání Hornopočernického zpravodaje vyšla pozvánka, ve které Radní Prahy 20 zvou 
občany ke kulatému stolu, jehož hlavním tématem je SPORTOVNÍ HALA V HORNÍCH 
POČERNICÍCH. Koná se 23. března 2015 v 17hod na Chvalském zámku. 



http://www.pocernice.cz/userfiles/flipbook/10706/index.html#preview#p=3 (str. 2-3) 
S pozdravem Mgr. Jiří Beneda, místostarosta MČ Praha 20 

 

11. 3. 2015 

Reakce na jednání Zastupitelstva 9.3.2015 - Jana Zemanová 

Vážení  zastupitelé 
tak se vám konečně podařilo "ukřižovat" jednoho z nás, sportovců TJ Sokol Horní Počernice. 
Jak je vám na duši, poslušní vojáci, kteří statečně zvedáte ruce dle povelů svého generála? 
Co svědomí? Vím, že je mezi vámi dost takových, kteří nejsou o správnosti rozhodnutí přesvědčeni, 
ale co kdybychom dopadli stejně,že. Jen žasnu, jak se obec chová macešsky ke spolku, který zde 
existuje již více jak 100 let, v současnosti má 700 členů, z toho téměř tři čtvrtiny z nich jsou děti 
a mládež. V  Sokole vyrostlo několik generací počernických dětí, mezi ně možná patříte i vy samotní, 
vaše děti nebo vnoučata. Sportovat, starat se o mládež na úkor svého volného času a bez nároku na 
jakoukoliv odměnu, je v naší obci asi špatnost. Kauza "Sazka" je pouze zástěrkou, jak se dostat 
legálně k majetku Sokola, který není malý. Jak ukázat cosi prohnilého v našem sportovním stánku, 
kde se jedinci jen obohacují na úkor obce. Velmi úsměvné. Jen na závěr, jako občan Horních Počernic 
se stydím za současné vedení obce, v jehož vládě jsou patrny prvky totality. Na druhou stranu je 
zřejmé, že současné vedení obce se nestydí vůbec ničeho a hlavně velice lehce zapomíná. Zřejmě 
tento článek neprojde sítem cenzury, ale za pokus to stojí. 
Jana Zemanová 
  
Též děkuji za zveřejnění na odpověď nečekám. Nebyla to otázka. Pravdivá by stejně nebyla. Krásný 
den. 
12. 3. 2015 

Reakce na jednání Zastupitelstva 9.3.2015 - Jana Zemanová 

Po téměř dvouletém bezvýsledném jednání a snaze MČ vyřešit situaci kolem neoprávněného 
pronájmu trafiky TJ Sokol, nechtěla Rada MČ s ohledem na vážnost situace rozhodnout o celé 
záležitosti zcela sama, a přenesla dle zákona o hl. m. Praze rozhodnutí na Zastupitelstvo MČ. 
Zastupitelé jsou trestně odpovědní a jejich postavení je z hlediska trestněprávní odpovědnosti 
zpravidla přísnější, protože jsou považováni za úřední osoby, což s sebou nese mnohdy závažnější 
následky, než kdyby skutek spáchal „běžný“ občan. Od 1. Ledna 2014 je zvýšená majetková 
odpovědnost zastupitelů, a tak se stále častěji objevují případy jejich trestního stíhání. Zastupitel je 
rovněž trestně právně zodpovědný za své hlasování, a proto je důležité jmenovité hlasování, aby se 
pro eventuální případy trestního stíhání dalo zjistit, jak který zastupitel hlasoval. Zjištění, jak hlasovala 
konkrétní osoba, je důležité s ohledem na individuální trestní odpovědnost v trestním řízení. Jinými 
slovy, například za schválení nevýhodné smlouvy nemohou být stíháni všichni zastupitelé, tedy včetně 
těch, kteří hlasovali proti, ale jen ti, kteří hlasovali pro návrh. Trestný čin porušení povinnosti při správě 
cizího majetku je spojován s hlasováním a rozhodnutím zastupitelů o uzavření nevýhodného prodeje 
či uzavření nevýhodné smlouvy. Nevýhodou pro zastupitele je, že porušení povinnosti při správě 
cizího majetku mohou spáchat jak úmyslně, tak nedbalostně.. Zodpovědnost zastupitele je dána do 
výše vzniklé škody v celé výši. Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo dne 9.3.2015 podání trestního 
oznámení pro podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku. Rozhodnutí a hlasování 
nebylo vůbec snadné, naopak bylo těžké a nepříjemné, v žádném případě však nebylo účelové a 
úmyslně likvidační, ale zcela v souladu se zákonnou povinností zastupitele. Případné spekulace o 
důvodech rozhodnutí zastupitelů jsou v tomto případě zcela zbytečné. 
Vedení MČ Praha 20 
  
15. 4. 2015 

Reakce na jednání Zastupitelstva 9.3.2015 - Jana Zemanová 

Vážené vedení obce Horní Počernice 

  

 Netušila jsem, kolik je mezi vámi ustrašených tvorečků.  Bubák „Strach“ kouká z každého vašeho řádku a ještě 

jste jím nakazili své mírné ovečky (zastupitele). Teď se společně klepete  co bude, až vás někde, někdy, někdo za 

http://www.pocernice.cz/userfiles/flipbook/10706/index.html#preview#p=3


něco zažaluje. Tak taková je vaše šance pro Počernice. Celou záležitost se sběrnou Sazky by měli občané znát i 

ze strany TJ. Proč neuveřejníte skutečnost, že celou dobu šly peníze pouze do tělovýchovy, na mládež, děti, 

údržbu a opravy haly a venkovních sportovišť. To vše bylo doloženo, veškeré peníze byly vyúčtované a 

informace jste měli na stole. 

  
Jak je možné někoho beztrestně napadat a soudně stíhat  za  vámi smyšlené svévolné obohacovaní  se na účet 

Sokola. Co vy víte o tom, kolik úsilí a práce bylo nutné vynaložit, než se vybudoval celý tak pěkný areál. A věřte 

si, nebo ne, otcem toho všeho byl předseda TJ I. Liška, kterého teď spolu s TJ chcete žalovat, možná už 

žalujete.   Sáhněte si do svědomí, nenašlo by se mezi vámi nějaké pochybení, které se šikovně smete ze 

stolu?  Ve vašem vedení není kousek zdravého úsudku, empatie, porozumění. Cítím tam jen nutkání ovládat 

všechny a všechno, hrané obavy a osobní zášť. Jana Zemanová 

 

8. 3. 2015 

HPZ březen - petr seidl 

Vážení, 
před r.89 se tradoval hořký vtip, že jediná pravdivá informace v Rudém právu je datum v jeho záhlaví. 
Dokázali jste aktuálním vydáním HPZ 03/2014,  že ani toto nemusí nutně býti nepřekročitelné 
dogma ... :-) 
S pozdravem 
Petr Seidl    
16. 3. 2015 

HPZ březen - Petr Seidl 

Vážený pane Seidle, 
jak řekl kdysi Theodore Roosevelt, člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic. 
Mějte se hezky. 
Srdečně 
Dana Mojžíšová 

 

6. 3. 2015 

Vítání občánků - Tereza Votavová 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat kdy mi tak domu přijde pozvánka na Vítání Občánku??  
Děkuji Votavová 
13. 3. 2015 

Vítání občánků - Tereza Votavová 

Dobrý den, 
Vítání organizujeme dle potřeb cca 4x ro roka. Zveme cca 10 měsíční děti. Na vaši adresu přijde 
pozvánka s žádostí o potvrzení účasti. 
 S pozdravem AJ 
 Ing. Alexandra Janáčková 
vedoucí 
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 
ÚMČ Praha 20 
Jívanská 647/10 
193 21 Praha 9 
Tel: 271 071 655 
Mob.: 724 70 71 70 
www.pocernice.cz 

 

http://www.pocernice.cz/_


10. 2. 2015 

Nový dotaz z webových stránek - schůzka u STA - Šárka Pavelková 

Dobrý den, jsme nová kulturní organiazce s místní, celorepublikovou i mezinárodní působností, která 
své sídlo přemístila do Horních Počernic. Bylo by možné se domluvit s paní starostkou na osobní 
schůzce, abychom jí představili naši činnost. Děkuji, Šárka Pavelková, www.profitart.cz 
Příloha:www.pocernice.cz/userfiles/contact_form/1423564788profitart_lvc_promo_brochure_2014_pdf
.pdf 
Šárka Pavelková souhlasí s uveřejněním 
11. 2. 2015 

Nový dotaz z webových stránek - schůzka u STA - D. Gaidošová, asistentka 
starostky 

Dobrý den, 
setkání s starostkou MČ Praha 20 paní Hanou Moravcovou je samozřejmě možné. Pro schůzku 
navrhuji termín 23.2.2015 v 10:00 hodin v kanceláři starostky na ÚMČ Praha 20, Jívanská 647/10, 193 
00 Praha 9. 
Pokud vám bude navržený termín vyhovovat, prosím potvrďte. V opačném případě je určitě možné 
společně najít jiný den, který bude vyhovovat oběma stranám. 
S přátelským pozdravem 
  
Drahomíra Gaidošová 
asistentka starostky 
  
Městská část Praha 20 – Úřad městské části 
Jívanská 647/10 
193 00 Praha 9 – Horní Počernice 
Mobil:  601 381 788 
Tel.:  271 071 785 
e-mail: drahomira_gaidosova@pocernice.cz 
www.pocernice.cz 

 

29. 1. 2015 

Nový dotaz z webových stránek - vítání občánků - Lucie Tvrzická 

Dobrý den ,měla bych dotaz. Kam se máme přihlásit na Vítání občánků. Máme 8 měsíčního 
syna.  Děkuji Tvrzická Lucie 
Lucie Tvrzická souhlasí s uveřejněním 
6. 2. 2015 

Nový dotaz z webových stránek - vítání občánků - Martina Procházková, 
matrikářka 

Dobrý den, 
na vítání občánků se přihlašovat nemusíte, bude Vám automaticky zaslána pozvánka. 
Další vítání občánků proběhne v měsíci březnu. 
S pozdravem M. Procházková, matrika Praha 20 

 

21. 1. 2015 

http://www.profitart.cz/
http://www.pocernice.cz/nazory/www.pocernice.cz/userfiles/contact_form/1423564788profitart_lvc_promo_brochure_2014_pdf.pdf
http://www.pocernice.cz/nazory/www.pocernice.cz/userfiles/contact_form/1423564788profitart_lvc_promo_brochure_2014_pdf.pdf
mailto:drahomira_gaidosova@pocernice.cz
http://www.pocernice.cz/


Xaverovský háj - honitba? - Jaroslav Kučírek 

Dobrý den, 
přečetl jsem si odpověď paní Svojanovské na dotaz paní Scheinerové. Rád bych se k tématu vyjádřil i 
z jiné strany. Xaverovský háj využívám k procházkám již asi 55 let. Tento háj nebyl v minulosti 
honitbou. Netuším, kdo jej za honitbu prohlásil, ale myslím, že to byla chyba. 
Nicméně k tomu, co mi leží na srdci. Tuto neděli 18.1 jsem byl na procházce v Xaverovském háji, asi 
50m po cyklostezce od hájovny. Najednou jsem zaslechl dusot jako od koně a asi 5m ode mě 
přeběhlo přes cyklostezku divoké prase. Výška cca 1m, šířka asi 50cm, váha odhadem 150kg, 
rychlost běžícího koně. Naštěstí mě minulo, běželo šikmo lesem a po cca 50 m opět křižovalo stezku 
a opět ohrozilo manželskou dvojici, která se tam také procházela. Tento incident byl jen od 1. ledna již 
třetí, v prvním případě dokonce šlo o stádečko asi 10 kusů prasat. Když jsme se uklidnil, konzultoval 
jsem situaci s kamarádem myslivcem a přemýšlel o tom, proč a k čemu zde dochází. 
Nuže - Xaverovský háj byl před několika lety prohlášen honitbou. Do té doby tam byl klid, výskyt 
prasat byl jen sporadický. Ačkoliv tam chodím asi 3x týdně, prasata jsem viděl jen zdálky a to asi 
jednou za 3-5 let. V posledních letech se zintenzivnila činnost mysliveckého sdružení Horní Počernice 
v tom smyslu, že vybudovali mnoho krmelců a prasata přikrmují. Tím k nám stahují prasata z okolní 
volné krajiny, místo aby je vyháněli pryč od lidských sídel a lidí. navíc prasata se dostávají do tak 
častého styku s lidmi, že ztrácejí jakoukoliv plachost. Prase divoké je přitom velice nebezpečné zvíře. 
Již jenom náraz takto rozběhnutým kancem do člověka, kočárku, cyklisty či dítěte může skončit smrtí 
člověka. Ale ona prasata jsou současně i dravci, kteří dovedou člověka napadnout a roztrhat. Stačí, 
když bude mít baška pocit, že jsou ohrožena její selata. To potom končí smrtí člověka zaručeně. A po 
lese chodí mnoho lidí, pořádají se tam dětské hry, karnevaly. Jezdí tam cyklisté i mimo stezky. 
Ostatně prasata již způsobila i mnoho nehod na silnici vedoucí od Xaverova do Běchovic. Paní 
Svojanovská rovněž zmiňuje cituji "neboť jde o cenné a zvlášť chráněné území - přírodní park." Jenže 
právě k přírodnímu parku patří i živočichové. Třeba zde v Háji populace slepýše, kterou divočáci 
vyrývají ze země a konzumují. Dále požírají oslabené či mladé srnky. Ano, ne psi, ale divočáci požírají 
srnčí zvěř. Samozřejmě nepohrdnou ani malým odloženým zajícem či bažantí slepicí sedící na 
vejcích.  
Nicméně nejdůležitější asi je to, abychom mohli tento Háj, označovaný také jako lesopark, relaxační 
zóna a podobně používat k rekreaci lidí. Nikoliv masivnímu chovu prasat. A já osobně bych již nikomu 
nedoporučoval, tam chodit.  
Po poradě s kamarádem proto doporučuji okamžitě zlikvidovat všechny krmelce, kde prasata 
nacházejí snadnou potravu. Dále doporučuji některá prasata odchytit do klecí k tomu určených tak, 
aby to stáda viděla a odstěhovala se do bezpečnějších míst mimo hranici Prahy. Na klece je možno 
dostat dotaci, taže to myslivce nebude nic stát. V dalším kole bych pak vyňal pozemek Háje a okolních 
polí z honitby. Tyto pozemky neumožňují bezpečnou střebu, nejsou zde dodrženy limity vzdáleností 
od obydlí. V noci i ve dne se zde pohybuje příliš lidí kteří mohou být zastřeleni. nakonec o tom myslivci 
uritě vědí, neboť umisťují posedy v přílišné blízkosti obytných budov i krmelců. Třeba posed u hájovny, 
posedy u ulice Příchovická ve Vinici, posed v Háji u Pražského okruhu a další. Tyto mám 
zdokumentovány a rád fotografie na požádání předám. Dodám k tomu, že z vojny vím, že smrtící 
účinek u střely ze samopalu byl 2800m, střela z kulovnice má daleko větší energii. 
Žádám proto ÚMČ, nejlépe asi paní starostku, aby pomohl v rámci svých možností obyčejným 
obyvatelům a učinil vše pro to, aby okolí obce bylo opět bezpečné. Doufám, že mi v tomto budete 
nápomocni, případně mi poradíte, koho dalšího oslovit. Netuším,zda magistrát, Prahu 14, okresní 
myslivecký svaz, nebo které další instituce. Možná i soukromé televize? Budu rád za každou radu, 
nerad bych aby někdo přišel o život či zdraví! 
Děkuji Kučírek. 
30. 1. 2015 

Xaverovský háj - honitba? - ing. Miroslav Horyna, vedoucí OŽPD 

Vážený pane Kučírku, 
reaguji tímto na Vás mail ze dne 21.1.2015 týkající se zejména problému divokých prasat 
v Xaverovském háji. 
Prohlášení Xaverovského háje za součást honitby provedl po předchozím řízení Magistrát hl.m.Prahy. 
Datuje se od 20.1.2009… 
Souhlasím s Vámi, že výskyt divokých prasat je v posledních cca 5-7 letech značný a jejich počty se 
příliš nedaří snižovat. Tato skutečnost se týká celé Prahy a větší části České republiky. Primárním 
důvodem je absence predátorů a proto je redukci třeba provádět odstřelem. 



Zdejší Myslivecké sdružení Horní Počernice také provádí jejich výrazný odstřel. A právě proto jsou na 
3 místech zřízeny speciální krmelce s názvěm „vnadiště“, kde v blízkém okolí výhodném na odstřel 
jsou posedy, ze kterých myslivci prasata střílejí. Tato vnadiště jsou uzpůsobena pro prasata a mají 
jinou konstrukci, účel a způsob doplňování potravy než klasické krmelce pro srnčí zvěř. Klasické 
krmelce sice také mohou prasata navštívit, nicméně nelze je jen proto likvidovat, protože srnčí zvěř je 
v okolních lesích a teritoriu žádoucí. 
Po konzultaci s mysliveckým hospodářem Mysliveckého sdružení Horní Počernice je zřejmé, že černá 
zvěř se po sklizní zejména kukuřice a dalších plodin, ve kterých se schová a kterými se živí, stahuje 
na zimu do lesa. Tím se skutečně zvýší pravděpodobnost setkání s touto zvěří návštěvníky lesa. 
Právě proto myslivci apelují na dodržování zákazu volného pobíhání psů, kdy v houštinách může dojít 
ke kontaktu s divočáky, a dále pohybu návštěvníků nejlépe po vyznačených cestách. Tímto chováním 
se minimalizuje případný kontakt se zvěří, která je za normálních okolností velmi plachá a kontaktu 
s lidmi se vyhýbá. 
Co se týká vlastního lovu v lokalitách přiléhajících k městským částem ( zástavbě ), jde o poměrně 
náročnou činnost, kterou můžou provádět pouze vybraní členové sdružení, prokazatelně poučení o 
maximálním dodržování všech bezpečnostních opatření. Lov může být prováděn pouze kulovou 
zbraní. 
ing. Miroslav Horyna 
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy 

 

15. 1. 2015 

volný pohyb psů - Renata Král Scheinerová 

Vážená paní inženýrko, děkuji za Vaši odpověď a vysvětlení. Nedá mi tedy, abych se nezeptala kde 
na území Horních Počernic mohu dopřát já a ostatní pejskaři volný pohyb našich psích přátel aniž 
bych porušovala vyhlášky nebo předpisy? Podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, je přitom výslovně uvedeno, že se považuje za týrání mimo jiné i to, pokud je omezována 
svoboda pohybu nutná pro zvíře určitého typu, pokud by omezování způsobilo utrpení 
zvířete.Vychovaný pes není nebezpečné zvíře, které nemá právo volného pohybu! 
Prosím nebudujte jednu oplocenou psí louku pro výběh psů, ze zkušeností odborníků a ostatních 
obcích tento způsob pohybu pro psy není přirozený a vyvozuje akorát konflikty při velkém počtu psů 
na jednom místě. 
Je smutné, že obec dokáže vyhradit jednu celou lokalitu "stezku" cyklistům a na ostatní se nebere 
ohled. Běžte se například do ulice K Berance podívat nyní kolik cyklistů tam potkáte v podzimním a 
zimním období? ....téměř žádného a kvůli tomu tam nemohou celoročně venčit své psy občané a 
nemohou tuto klidnou cestu bez vozidel využít matky s dětmi k procházkám, projížďkám na 
odstrkovadlech apod. ? Dokázala bych pochopit třeba omezení na letní měsíce, ale takto mi zákaz 
přijde nesmyslný. 
Prosím nedovolme aby se naše obec jenž je okrajovou částí Prahy zařadila mezi obce s nesmylsnými 
předpisy a zákazy, které rozhodně k lepšímu životu v Počernicích nepomohou. 
Věřím, že zastupitelstvo se bude problematikou zabývat a dokáže nabýdnout svým občanům plochy 
zeleně k relaxaci a volnému pohybu našich psích přátel. Úklid majitele po svém psovi považuji za 
samozřejmý. I z této strany bohužel v obci chybí prevence a dostatek odpadkových košů. 
Děkuji a jsme s pozdravem Renata Král Scheinerová. 
26. 1. 2015 

volný pohyb psů - ing. Magda Svojanovská, referent OŽPD 

Zasláno na Magistrát hl. města Prahy, Odbor životního prostředí: 
dne 26.1.2015, č.j.: MCP20 001318/2015/OŽPD/SVOJ 
Věc: Žádost o vyjádření k dotazům paní Renaty Král Scheinerové ve věci volného pohybu psů 
Dobrý den, 
odboru ŽPD ÚMČ v Praze 20 byly v rámci příspěvků občanů postoupeny od paní Renaty Král 
Scheinerové dva dotazy ve věci volného pohybu psů v katastru Horních Počernic, konkrétně v ulici K 
Berance, kterou probíhá cyklotrasa a dále v lokalitě Xaverovský háj (znění obou dotazů je uvedeno). 
Z důvodu plnohodnotné odpovědi pro paní Renatu Král Scheinerovou prosíme o Vaše vyjádření k 
dotazům ve smyslu platných předpisů vztahujících se na území hl. města Prahy. 
Děkujeme a jsme s pozdravem 



Ing. Miroslav Horyna 
vedoucí odboru ŽPD 

 

8. 1. 2015 

Dotaz na zákaz volného pohybu psů - Renata Král Scheinerová 

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem a prosbou o vysvětlení z jakého důvodu byly umístěny 
zákazové cedule o volném pohybu psů v ulici K Bernace a v Xaverovském háji. Ráda bych apelovala 
na místní úřad o rozumný přístup k omezení pohybu psů. Výše zmíněné lokality patří k posledním 
místům v Počernicích kde bylo možné naše čtyřnohé přátelé venčit mimo provoz a dopřát jim volný 
pohyb. Zelených ploch pro relaxaci a procházky v Počernicích ubývá každým rokem. Troufám si 
odhadnout, že cedule byly umístěny z důvodu cyklistů, jelikož zde prochází cyklotrasy. Zmíněné 
lokality, ale využívají pejskaři, kteří jsou z 99% občany Horních Počernic a měli by tedy mít dle mého 
názoru přednost před cyklisty, kteří naší obcí většinou pouze projíždějí. Nejsem jen zaujatý pejskař, 
jsme také cyklista, občan HP a matka malého dítěte, takže myslím nemám zkreslený názor na věc, ale 
ve zmíněných lokalitách musí cyklisté uzpůsobit jízdu také pěším, malým dětem a zrovna tak 
ohleduplný majitel psa si svého miláčka před projíždějícím kolem zavolá. Po svých psech uklízím, 
platím za ně poplatky obci, mám je čipované, očkované, vychované, ale dočkávám se jen omezení ze 
strany obce. Věřím, že především v Xaverovském háji je dostatek prostou pro všechny, tak jako jsou 
značeny cesty kde je možné jet na koni, proč se podobným způsobem nevyčlení cesty pejskařům a 
cyklistům? Kůň může někde, cyklista všude a pes nikde? Psi nás doprávázejí roky a jsou posledním 
spojením s přírodou, nebraňme občanům HP aby neměli možnost volného pohybu psů. Zvyšte 
odpovědnost a prevenci, to je dle mého názoru správná cesta. Vždyť spousta majitelů psů jsou také 
voliči, kteří Vám dali svůj hlas a důvěřovali ve zlepšení života v HP. Předem děkuji za Vaši odpověď a 
možnost otevřeného jednání. 
Děkuji a jsem s pozdravem Renata Král Scheinerová 
15. 1. 2015 

Dotaz na zákaz volného pohybu psů - ing. Magda Svojanovská, referent OŽPD 

Dobrý den paní Král Scheinerová, 
na Váš dotaz z jakého důvodu byly umístěny cedule o volném pohybu psů v ulici K Berance a v 
Xaverovském háji, sděluji následovné. Ano máte pravdu, že v ulici K Berance prochází cyklotrasa, 
která je označena dopravní značkou, kterou je podle zákona o provozu na pozemních komunikacích 
č. 361/2000 Sb., na této stezce vyhrazen výhradně pohyb pouze pro cyklisty, kolečkové brusle a 
v zimě pro bruslaře. Psi, matky s kočárky a chodci, by se zde neměli pohybovat. Na základě stížností 
občanů na volné pobíhání psů v této ulici byly proto umístěny cedule zákazu volného pohybu psů. 
Zákaz volného pohybu psů se vztahuje i na účelové komunikace (které jsou honebními pozemky), 
kterou je právě ulice K Berance. Dále pro informaci uvádím, že pohyb psů na silnicích procházejících 
honitbou je uveden v předpisech o silničním provozu, podle kterého musí být pes veden na vodítku. 
V lokalitě Xaverovský háj je podle z. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny upraven zvláštní režim, 
neboť jde o cenné a zvlášť chráněné území - přírodní park. Volný pohyb psů v Xaverovském háji 
upravuje Vyhláška HMP č. 3/1991 Sb., o zřízení oblasti klidu v hlavním městě Praze a vyhlášení 
stavební uzávěry pro oblasti, mezi které právě patří území Xaverovského háje pod názvem 
"Klánovice-Čihadla", který tvoří celý komplex Klánovických lesů. Proto podle článku 4 odst. 2 g) této 
vyhlášky,  je bohužel zakázáno nechat volně pobíhat psy a znečišťovat území. 
Navíc volný pohyb psů v Xaverovském háji - v lese, je také upraven zákonem č. 449/2001 Sb., o 
myslivosti (§ 10 odst. 1), podle kterého je také zakázáno nechat volně pobíhat psy v honitbě mimo vliv 
svého majitele nebo vedoucího. Podle tohoto zákona můžete jít do Xaverovského háje - do lesa - 
volnou krajinou se psem na procházku - pes by měl být na vodítku, jelikož se nacházíte v honitbě. 
Honitba - z hlediska majitele psa, neznalého zařazení pozemků jako honiteb, se považují všechny 
pozemky 200 m od obytných budov za honební. Pokud se Vám tedy v lese (Xaverovský háj) zaběhne 
pes ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího trvale obydleného domu (pes se zaběhne, 
pronásleduje zvěř...), pak v krajním případě pouze myslivecká stráž může (je oprávněna) v krajním 
případě takového psa usmrtit, zastřelit. 
S pozdravem Ing. Magda Svojanovská – OŽPD 
Ing. Magda Svojanovská 
ÚMČ Praha 20 – Odbor životního prostředí a dopravy 



Jívanská 635/6 
193 00 Praha 20 – Horní Počernice 
e-mail.:Magda_Svojanovska@pocernice.cz 
Telefon:271 071 631 

 

4. 1. 2015 

Nepořádek Mezilesí 2056 - Tomáš Krejča 

Nepořádek-ul.Mezilesí 2056/24 
Dobrý den, chtěl bych tímto upozornit na neustálý nepořádek okolí panelových prostranství. Bydlím tu 
již několik let, ale situace je stále horší a horší, začína se to tu silně podobat smetišti. Tento humus je 
tu na denním pořádku, jak venku, tak uvnitř domu. Chci tímto poprosit o nápravu, platíme řádný nájem 
(není zrovna malý), který neodpovídá kultuře bydlení. Také nechápu z jakého důvodu nebyly dodělány 
stavební úpravy zadního vchodu 2056/24. Děkuji s pozdravem Krejča T. 
8. 1. 2015 

Nepořádek Mezilesí 2056 - Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

Vážený pane Krejčo, 
odpovídám na Vaše upozornění na nepořádek okolo bytových domů v ulici Mezilesí. 
Místní hospodářství má na starosti pořádek na veřejných prostranstvích jako jsou parky, chodníky a 
místní komunikace,  ve správě městské části. 
Na sídlištích provádíme pravidelný úklid každý týden. 
Na základě Vašeho upozornění jsme provedli kontrolu a zajistili nápravu. 
Děkujeme za upozornění a jsme s pozdravem            
Jaroslav Píša, vedoucí Odboru místního hospodářství 
9. 1. 2015 

Nepořádek Mezilesí 2056 - Libor Kuthan, vedoucí odd. správy majetku 

Dobrý den pane Krejčo, 
Úklid v domě je dle smlouvy prováděn 2x týdně – 1x celý dům a 1x od druhého patra do přízemí. Na 
základě Vašeho podnětu byla provedena kontrola úklidu v domě Mezilesí 2056. Musíme konstatovat, 
že době kontroly byl ve vchodě nepořádek (nafoukané list, kolky a zátky od lihovin) nikoli zásadní 
špína. Úklidová firma byla upozorněna a ihned byla zajištěna náprava. Investiční akce – zadní vstupy - 
byla naplánována a provedena v rozsahu výměny portálů a doplnění zateplení objektu, tak jak to bylo 
plánováno v rozpočtu MČ Praha 20. Nad tento rámec byly vymalovány chodby u zadních vstupů. 
V roce 2015 je plánováno položení nové dlažby. 
S pozdravem 
Libor Kuthan 
ved. odd. správy majetku 
271 071 610 
725 889 705 
  
MČ Praha 20 
Jívanská 635 
Praha  – Horní Počernice 

 

3. 1. 2015 

Zabezpečení ulice Jizbická - Václav Svoboda 

Dobrý den, bydlím v ulici Pavlišovská a to, co se posledních pár let děje v ulici Jizbická je do nebe 
volajicí. Parkuje tu mnoho aut, protože v ulici Pavlišovská je většinou plno a stále tu někdo navrtává 



do nádrží aut a krade benzín, kola nebo rovnou celé auta. Po zapsání místa činu od městské policie je 
slibováno, že o této ulici a situaci vědí a snaží se udělat maximum. Sami mi již jednou auto ukradli a 
poté sice bylo nalezeno, ale o pachateli stálo nikdo neví. A aby toho nebylo málo před 14ti dny mi 
někdo vyvrtal nádrž, opět v té stejné ulici. Je alespoň ve Vašich silách s touto situací něco dělat? 
Alespoň nainstalovat kameru, když už jsou teď skoro všude po Počernicích? I kdyby se na to udělala 
nějaká sbírka či tak něco? Nejsem sám, kdo s tím má takový problém. A situace je pořád stejná. 
Děkuji za odpověď. 
9. 1. 2015 

Zabezpečení ulice Jizbická - Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

Vážený pane Svobodo, 
k Vašemu návrhu na instalaci kamer v ulici Jizbické Vám sděluji: 
Provozování kamer na území hl. m. Prahy má na starosti Odbor krizového řízení Magistrátu hl. m. 
Prahy. Městská část má požadavek na instalaci kamer na vytypovaných místech, zejména v okolí 
školských zařízení. 
Projednáme s Odborem krizového řízení MHMP možnost zřízení kamer i v ulici Jizbické. Současně 
budeme informovat městskou policii o nutnosti provádění častějších kontrol v nočních hodinách. 
S pozdravem 
Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

 

16. 12. 2014 

Nový dotaz z webových stránek na volné pracovní místo - Zuzana Větrovcová 

Dobrý den, 
jsem pracující důchodkyně do 31.12.2014 . Končí mi pracovní poměr dohodla jsem se se 
zaměstnavatelem. Vzhledem k tomu,že ještě bych ráda pracovala ,byla jsem jako pomocná síla ve 
školní kuchyni,ale nechci již dojíždět  na Kavčí hory . Proto si dovoluji vám napsat , zda by nebylo 
nějaké volné místo,které bych mohla ještě zastanout. 
Jsem nevyučená , PC uživatelsky  , praxi mám 12 let ve školní kuchyni , cca 5 let v podatelně VFN 
Karlovo náměstí , 6 let  ve skladu  a 3 roky v PVT Invalidovna a 3 roky ve  výpočet.středisko v ČKD 
Dukla.   
6 dospělých dětí 
Prosím o odpověď    s pozdravem    Zuzana Větrovcová 
                                                     Božanovská 1349/29 
                                                     P 9 Horní Počernice 
Zuzana Větrovcová souhlasí s uveřejněním 

  
17. 12. 2014 

Nový dotaz z webových stránek na volné pracovní místo - Jana Keilová, 
personalista 

Vážená paní Větrovcová, 
na Váš dotaz ohledně možné pracovní příležitosti na našem úřadě Vám sděluji, že v současné době 
není vypsáno žádné výběrové řízení na obsazení volné pracovní pozice na Úřadě městské části 
Praha 20. Veškerá výběrová řízení zveřejňujeme na webových stránkách úřadu a na úřední desce 
ÚMČ Praha 20. Zde je možné také zjistit všechny podrobnosti ohledně vypsané pracovní pozice. 
Doporučuji sledovat výše uvedená spojení a v případě zájmu se přihlásit do výběrového řízení. Ve 
Vašem dotazu jste zmínila svou dosavadní praxi, na kterou si možná přejete navázat. Zasílám Vám 
proto v příloze kontakty na hornopočernické školy a mateřské školy spolu s informací, že je plně 
v kompetenci jednotlivých ředitelů škol zajistit potřebný počet zaměstnanců (např. počet pomocných 
sil ve školní kuchyni). 
Děkuji za Váš zájem, přeji příjemné prožití vánočních svátků a jsem s pozdravem 
Jana Keilová, personalistka 
tel.: 271 071 620 

 



14. 12. 2014 

"Poděkování za rekonstrukci" - Jan Kučera 

Tak už jsou to 2 týdny, kdy skončila rekonstrukce několika ulic v Horních Počernicích. V rámci dané 
rekonstrukce byla opravena vozovka a přilehlé chodníky. Na první pohled to vypadá super, ovšem na 
druhý už tomu tak není. Co mě tíží: 
1) Rekonstrukce dle mého trvala neúměrně dlouho, 3 měsíce se jenom dával nový koberec a ty 
chodníky (a práce byly prováděny nárazově, tudíž klidně se i týden nic nědělo). Ale budíž. 
2) už po dvou týdnech provozu je dlažba v některých místech nerovnoměrně zvlněná (že by 
nedokonale upěchované podloží..., odpověď je na stavebních odbornících). A firma, která stavbu 
prováděla, po sobě "nezametla", takže si už 2 týdny domů na botách nosíme písek, jak z pláže. 
Úžasné.. 
3) Parkování v ulici Chvalkovická... To mě štve ze všeho nejvíc. Až do konce srpna se dalo v daném 
místě zaparkovat auto, maminka i s kočárkem na dvojčata prošla po chodníku a bez větších problémů 
projel i ten autobus. Situace dnes: Vlivem rekonstrukce zmizel prostor na obou stranách vozovky, kde 
se dalo odstavit auto. Na jedné straně teď vznikly jakési pásy (do budoucna zatravněné), na kterých 
se dál už teda stát nedá a stanou se zejména výkalištěm pro psy. Když se na obě strany zaparkují 
auta, tak projede pak už jenom motorka...  
 
Jak to teda je s parkováním v dané ulici?  
 
Mám totiž strach, že když auto ve Chvalkovické nechám zaparkované, najde se nějaký "aktivní občan" 
a dá podnět mě odtáhnout (a už vůbec nemluvím o nebežpečí nabourání auta). Z mého pohledu 
naprosto tragický výsledek obnovy sítě komunikací. Co bylo vlastně danou rekonstrukcí zamýšleno? 
Vozovka v tak katastrofálním stavu nebyla, jsou tu horší. V současné době se posuzuje kvalita místa 
pro život i dle možností v dané lokalitě zaparkovat auto. Takže si můžeme gratulovat, že "HáPečkům" 
teď nějaké ty kvalitativní body zmizely. Jestli stejně promyšleně budou prováděny i další rekonstrukce, 
tak už teď lituji obyvatele Otovické, kde by silnici a chodníky (a místa na stání) potřebovali jak sůl a 
čekají na ní jak na smilování. Pokud mi radnice na tuto zprávu odpoví, mám velký strach, že se mi 
dostane odpovědi, že rekonstrukce se provést "musela", protože se musely vyčerpat dotace a o její 
podobě rozhodovali i lidé, kteří v Počernicích byli tak maximálně prstem na mapě. Ale já se nechám 
překvapit.  
Přeji pěkný poslední předvánoční týden a do roku 2015 co nejméně podobných akcí, které mnoha 
lidem byť malinko ztíží jejich každodenní život. 
23. 12. 2014 

"Poděkování za rekonstrukci" - Jaroslav Píša, vedoucí Odboru místního 
hospodářtví 

Vážený pane Kučera, 
odpovídám na Váš příspěvek ve věci rekonstrukce ulice Chvalkovické a rád bych Vám poskytl bližší 
informace a vysvětlení k Vašim připomínkám. 
K bodu 1: ve Chvalkovické ulici se prováděla celková rekonstrukce ulice včetně kompletních 
podkladních vrstev vozovky. Termín výstavby byl součástí výběrového řízení , které vypisoval investor 
hlavní  město  Praha. 
K bodu 2.: městská část Praha 20 jako budoucí správce komunikace  a chodníků  provádí a bude 
průběžně provádět kontrolu povrchů. Případné závady neprodleně budeme reklamovat v rámci 
záruční doby. Nedometený vlhký písek stavba bude po jeho vysušení a vymrznutí opětovně přemetat 
do spár v zámkové dlažbě. 
K bodu 3: vlastní dispoziční řešení komunikace 
Původní 6m široká vozovka s oboustrannými zelenými pásy š.cca 1m byla rozšířena na 6,5m a zelený 
pás byl proveden jednostranný  širší cca 1,75m při současné úpravě šířky chodníku. Širší zelený pás 
je vhodnější pro výsadbu komunikační zeleně. Jediným rozdílem oproti předchozímu stavu jsou 
obrubníky s převýšením  cca 10cm oproti původním vodícím páskům , které byly v úrovni vozovky a 
vozidla mohla najíždět bezkolizně  do zelených pasů . 
Vzhledem k tomu, že se jedná o místní sběrnou komunikaci  s větším dopravním zatížením jako 
například ulice Běluňská, Jívanská, Chodovická, Komárovská , Spojenců  a další, nejsou  zde 
vyznačeny parkovací místa a parkování se zde řídí zákonem o pozemních komunikacích a zákonem o 



silničním provozu. Snahou naší městské části je vytvářet  v rámci rekonstrukcí  komunikací  maximální 
počet parkovacích míst. 
Děkuji  Vám za Váš názor a přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků a vše nejlepší v Novém roce. 
Jaroslav Píša 
vedoucí Odboru místního hospodářství 

 

10. 12. 2014 

firma Automixbazar ul. Ve Žlíbku, parkování - Zdenka Březovjáková 

Dobrý večer, 
chci se zeptat, kde lze parkovat v ulici Ve Žlíbku v blízkosti lesoparku. Donedávna jsem parkovala 
před autobazarem nebo v jejím sousedství, leč dnes jsem byla nevybíravým způsobem upozorněna, 
že tady nelze, firma (Automixbazar) si prý platí plochu před provozovnou. Když jsem zde přesto auto 
nechala, po odjezdu jsem zjistila, že mi zmizela radioanténa. Vím, že se jedná o minimální investici, 
přesto jsem z principu chtěla celou záležitost oznámit na policii ČR v Horních Počernicích. Ačkoliv bylo 
16 hod. ani po 10min, jsem se nedozvonila. 
Firma parkuje nákladní auta před svou provozovnou i v sousední komunikaci. Chodím zde nejen 
venčit psy, ale i na procházku se svou 70letou maminkou. 
Děkuji za odpověď, 
Z. Březovjáková 
  
16. 12. 2014 

firma Automixbazar ul. Ve Žlíbku, parkování - ing. Aleš Šebestík, referent OŽPD 

Dobrý den paní Březovjáková, 
nahlédnutím do katastru nemovitostí jsem zjistil, že Vámi zmíněná rozšířená plocha vjezdu do areálu 
autobazaru se nachází na parc. č. 4296/1,  v soukromém vlastnictví. Pouze pruh o  šířce cca 1,5m 
podél komunikace je součástí pozemku pod ulicí Ve Žlíbku. 
S pozdravem 
Ing. A. Šebestík 

 

24. 11. 2014 

Žádost o úpravu komunikace - Martina Viochnová 

Dobrý den, ráda bych poděkovala za namalování vodorovného značení žlutou čárou, kde byla stížnost 
na neohleduplné řidiče mezi ulici Ruprechtickou a U Jeslí, viz výše emaily. Mile mne překvapila 
rychlost. Snad to pomůže a nechaj chodcům řidiči bezpečně přejít na chodník a nebudou ho 
blokovat. Jedinné, s čím souhlasím, jsou další stížnosti, které přibývají, ohledně policie, která bohužel 
nepokutuje řidiče, kteří čím dál s větší drzostí, blokují přechody na chodníky, kde to namalované není 
a je dost jasně viditelné, že tam chodci přecházejí z cesty na chodník, nebo stojí na chodnících a s 
kočárkem projít nelze. Vídám každý týden i několkkrát policii projíždět kolem, ale ani jednou 
nezastanou, aby takové řidiče pokutovali, nebo jim nechali lístek s napomenutím, aby se naučili a 
dodržovali pravidla, které jsou stanovená a učí nás i v autoškole. 
S pozdravem 
Viochnová 
25. 11. 2014 

Žádost o úpravu komunikace - Ing. Aleš Šebestík, referent OŽPD 

Dobrý den paní Viochnová, 
Váš zájem o dopravu a hlavně bezpečnost chodců v Hor. Počernicích nás samozřejmě těší, neboť i 
Vy tímto přispíváte k jejímu zlepšení. V případech, které uvádíte, je však možné se přímo obrátit na 
policii ČR, linka 158 nebo na městskou policii  v Hor. Počernicích tel. 281 864 413. 



S pozdravem 
Ing. A. Šebestík, OŽPD 

 

22. 11. 2014 

Přihlášení psa - Hana Vachalová 

Dobrý den, 
prihlasuji psa k placeni poplatku a v priloze zasilam Potvrzeni o prihlaseni do evidence chovatelu psu 
Hl.mesta Prahy. Prosim o zohledneni v poplatku. 
V Praze dne 22.11.2014       Hana Vachalová, nar.25.1.1967,  Štverákova 2777/24, Horní Počernice 
  
Příloha:www.pocernice.cz/userfiles/contact_form/1416647746prihlaska_do_evidence_psu_praha_pdf.
PDF 
Hana Vachalová souhlasí s uveřejněním 
24. 11. 2014 

Přihlášení psa - ing. Petra Sýkorová, Odbor ekonomický 

Vážená paní inženýrko, 
děkuji Vám za zaslání Potvrzení o přihlášení do evidence chovatelů psů. K přihlášení psa do evidence 
Úřadu MČ Praha 20 je potřeba, abyste se dostavila osobně a vyplnila a podepsala Ohlášení 
k místnímu poplatku ze psů. 
S pozdravem 
  
Ing. Petra Sýkorová 
ÚMČ Praha 20 – Odbor ekonomický 
Jívanská 647/10, 193 00 Praha 20 
tel: 271 071 623 
petra_sykorova@pocernice.cz 
www.pocernice.cz 

 

21. 11. 2014 

ulice Otovická - Vladana Danišová 

Bydlím v Otovické ulici a mám takové tušení, že si z nás celý úřad dělá srandu. Nedá se snad ani věřit 
tomu, že by práce měly být zahájeny už v březnu. Výběrové řízení bylo vyhlášeno po 4 letech po 
dokončení kanalizace? To je rychlost, hlavně že se opravují ulice, které ty opravy zatím nepotřebují. 
Asi máme smůlu, že v Otovické ulici nebydlí někdo z úřadu, nebo že tam není pekárna starostky, to by 
ulice byla možná opravena hned. 
Když jsme žádali o opravu s tím, že každé projíždějící auto v případě, že prší, či sněží a na silnicích se 
tvoří krátery a kaluže nám ocáká fasádu a auta, tak to úřad vyřešil zákazem vjezdu. Kdo za ty roky 
zkontroloval zda ten zákaz vjezdu je dodržován? Pochopitelně nikdo, zase to bylo pouze gesto od 
úřadu. Kdykoliv jsem potřebovala autem někam jet, tak jsem musela přes myčku a tak je to dodnes. 
Nechápu jak se může úřad chvástat, co vše udělal atd. pro mne jako pro občana Horních Počernic 
neudělal vůbec nic a není to jen můj názor. Úřad si hraje pouze na svém písečku a všichni dělají jen to 
co oni potřebují, ale pro řadové občany nedělá vůbec nic. Na co mi je jakási Chvalská tvrz, já bydlím v 
Otovické a to je pro mne důležitější. 
26. 11. 2014 

ulice Otovická - Jaroslav Píša, vedoucí Odboru místního hospodářství 

Dobrý den paní Danišová, 
K Vašemu příspěvku z webových stránek Vám sděluji, že vedení naší městské části usiluje o 
dokončení povrchů v ulici Otovické po celou dobu od dokončení stavby kanalizace v roce 2010. 

http://www.pocernice.cz/nazory/www.pocernice.cz/userfiles/contact_form/1416647746prihlaska_do_evidence_psu_praha_pdf.PDF
http://www.pocernice.cz/nazory/www.pocernice.cz/userfiles/contact_form/1416647746prihlaska_do_evidence_psu_praha_pdf.PDF
mailto:petra_sykorova@pocernice.cz
http://www.pocernice.cz/_


Pro naši m.č. je havarijní stav ulice Otovické největší prioritou pro rekonstrukci komunikací a takto po 
celou dobu byl požadavek na zahájení její rekonstrukce na vedení hl. města uplatňován. 
V současné době je výběrové řízení na zhotovitele stavby ukončeno a čeká se na schválení radou hl. 
m. Prahy. 
Vzhledem k tomu, že po volbách byly rady hl. m. Prahy zrušeny, nebylo možno dosud schválit 
vybraného uchazeče. 
Předpokládáme, že se tak uskuteční v prosinci. 
MČ bude požadovat zahájení stavby v co nejkratší době po schválení vybraného uchazeče. 
S pozdravem 
Jaroslav Píša 
vedoucí OMH 

 

20. 11. 2014 

Dobsicka ulice - PETRA CHudomelova 

Dobry den, velice by me zajimalo, kdy uz budeme po 3 mesicich moci zaparkovat auto bud na 
zahrade nebo v garazi naseho domu v Dobsicke 573.Bylo nam receno, ze to melo byt uz před týdnem, 
aby jsme mohli zajet aspon do garáže, ale stale se nic neděje. Po parkovani mimo garaz uz nam byla 
propichnuta pneumatika-skoda 5tisic a odloupnut znak na aute.Toto by se v zadnem zapadnim state 
nemohlo stat, aby vlastnik domu nemohl 3mesice parkovat na vlastnim pozemku . Děkuji za odpověď 
Petra Chudomelova 
26. 11. 2014 

Dobsicka ulice - Jaroslav Píša, vedoucí Odboru místního hospodářství 

Dobrý den, 
termín dokončení stavby je 10.12.2014. 
Projednal jsem se stavbyvedoucím panem Drnkou , že stavba Vám umožní vjezd do garáže nebo na 
zahradu od pátku 28.11.2014. 
Kontaktujte prosím pana Drnku tel. 602 772 547 a stavba Vám umožní vjezd v koordinaci 
s dokončováním prací. 
S pozdravem 
Jaroslav Píša 
vedoucí OMH 

 

20. 11. 2014 

Dotaz-Dětská skupina - Veronika Pechanová 

Dobrý den, 
zajímalo by mne jestli se MČ chystá zřídit dětskou skupinu? 
Služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě ve věku od šesti měsíců 
do zahájení povinné školní docházky mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim předpisů 
o školách a školských zařízeních. 
  
Děkuji, 
Veronika Pechanová 
27. 11. 2014 

Dotaz-Dětská skupina - ing. Monika Brzkovská, vedoucí Odboru sociálních věcí a 
školství 

Vážená paní Pechanová, 
v současné době se městská část  nechystá zřídit dětskou skupinu. Důvodů je mnoho, mezi hlavní 
patří, že se městská část zaměřuje na uspokojení zájmu rodičů o umístění dětí do mateřských škol, 



které zřizuje. Případné hlídání dětí mladších tří let mohou rodiče řešit využíváním nabídky soukromých 
mateřských škol na našem území, popř. v rodinném centru MUM. 
S pozdravem 
Ing. Monika Brzkovská 
vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

 

20. 11. 2014 

Práce MP - Petr Král 

Dobrý den, 
rád bych věděl, zda má obec nějaký vliv na práci městské policie. Před několika lety psala paní 
starostka, že se s nimi pravidelně schází. Jestli i v současnosti, nevím. 
Mám dojem, že MP nedělá všechno, co by měla. Uvedu dva příklady. 
1. Parkování aut na chodnících. Kolem takových aut projíždějí hlídky MP bez povšimnutí. A tento 
nešvar se rozmáhá. Třeba v Ratibořické ulici nechávají řidiči na chodníku někdy jen 20 cm. A domluva 
s nimi není možná. Smutný je pohled na děti, které cestou do školy ještě dodržují pokyny rodičů (choď 
po přechodu a po chodníku) jak se protahují tou uličkou. Oni se protáhnou, ale brzy si řeknou - na co 
pravidla, každý ať si dělá co chce. A proč se vlastně dělají za drahé peníze chodníky, po kterých se 
pak nedá chodit? 
2. V parcích jsou od nedávna tabulky zakazující tam konzumaci alkoholu. Zase vyhozené peníze, když 
nenásleduje vymáhání. Nemine žádná páteční a sobotní noc kdy je příznivé počasí, aby v 
některém nehulákaly party opilých hluboko přes půlnoc. Kdyby MP tou dobou parky objela a 
nenechala se zmást tím, že oni mají v ruce krabičky se džusem, měla by příležitost získat kladné 
body. 
Petr Král souhlasí s uveřejněním 
21. 11. 2014 

Práce MP - Hana Moravcová, starostka 

Vážený pane, 
Ráda bych Vás informovala  o spolupráci starostky se zástupci Městské policie. Pravidelné schůzky se 
zástupcem ředitele, případně s ředitelkou Obvodního ředitelství MP Praha 14 stále probíhají. 
V případě jakékoliv naléhavé situace kontaktuji zástupce ředitele pro okrsky okamžitě telefonicky, 
ostatní požadavky na spolupráci předávám na společném jednání. Stejným způsobem předám i Vaše 
připomínky k jejich práci na nejbližší schůzce v příštím týdnu a požádám, aby byly neprodleně 
zařazeny do plánu kontrol hlídek MP. Věřte mi, že to je všechno, co pro nápravu popisovaných 
problémů mohu udělat, nejsem, bohužel, ani velitel ani ředitel Městské policie. Na druhou stranu bych 
chtěla dodat, že na požadavky ze strany městské části Městská policie reaguje a v rámci svých 
možností je řeší v reálném čase. Je však nutné vzít v úvahu, že na tak velké území je bohužel počet 
strážníků nedostatečný, a to i přes to, že opakovaně žádám primátora hl. města Prahy o navýšení 
počtu. 
Doufám, že moje odpověď bude pro Vás dostačující. 
S pozdravem 
Hana Moravcová 
starostka 

 

14. 11. 2014 

Dotaz - Tomáš Komárek 

  

Dobrý den, 
  

u křižovatky ulic Náchodská – Ve Žlíbku je na třech místech nového povrchu 

vozovky rozřezaný asfalt. Jedná se o řezy tvaru obdélníku o rozměrech cca 4x1 metr z nichž 



dva jsou „opraveny“ (zality) asfaltem, a jeden je částečně zalit bílou barvou a asfaltem. Píši 

jen částečně, neboť část těchto řezů již pracovníci zhotovitele neopravili. Nastává nám zima, 

do těchto řezů nateče voda, která zmrzne a pomalu bude ničit nový povrch silnice. Zřejmě 

máme dostatek peněz na budoucí opravu těchto míst, ale přesto se ptám: Z jakého důvodu byl 

nový povrch po cca 14 dnech zcela zbytečně a pouze rozřezán, kdo nese zodpovědnost za 

takto zhotovené dílo, a kdo jmenovitě za obec „přebíral“ předmětnou stavbu (přebíral-li ji 

vůbec někdo). Co k tomu dodat, nechal bych firmu, která takto „vylepšila“ nový povrch 

vozovky celé místo vybrousit a položit nový nepoškozený povrch, samozřejmě na její 

náklady.  

Na závěr mám ještě jednu otázku na vedení obce: Nechali byste si například nově opravenou 

omítku svého domu rozřezat, a nechali to být? Děkuji za odpověď, ale prosím ne ve smyslu, 

že investorem je MHMP a obec za nic nemůže. Žádám o zveřejnění výše uvedeného dopisu. 
  

  
  

  
  

  
  

                                                                                       Tomáš Komárek 

  
21. 11. 2014 

Dotaz - Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

Dobrý den pane Komárku, 
k vašemu dotazu Vám sděluji, že řezy v novém povrchu komunikace jsou z důvodu provedení 
„detekční smyčky – čidla pro světelnou křižovatku“. 
Tyto kabely, které zaznamenávají příjezd vozidel jsou uloženy cca 2 cm pod povrchem komunikace, 
nelze je uložit při pokládce a vždy je nutno provést odříznutí a následné položení nové vrstvy asfaltu. 
Při kontrole jsem zjistil, že v části spáry chybí zalití. Na tuto závadu jsem upozornil investora stavby a 
správce komunikace Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, která zajistí nápravu. 
Děkujeme za informaci a jsme s pozdravem 
Jaroslav Píša 
vedoucí Odboru místního hospodářství 

 

14. 11. 2014 

Jak registrovat psa - Robert Sál 

Dobrý den. O prazninách jsem si pořídily štěně psa, kterého máme na zahradě RD. Prosím o 
informaci, jak psa registrovat. Pes je načipovaný. 
S pozdravem Robert Sál 
Robert Sál souhlasí s uveřejněním 
18. 11. 2014 

Jak registrovat psa - Pavlína Muroňová, ekonomický odbor 

Dobrý den pane Sále, 
na základě Vašeho dotazu, Vám poskytujeme tyto informace: 
-          Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců 
-          Ohlášení povinnosti, je poplatník (držitel) nebo plátce povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy 
nastala. 
-          Formulář pro ohlášení povinností obdržíte v kanceláři městské části –  Ing. Sýkorová Petra 
-          Sebou si doneste očkovací průkaz, kde jsou vedeny všechny potřebné údaje o pejskovi. 



-          Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě činí v městských částech 300 Kč za 
kalendářní rok a jednoho psa. 
-          Úleva na roční sazby poplatku ve výši 300 Kč bude na dobu dvou let poskytnuta tomu držiteli, 
který nechá označit psa mikročipem a současně zanést do databáze hlavního města Prahy. 
-          Na tuto úlevu má poplatník nárok počínaje rokem následujícím po roce, ve kterém splnil obě 
uvedené podmínky. Úleva se poskytne započtením při plnění poplatkové povinnosti. Pokud je výše 
úlevy vyšší než sazba poplatku, jedná se v konkrétním případě o úplné osvobození. 
S pozdravem 
Pavlína Muroňová 
Odbor ekonomický 
Jívanská 647 
193 21 Praha 9 
Tel: 271 071 652 
Email:Pavlina_Muronova@pocernice.cz 

 

12. 11. 2014 

opět Otovická - Eva Červenková 

Dobrý den 
k dotazu paní Nechutové i paní Fialové si dovoluji dodat:  
Informace, která byla zveřejněna v HPZ- že Otovická se bude opravovat až v příštím roce v březnu či 
dubnu opět mění situaci jejích obyvatel - čili minimálně dalších 6 měsíců /respektive 9-11 včetně 
stavby/ budeme v Otovické žít v extrémně prašném prostředí, navíc plném aut projíždějícíh i přes 
zákaz vjezdu. Těch slibů obyvatelům Otovické týkající se dokončení povrchů již bylo tolik a zatím 
nikdy nedošlo k jejich splnění. Naposledy byl příslib několik dní před volbami,kdy situace 
vypadala,že  práce na rekonstrukci silnice a chodníků budou zahájeny nyní  v listopadu....... 
Proto se chci zeptat - když byly letos zahájeny ony velké rekontstrukce v ulicích Lipí, 
Chvalkovická, Dobšická a dalších - proč nebyla dána přednost Otovické ?(která byla v nedobrém 
stavu již od roku 2001 po přestavbě el.osvětlení ale především nebyla vůbec dána do pořádku po 
stavbě kanalizace v roce 2010, silnice byla jen nahrubo zahrnuta recyklátem). Není myslím diskuze o 
tom,že tato ulice byla a je jednoznačně v nejhorším technickém stavu z výše jmenovaných a nyní již 
dokončovaných ulic. Myslím, že tuto odpověď dluží radnice všem lidem bydlícím v Otovické + části 
Dobšické i Chodovické, které také nebyly dokončeny. 
 
Děkuji předem za zodpovězení mého dotazu, 
Eva Červenková 
21. 11. 2014 

opět Otovická - Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

Dobrý den paní Červenková, 
K Vašemu dotazu ve věci zahájení rekonstrukce ulice Otovické Vám sděluji: 
 Výběrové řízení na zhotovitele stavby je ukončeno a čeká se na schválení radou hl. m. Prahy. 
Vzhledem k tomu, že po volbách byly rady hl. m. Prahy zrušeny, nebylo možno dosud schválit 
vybraného uchazeče. 
Předpokládáme, že se tak uskuteční v prosinci. Vlastní zahájení stavby bude v období březen – duben 
2015. 
K dotazu, proč byly zahájeny velké rekonstrukce ostatních ulic  jako Ratibořické, Lipí, Chvalkovické, 
Dobšické a další Vám sděluji, že výběrové řízení na tuto stavbu bylo vypsáno investorem stavby hl. m. 
Prahou v prosinci 2011 a ukončeno na jaře 2014. 
Jedná se o jiný soubor komunikací nutných k rekonstrukci. 
 O dokončení povrchů v ulici Otovické v úseku Chodovické – Jívanské usiluje vedení naší městské 
části od r. 2010, kdy byl dokončen předchozí úsek ulice Otovické. 
Provizorní recyklátový povrch komunikace v ulici Otovické zůstal po stavbě nové kanalizace v r. 2010 
s tím, že následně bude městem dle plánu provedena nová komunikace. 
S pozdravem 
Jaroslav Píša 
vedoucí Odboru místního hospodářství 



12. 11. 2014 

Otovická - Pavla Martinková 

Se zájmem jsem si přečetla příspěvek paní Fialové ohledně Otovické ulice. Nijak nezlehčuji to, že 
projít ulicí Otovickou je nepříjemné a spíše připomíná terénní cvičení. Nicméně daleko horší, než tu 
jen procházet, je tu bydlet. Výmoly na silnici (dá- li se tomu ještě říkat silnice), chodníky samá díra a 
nerovnost a především tuny prachu, který dýcháme my a naše děti. Situaci ještě zhoršují rychle 
projíždějící auta, která víří prach neskutečným způsobem. Minule jsem šla s malým synkem naší ulicí 
a za projíždějící autem se zvedla taková oblaka prachu, že jsem si připadala jak na Divokém západě. 
Značka zákazu je řidičům zřejmě pro smích. Doufám, že jarní termín opravy bude konečně dodržen, 
dosud bylo stále jen opakováno, že naše ulice bude opravena a pořád jen čekáme a čekáme. Též 
doufám, že bude opravena i přilehlá ulice Chodovická.  
21. 11. 2014 

Otovická - Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

Dobrý den paní Martinková, 
K Vašemu dotazu Vám sděluji, že rekonstrukce ulice Otovické, která bude zahájena v březnu – dubnu 
2015 obsahuje i další ulice jako: 
-          Dobšická, Chodovická, Před drahou, Komárovská, Votuzská, Hrdoňovická, Hermanická a 
Plkovská. V ulicích, kde chybí kanalizace, bude současně položena i nová kanalizace. Předpoklad 
dokončení stavby je rok 2015. 
S pozdravem 
Jaroslav Píša 
vedoucí Odboru místního hospodářství 

 
29. 10. 2014 

Koordinace prací - Dobšická/Otovická - Renata Fialová 

Dobrý den, na těchto stránkách se poslední dobou často řeší nekoordinovanost projektů při opravách 
silnic v Horních Počernicích. Kvůli dlouhotrvající opravě Dobšické, jsem nyní  nucena procházet denně 
ulicí Otovickou a to  v úseku Chodovická-Jívanská. Tato ulice je naprosto šílená - samý výmol, 
nerovnosti na chodnících a spousta projíždějícíh aut, kvůli neprůjezdné Náchodské, což vše celou 
situaci zhoršuje. Proč se neopravila tato ulice a opravují se jiné, které nebyly v tak hrozném 
stavu?  Zajímalo by mne kdo na úřadě rozhoduje o tom,kdy se jaká ulice bude opravovat a proč se 
vše začalo realizovat před volbami. 'Také proč vše trvá tak dlouho a na stavbách často nikdo není - 
znepříjemňuje to život hodně lidem, ulice jsou neprůjezdné i neprůchozí řadu týdnů a měsíců. 
Děkuji za zodpovězení dotazu 
Renata Fialová 
30. 10. 2014 

Koordinace prací - Dobšická/Otovická - Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

Dobrý den paní Fialová,  
  
23.10.2014 jsem odpovídal  panu Doležalovi na velkou rozestavěnost při rekonstrukci komunikací 
v letošním roce. 
O dokončení povrchů v ulici Otovické zejména v úseku Chodovické – Jívanské usiluje naše městská 
část od roku 2010, kdy byl dokončen předchozí úsek ulice Otovické. 
Jsme si vědomi, že tato komunikace je ve velmi špatném stavu a vedení naší městské části vyvíjelo 
maximální úsilí k její rekonstrukci. 
I zde je investorem hl. m. Praha, které vypisuje výběrové řízení a přiděluje finanční prostředky pro 
realizaci. 
Výběrové řízení bylo vypsáno v průběhu letošních prázdnin a po schválení novou radou hl. m. Prahy 
bude do konce letošního roku moci být stavba zahájena. 
Vzhledem k zimnímu období budou práce zahájeny březen – duben 2015. 



S pozdravem 
Jaroslav Píša 
vedoucí Odboru místního hospodářství 
 

27. 10. 2014 

Parkování - Emil Ruda 

Proč OŽP nepožádá o pomoc policii? Auta parkují na chodnících, na trávě, blokují přechody mezi 
chodníky atd. Pokud vím, tak policie by se měla starat o bezpečnost a dodržování platných zákonů. 
Jestliže hlídka obejde pár bloků, zjistí tolik přestupků (a z nich dost peněz za pokuty), že odradí řidiče 
od parkování "kde se dá" a nebude muset získávat peníze chytáním řidičů na rovinách, kde stavební 
firma zapomněla odstranit omezení rychlosti. 
31. 10. 2014 

Parkování - 

Vážený pane Rudo, 
Vaše výhrady k činnosti městské policie můžete konzultovat přímo s jejím vedením. Zároveň Vás 
mohu ujistit, že OŽPD je trvale v kontaktu, jak s městskou policií, tak i s policií ČR a na Vámi 
zmiňované přestupky rovněž upozorňuje. 
 S pozdravem 
Ing. A. Šebestík, referent OŽPD 

 

27. 10. 2014 

Přechod Stoliňská a bezpečnost - Emil Ruda 

Dobrý den, 
stále častěji dospívám k názoru, že dopravní odbor a MÚ pokračuje ve stylu předcházejícího předsedy 
Ivana Lišky, tedy rozsáhlé investice, kde to není nutné, ale nechat jednoduše opravit výtlukya jámy, to 
se asi nevyplatí. Logika jde asi také stranou, typickým případem je přechod Stoliňská. Dost dlouho 
tam byly velké betonové zábrany, které funkci plnily víc než dobře. Pak asi bylo potřeba proinvestovat 
(= tedy utratit určitý asi zcela zbytečný obnos za každou cenu) a začaly se budovat dva chodníčky 
uprostřed silnice. Na Náchodské byl několik týdnů dopravní kolaps, to ale nikoho na MÚ asi 
nezarazilo. Výmluvy na posun termínu jsou dost naivní, jde o to, proč práce vůbec začaly. Že ale 
ochrana chodců je teď téměř žádná, to někoho napadnout mělo! Předchozí betonové zábrany by 
dokázaly zastavit auto, ale přes chodníčky auto přejede a smete chodce. To pravdu na MÚ nikdo 
nepřemýšlí nebo je v rozpočtu hodně peněz a je potřeba je utratit? Příkladem mohou být i 
zpomalovací zábrany - zcela spolehlivé asfaltové překážky byly odstraněny a nahrazeny kulatými 
terči, které jsou šroubované do vozovky. Tyto terče ničí podvozky aut, voda se dostane do vozovky a 
zima ji poškodí, ale to asi nikomu nevadí. Kolik stojí tato nesmyslná výměna? Zajímá se někdo z 
MÚ  např. prachové mikročástice z aut a to, že na těchto místech, kde auta musí zabrzdit a pak se 
rozjíždět, je koncentrace karcinogenních prachových částic desetinásobná? A to jsou zábrany blízko 
zastávek a škol.... Bohužel potvrzujete jedovatou poznámku, že výměna složení lidí na úřadech vůbec 
nevede ke změně. 
31. 10. 2014 

Přechod Stoliňská a bezpečnost - ing. Aleš Šebestík, referent OŽPD 

Vážený pane Rudo, 
 Vaše výhrady k činnosti městské policie můžete konzultovat přímo s jejím vedením. Zároveň Vás 
mohu ujistit, že OŽPD je trvale v kontaktu, jak s městskou policií, tak i s policií ČR a na Vámi 
zmiňované přestupky rovněž upozorňuje. 
Přestavba a úprava přechodu Náchodská/Stoliňská jako i celá ul. Náchodská je v  gesci Odboru 
dopravních agend, Magistrátu hl. m. Prahy a ve správě TSK Praha. OŽPD, MČ Praha 20 
s realizovanou úpravou souhlasí, neboť je zařazena do celostátní akce „Bezpečná cesta do škol“. 



Užití zpomalovacích prahů  na dalších komunikacích v Hor. Počernicích je rovněž v souladu s platnou 
právní úpravou, se souhlasem policie ČR a většinou na i na základě žádosti místních občanů. U 
rekonstruovaných úseků jsou montované gumové prahy nahrazovány trvalou živičnou úpravou. 
 S pozdravem 
Ing. A. Šebestík, referent OŽPD 

 

25. 10. 2014 

Nutnost oprav na Náchodské - Sylvie Vrbová 

Dobrý den, 
chtěla bych se zeptat, z čí iniciativy vznikl nápad stavby nového přechodu u zastávky Chvaly. Přechod 
i vozovka se mi zdály v pořádku a tudíž nechápu, proč muselo dojít k obnově přechodu, který předtím 
sloužil svémů účelu. Stavba nového se mi zdá absolutně zbytečná a navíc otravuje denně stovky lidí, 
kteří Náchodskou musí projet. Takže se chci zeptat, zda to bylo opravdu nutné a kdo to vymyslel. 
Myslím, že by jste se měli zabývat mnohem většími problémy než zbytečnými opravami přechodů, 
které slouží. Mě například vadí nepřiměřená výška některých retardérů v HP. Vy mi asi poškozené 
tlumiče platit nebudete, že. (Podotýkám, že i když retardér přejedu nejnižší možnou rychlostí, autu to 
dá celkem zabrat). 
Děkuji za odpověď, ocením ji stručnou a jasnou a upřímně doufám, že bude bez odvolávání se na jiné 
orgány.  
31. 10. 2014 

Nutnost oprav na Náchodské - ing. Aleš Šebestík, referent OŽPD 

Vážená paní Vrbová, 
 přestavba a úprava přechodu Náchodská/Stoliňská jako i celá ul. Náchodská je v  gesci Odboru 
dopravních agend, Magistrátu hl. m. Prahy a ve správě TSK Praha. OŽPD, MČ Praha 20 
s realizovanou úpravou souhlasí, neboť je zařazena do celostátní akce „Bezpečná cesta do 
škol“.  S přechodem byly upraveny i parametry autobusové zastávky a řešena bezbariérovost všech 
přilehlých přechodů. 
Užití zpomalovacích prahů  na dalších komunikacích v Hor. Počernicích je rovněž v souladu s platnou 
právní úpravou, se souhlasem policie ČR a většinou na i na základě žádosti místních občanů. U 
rekonstruovaných úseků jsou montované gumové prahy nahrazovány trvalou živičnou úpravou. 
 S pozdravem 
Ing. A. Šebestík, referent OŽPD 

 

24. 10. 2014 

Dopravní situace Náchodská ul. - Dagmar Vlčková 

Dobrý den, 
jak jsem si přečetla v předchozích článcích, mnoho spoluoobčanů již žádalo informace k dopravní 
situaci v Náchodské ulici. Denně tudy  jezdím MHD do práce a zase zpět. Situace je den ode dne 
horší. Předpokládala bych, že ač tuto stavbu provádí TSK hla. města Prahy, bude mětská část striktně 
trvat, že  bude na nájezdu od Černého mostu upozorňující informační tabule o dopravním omezení v 
oblasti Chval, kdo je dodavatelem stavby a od kdy do kdy bude toto omezení trvat. Konstatování MČ, 
že omezení bude ukončeno dne .... , jak dovolí meteroligické podmínky, mě doopravdy jako občana 
používající MHD neuspokokuje. Ono taky může zasněžit, nebo třeba klesnout teploty pod bod mrazu a 
tato situace může trvat do jara!!! Nechápu, jak vůbec mohl dát někdo souhlas k tomu, aby tyto práce 
začaly být prováděny po letních měsících. To už vůbec nemluvím o dopravní situaci uvnitř Počernic, 
kde probíhá jedna rekonstrukce na druhou, místních komunikací, no a že by o tom byla někde nějaká 
zmínka, asi bych hledala marně. Takže doufám, že MČ bude strikně trvat na na termínu dokončení 
stavebních prací, a že po 27.10. nebudu muset sledovat jak v 8 hodin v době největší dopravní špičky 
TSK rozmisťuje na Chvalech nové dopravní značení, oni si jistě všichni rádi v koloně postojí. 
  
D.Vlšková 



  
31. 10. 2014 

Dopravní situace Náchodská ul. - ing. Aleš Šebestík, referent OŽPD 

Vážená paní Vlčková, 
 přestavba a úprava přechodu Náchodská/Stoliňská jako i celá ul. Náchodská je v  gesci Odboru 
dopravních agend, Magistrátu hl. m. Prahy a ve správě TSK Praha. OŽPD, MČ Praha 20 
s realizovanou úpravou souhlasí, neboť je zařazena do celostátní akce „Bezpečná cesta do 
škol“.  S přechodem byly upraveny i parametry autobusové zastávky a řešena bezbariérovost všech 
přilehlých přechodů.  
 S pozdravem 
Ing. A. Šebestík, referent OŽPD 

 

22. 10. 2014 

nebezpečí ulic - Pavla Nechutová 

Dobrý den, 
velice oceňuji rekonstrukce ulic v HP, bude to super až budou všechny ulice stejné s hromadou 
retardérů pro naše bezpečí. Ovšem co mě velice rozčiluje každé ráno a prakticky pokaždé je 
neomalenost řidičů a nepřizpůsobení dohledu na bezpečnost současné situaci. Chápu že práce se 
nějak naplánovali, ovšem logičnost rozvržení prací je pro většinu občanů velice nepochopitelná. HP 
jsou prakticky neprůjezdné, většina řidičů se nacpe do křižovatky ikdyž je neprůjezdná, chodci tak 
nemůžou bezpečně přecházet a rezidenti z ostatních ulic se jen těžko dostávají na Náchodskou. Ulicí 
Otovickou neustále projíždí velké množství řidčů, kteří si zde zkracují čekací dobu na Náchodské a to 
už nemluvím o jejich rychlosti. Policejní hlídku jsem zde, od začátku září, zaznamenala pouze 2x. 
Stála na konci ulice cca 10 min a projíždějích řidičů si ani nevšimla. Proč se neposílí dohled 
policejních složek alespoň v hlavních špičkách, abychom mohli docházet s dětmi do škol a školek i na 
světelných křižovatkách bezpečně a proč neposlušní řidiči projíždí bez jediného postihu? 
Děkuji za odpověď. 
Nechutová 
4. 11. 2014 

nebezpečí ulic - Ing. Aleš Šebestík, referent OŽPD 

Dobrý den paní Nechutová, 
 probíhající rekonstrukce komunikací v Hor. Počernicích jsou v plánu již od r. 2006. Až v letošním roce 
městský investor fin. prostředky získal a práce zahájil. Dopravní značení objízdných tras je 
zpracováno autorizovaným projektantem, schváleno policií ČR a OŽPD Praha 20.  Stávající 
problémy  na křižovatce Náchodská / Bystrá  (u Penny) způsobuje především často 
uzavřený  úrovňový železniční přejezd. Plynulost dopravy by jistě zlepšila i okružní křižovatka, která je 
však podmíněna zmíněným přejezdem. 
 S pozdravem 
ing. Aleš Šebestík 
referent OŽPD 

 

22. 10. 2014 

Průjezd Horními Počernicemi - Jana Najmanová 

Nad poslední "aktualitou" zprůjezdnění ulice Ve Žlíbku nezbývá než se smát! A co omluva občanům? 
A kdy bude vyřešen hlavní problém - zprůjezdnění ulice Náchodské? Denně jezdím z Horoušánek na 
Černý most, poslední dny jel autobus na Černý most přes hodinu!! Dne jsem jela dříve, chtěla jsem 
využít vlak z Úval, autobus přijel s dvacetiminutovým zpožděním! Kdo opravy plánuje, proč se nedělají 
např. v době letních prázdnin, kdy není takový provoz a nepracuje se nepřetržitě?! Chápu, že se ulice 
musí opravit, ale takto? Bude to jen podporovat nárůst automobilové dopravy. Jana Najmanová 



23. 10. 2014 

Průjezd Horními Počernicemi - ing. Aleš Šebestík 

Vážená paní Najmanová 
Současná vyšší intenzita provozu na ulici Náchodská, hlavně na příjezdu od Nehvizd,  je způsobena 
zpomalením provozu v úseku stavby nového přechodu u ulice Stoliňská. Tato akce je v gesci Odboru 
dopravních agend Magistrátu hl. města Prahy a investora Technické správy komunikací Praha. 
Městská část Praha 20 požadovala, aby tato stavba byla prováděna v letních měsících v období 
prázdnin. Z důvodu opožděného vydání stavebního povolení hl. městem Praha se tato stavba 
posunula na měsíc říjen. 
Ulice Náchodská v místě nového přechodu, po dnešním slibu zhotovitele, bude za podmínky 
přijatelného počasí na dokončení prací od pátku 24.10. do pondělí 27.10.zprovozněna v plném 
rozsahu v úterý 28.10.2014. Ul. Ve Žlíbku – zprovoznění 26. 10. 2014, ul. Chvalkovická, Lipí, 
Dobšická 29. 11. 2014. 
  
Za OŽPD MČ Praha 20 
Ing. A.Šebestík 

 

22. 10. 2014 

doprava - Pavel Venera 

Pohodovy den preji, 
hnedle v pocatku uvadim na pravou miru jednu vec - nejsem obyvatel Hornich Pocernic, nicmene tudy 
dvakrat denne, rano a vecer, putuji v prostredcich hromadne prepravy smer Cerny Most resp. 
Nehvizdy. Diky tomu to, co se tu odehrava cca od zari muj mozek jednoduse nepobira. Rad bych 
zvedel, ktera pomazana hlava odsouhlasila vsechny ty v jednu dobu provadene opravy a upravy co se 
mistnich ulic a silnic tyce? Kterypak myslitel zaridil to, ze prujezdu Pocernicemi se ani pri nejlepsi vuli 
nelze vyhnout a jedina cesta vede po Nachodskei?! Tento zrejme nesvepravny jedinec by mel dostat 
neplacene volno a v jeho ramci od rana do vecera uzivat "komfort" sveho pocinani, to jest sedet v 
busu a putovat sem a tam, tam a sem... 
  
23. 10. 2014 

doprava - ing. Aleš Šebestík, referent OŽPD 

Vážený pane Venero, 
Současná vyšší intenzita provozu na ulici Náchodská, hlavně na příjezdu od Nehvizd,  je způsobena 
zpomalením provozu v úseku stavby nového přechodu u ulice Stoliňská. Tato akce je v gesci Odboru 
dopravních agend Magistrátu hl. města Prahy a investora Technické správy komunikací Praha. 
Městská část Praha 20 požadovala, aby tato stavba byla prováděna v letních měsících v období 
prázdnin. Z důvodu opožděného vydání stavebního povolení hl. městem Praha se tato stavba 
posunula na měsíc říjen. 
Ulice Náchodská v místě nového přechodu, po dnešním slibu zhotovitele, bude za podmínky 
přijatelného počasí na dokončení prací od pátku 24.10. do pondělí 27.10.zprovozněna v plném 
rozsahu v úterý 28.10.2014. Ul. Ve Žlíbku – zprovoznění 26. 10. 2014, ul. Chvalkovická, Lipí, 
Dobšická 29. 11. 2014. 
 Za OŽPD MČ Praha 20 
Ing. A.Šebestík 

 

22. 10. 2014 

Dotaz - Václav Křivánek 

Dobrý den vážení, 



                          jelikož nevím kdo má tuto věc v referátu, píši bez adresování. Procházím naší čtvrtí 
několikrát denně a po řadu let a zjišťuji,že se vůbec neprovádí udržba komunikací,chodníků,porostů 
kolem nich atd. Neustále se někdo holedbá jak je naše čtvrť krásná, já vidím,že tomu tak není. Ani ty 
nově zbudované komunikace neumí te uklidit. Rád bych věděl, proč se to neděje a kdy nastane 
zlepšení. Lidé chodí ve spadaném listí, po neudržovaných chodnících a dýchjí všudy přítomný prach. 
Díky za odpověď a taky za nápravu V.K. 
23. 10. 2014 

Dotaz - Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

Dobrý den pane Křivánku,  
     odpovídám na Váš kritický názor ohledně úklidu obce. 
Naše městská část provádí v jarním období pravidelný úklid všech komunikací a chodníků. 
Následně je prováděn úklid komunikací a chodníků průběžně dle míry znečištění. 
V případě, že máte konkrétní chodník nebo komunikaci, kde je třeba provést úklid obraťte se prosím 
na Odbor místního hospodářství tel: 271 071 690. 
Operativně úklid zajistíme. 
Děkujeme za připomínku a jsme s pozdravem 
  
Jaroslav Píša 
vedoucí  Odboru místního hospodářství 
Městská část Praha 20 - úřad městské části 
Lipí 2642/4, Praha 9 – Horní Počernice,  193 00 
IČO: 240 192 DIČ CZ 00240192 
Tel: +420 271 071 690, 691,692 
Jaroslav _pisa@pocernice.cz 
www.pocernice.cz 
  
  
26. 8. 2015 

Dotaz - Jiří Beran 

Dobrý den, 
již několikrát jsem byl v průbehu noci vzbuzen nočním vozidlem při úklidu silnic. 
Nerozumím tomu, proč je tato velmi hlučná činnost prováděna v průběhu noci. 
Nejedná se ani o sezónní úklid, ale o častější režim, kdy jen za léto to odhaduji 5x. 
Dnes v noci 26.8. v 0:38 opět vozidlo projíždí po ul. Chvalkovická. 
Prosím o vysvětlení   
Děkuji 
JB 

 

21. 10. 2014 

Dopravní situace - Jana Miráčková 

Dobrý den, 
máme nějakou možnost jak zjistit kdy budou Počernice zase normálně průjezdné? 
Nejde jen o Náchodskou a upravu přechodu u ZŠ Stoliňská (kdo rozhoduje o plánované době 
realizace ?). Jak jsou naplánovány opravy a upravy povrchu v přilehlých ulicích, jaký je aktuální stav a 
plánovaná doba dokončení? 
děkuji 
23. 10. 2014 

Dopravní situace - ing. Aleš Šebestík, referent OŽPD 

Vážená paní Miráčková, 
Současná vyšší intenzita provozu na ulici Náchodská, hlavně na příjezdu od Nehvizd,  je způsobena 
zpomalením provozu v úseku stavby nového přechodu u ulice Stoliňská. Tato akce je v gesci Odboru 

mailto:_pisa@pocernice.cz
http://www.pocernice.cz/


dopravních agend Magistrátu hl. města Prahy a investora Technické správy komunikací Praha. 
Městská část Praha 20 požadovala, aby tato stavba byla prováděna v letních měsících v období 
prázdnin. Z důvodu opožděného vydání stavebního povolení hl. městem Praha se tato stavba 
posunula na měsíc říjen. 
Ulice Náchodská v místě nového přechodu, po dnešním slibu zhotovitele, bude za podmínky 
přijatelného počasí na dokončení prací od pátku 24.10. do pondělí 27.10.zprovozněna v plném 
rozsahu v úterý 28.10.2014. Ul. Ve Žlíbku – zprovoznění 26. 10. 2014, ul. Chvalkovická, Lipí, 
Dobšická 29. 11. 2014. 
  
Za OŽPD MČ Praha 20 
Ing. A.Šebestík 

 

20. 10. 2014 

Stavební šílenství - Jan Doležal 

V několika posledních týdnech, zhruba od druhé poloviny prázdnin, nastalo v Počernicích na cestách 
stavební šílenství, které nemá v minulosti obdoby. Ten kdo tyto opravy cest povolil, netroufám si říct, 
že naplánoval, protože to nemá s plánováním nic společného, bez ladu a skladu uzavřel celé oblasti, 
tak že znemožnil průjezdnost, zásobování a bezpečnost velkého množství ulic. Je uzavřeno velké 
množství cest, aniž by se dříve započaté rekonstrukce dokončily a zprovoznily. V celé řadě ulic došlo 
jen k rozkopání vozovek a tím k jejich zneprůjezdnění, ale následná stavební činnost v takto 
zasažených komunikacích je řadu dní rovna nule. Stavební firma (nebo firmy), zjevně na tak rozsáhlou 
práci nemá dostatek strojů, ani pracovníků. Takto jsou "postiženy" celé Počernice, od Chval až po 
Žlíbek. Takové překotné rekonstrukce zadané před koncem volebního období, vzbuzují mezi občany 
dojem, že končící garnitura na Městském úřadu, chtěla narychlo zadat stavební zakázky pro případ, 
že by již v dalším volebním období, musela skončit. A bylo jim jedno co jejich překotná aktivita způsobí 
v Počernicích, už tak dost zasažených enormním dopravním provozem, za zmatky, komplikace a 
zhoršení životního prostředí. Měl by se s touto situací nově zvolený výbor na radnici zpětně zabývat a 
prověřit jí. Hesel na toto téma jsme v minulém období před volbami četli z každého plakátu 
a billboardu dost. Tak to máte teď možnost splnit.... 
  
23. 10. 2014 

Stavební šílenství - Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

Dobrý den pane Doležale, 
odpovídám na Váš kritický názor k velkému dopravnímu omezení z důvodu rekonstrukcí komunikací. 
V letošním roce byly prováděny v Horních Počernicích 2 hlavní stavby a to rekonstrukce ulice Ve 
Žlíbku investorem Technickou správou komunikací hl. m. Prahy a rekonstrukce dalších komunikací 
pod názvem „Etapa 0020 Čertousy“ jejímž investorem je Odbor městského investora Magistrátu hl. m. 
Prahy. 
Oprava ulice Ve Žlíbku byla rozdělena do 3. etap z důvodu zajištění dopravní obslužnosti a celková 
doba výstavby byla investorem stanovena v rámci výběrového řízení.   
Stavba byla zahájena 30. března a bude ukončena 26. října. 
Výběrové řízení na rekonstrukci komunikací „etapy 0020 Čertousy“ vypsal OMI MHMP již 20.11.2011. 
Vzhledem k průtahům a odvolávkám v průběhu výběrového řízení bylo toto ukončeno až v květnu 
2014! 
Jedním z kritérií, které město stanovilo do výběrového řízení byla i délka výstavby. 
MČ velmi důsledně zvážila všechny aspekty pro realizaci stavby a stanovila po dohodě s investorem 3 
etapy výstavby, tak aby byla zajištěna dopravní obslužnost a současně, aby stavba mohla být 
realizována v termínu. 

1. Etapa od 1.7. do 31.8 obsahovala oblast kolem školy Ratibořická a otočku linky 
MHD 223, aby po prázdninách se děti vrátily do upravených a dokončených ulic 
a chodníků. 

2. Etapa zahájená od 1.9 a dokončená do konce listopadu obsahuje zejména ulice 
ve středu městké části. Zejména uzavřením ulice Chvalkovické a vedlejších ulic 
Lipí a Dobšické dochází k zvýšení dopravní zátěže na ulici Jívanskou. 



3. Etapa od 1.4.2015 bude řešit další komunikace tj. zejména Božanovskou 
v úseku od Náchodské po Vysokovskou a od Podůlší po K Palečku, která 
vzhledem k uzavření ulice Ve Žlíbku nemohla být v letošním roce realizována. 

Dále budou prováděny rekonstrukce ulic Bártlovy, Na Staré silnici, Cirkusové a Tikovské, které jsou 
v okrajových částech obce. 
Jsme si vědomi, že zejména 2. Etapa způsobuje větší dopravní zatížení a nepříjemnosti pro občany 
bydlící ve středu obce. 
Na druhou stranu velké finanční prostředky, které město investuje v letošním roce jsou obrovským 
krokem dopředu v dostavbě nových komunikací a chodníků pro naše občany. 
Rozložením stavby do delší doby by jistě bylo logické, snažší, ale z pohledu obce bychom se zároveň 
vzdali velké části peněz, které naše městská část potřebuje. 
Doufáme, že současný přísun fin. prostředků z hlavního města bude pokračovat i v příštích letech, 
abychom mohli dokončit chybějící kanalizace, komunikace a chodníky. 
S pozdravem                          
Jaroslav Píša, vedoucí OMH 
27. 10. 2014 

Stavební šílenství - Emil Ruda 

Jsem nucen reagovat na odpověď pana Píši, bohužel se nevyjádřil k důležité otázce pana Doležala 
(cituji): "...následná stavební činnost v takto zasažených komunikacích je řadu dní rovna nule. 
Stavební firma (nebo firmy), zjevně na tak rozsáhlou práci nemá dostatek strojů, ani pracovníků." Proč 
MÚ zadává práci firmám, které používají stejnou taktiku jako před rokem 1989, tedy rozkopat a odejít 
jinam. Jinými slovy, otevřít si možnost fakturace po zahájení prací. Jsou dopravní práce nějak 
limitovány časem? Když ne, tak proč? Jsou uplatňovány penalizace za nedodržení termínů? Je vůbec 
nějakým způsobem kontrolována kvalita práce? Je ve smlouvách implementováno zádržné? 
30. 10. 2014 

Stavební šílenství - Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

Dobrý den pane Ruda, 
k Vašemu dotazu na rekonstrukce komunikací Vám sdělujeme, že investorem je hl. město Praha , 
které vypisovalo výběrové řízení na stavbu a nastavilo podmínky výstavby. Hlavní město, jako investor 
stavby si zajišťuje technický dozor, jako kontrolu nad průběhem výstavby, kvalitou prováděných prací 
a dodržování termínů. Na stavbě jsou pravidelně každé úterý kontrolní dny, kterých se zúčastňují 
zástupci naší městské části, kteří uplatňují připomínky našich občanů k výstavbě. 
Jaroslav Píša 
vedoucí Odboru místního hospodářství 

 

20. 10. 2014 

Žádost o úpravu komunikace - bezohlednost řidičů! - Martina Viochnová 

Dobrý den, ráda bych nějak vyřešila problém s komunikací, kde před chodníkem pořád stojí nějaké 
auta a nedá se projít z chodníku na chodník přes cestu. Jedná se chodník mezi ulici U Jeslí a 
Ruprechtickou, kde vedle chodníku jsou popelnice a tam je nakreslená žlutá čára. Je to vnitroblok, kde 
denně chodím s kočárkem a dětmi po chodníku, na hřiště, do obchodu a nejsem sama s kočárkem, 
ale přejít tu cestu a dostat se dál do školky už bývá neúnosné. Bezohlednost řidičů je fakt velká. Tady 
asi nejde přidat fotku a tak je pošlu emailem, kde je viditelné, že auta se klidně postaví před chodník. 
Chápu že tam není cedule zákaz stání, ani není namalován přechod pro chodce a tak ani policie nic 
neudělá. Můžete prosím zažádat, aby se před ty chodníky namalovala žlutá čára a dalo se pěkně 
projít z chodníku na chodník přes cestu? Nebo i já bezohledná řidička se mám postavit do křižovatky, 
aby nemohli kolem mne řidiči projít do ulice, kterou zablokuji a bude to v pořádku? V autoškole a 
všude se o tom mluví, ale realita je poněkud jiná. Neumím si to představit v zimě, kde ten chodník se 
frézuje, ale kolem už ne a tak s kočárkem budu objíždět jinou ulicí, zdržovat se tím, než abych mohla 
jít rovně? Bohužel to začíná být opakovaně, skoro ob den. Můžete s tím něco udělat? Tké dát názor 
na stránky Počernic. 
  
Děkuji 



Martina Viochnová 
21. 10. 2014 

Žádost o úpravu komunikace - bezohlednost řidičů! - Martina Viochnová 

Ještě bych podotkla, že je mi líto i řidičů pražských služeb, který nám čistí hřiště a kosí trávu a tím 
chodníkem jezdí a blokuje je auto na cestě před chodníkem a tak musí obcházet přes vysoký 
obrubník. 
23. 10. 2014 

Žádost o úpravu komunikace - bezohlednost řidičů! - ing. Aleš Šebestík, referent 
OŽPD 

Vážená paní Viochnová, 
 parkování vozidel v místech navazujících chodníků je řešeno obecným opatřením, zákonem a 
vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích. Tyto přestupky je proto nutno řešit s policií ČR 
nebo městskou policií.  Odbor dopravy a životního prostředí, MČ Praha 20, zajistí zdůraznění 
uvedených lokalit vodorovným značením (žlutou čárou)  a zároveň upozorní městskou policii, aby se 
na tyto přestupky více zaměřila. 
 S pozdravem 
Ing. A. Šebestík, referent OŽPD 

 

11. 10. 2014 

10 problémů Horních Počernic - chybí hluk z dálnice - Václava Holušová 

Dobrý den, se zájmem jsem si pročetla otázky ankety zaměřené na výběr dvou největších problémů 
Horních Počernic. Bohužel jsem v nabídce nenašla ten, který nás denně trápí už spoustu let. Je to 
hluk z dálnice D11, kterou máme skoro "pod okny". Tento problém s námi sdílí všichni ti, kteří bydlí v 
ulicích K palečku, V lukách i v okolí. Pracuje se na nějakém řešení? 
S pozdravem, Holušovi 
17. 10. 2014 

10 problémů Horních Počernic - chybí hluk z dálnice - ing. Aleš Šebestík, referent 
OŽPD 

Vážená paní Holušová, 
 Úřad  městské části Praha 20  v minulosti již vícekrát řešil s ŘSD Praha možnosti snížení hlučnosti 
z D11 a Pražského okruhu. Žádné kontrolní měření hladiny hluku, provedené Hygienickou stanicí 
Praha, však neprokázalo překročení hygienických limitů. Jak přes den, tak i v noci. To 
však  neznamená, že tímto hlukem není zhoršena kvalita bydlení v uvedené oblasti.  Zatím bylo 
dosaženo toho, že při chystaných úpravách D11 a Pražského okruhu bude zde položen tzv. tichý 
asfalt a propojení protihlukové bariéry kolem přípojné rampy z D11 podél Pražského okruhu až k ul. 
Chlumecké/Náchodské. Termín provedení těchto úprav  a hlavně jejich účinnost  na komfort bydlení 
zatím neznáme. 
 S pozdravem 
Ing. A. Šebestík, referent OŽPD 

 

2. 10. 2014 

videozáznamy - Vladimír Hošek 

26. zastupitelstvo bylo 15.9., dnes je 2.10. a videozáznam z jednání na obecním webu stále není. 
Těžko se ubránit dojmu, že to není před volbami schválně. Pracujte a neslibujte. Vladimír Hošek 
10. 10. 2014 

videozáznamy - David Krušina, vedoucí OISD 



Dobrý den pane Hošku, 
reaguji na Váš názor vložený na webové stránky MČ Prahy 20: 
 26. zastupitelstvo bylo 15.9., dnes je 2.10. a videozáznam z jednání na obecním webu stále není. 
Těžko se ubránit dojmu, že to není před volbami schválně. Pracujte a neslibujte. Vladimír Hošek 
                 Opravdu se nejednalo o žádný záměr nevložení videa ze strany úřadu, video bylo na 
stránky umístněné jakmile to časový prostor pracovníků OISD umožnil. Práce za vložením videa 
nejsou nikterak zanedbatelné, video se z formátu který úřad dostane musí převádět hned dvakrát, tak 
aby bylo následně možné jej shlédnout na webu. Samotný první převod je velmi časově náročný. 
 Děkuji za pochopení 
David Krušina 
Vedoucí informatiky a správy dat 
 Městská část Praha 20 - úřad městské části 
Jívanská 635/6 | 193 00 | Praha 20 | Horní Počernice 
T:+420 271 071 791 | M: +420 724 825 409 

 

29. 9. 2014 

zápis ze setkání s občany ke sportovní hale - Jiří Šebek 

Vážená paní starostko, pane Kočí ml., 
v sekci o sportovní hale na webu úřadu jsem si přečetl zápis ze setkání s občany ohledně stavby 
sportovní haly, kterého jsme se zúčastnil a po jeho přečtení jsem zjistil, že některé dotazy z řad 
občanů - dle mého názoru důležité pro další informovanost a vyhodnocení nákladů na výstavbu ve 
výši Kč 70 mil., nejsou v zápise vůbec uvedeny. Jsem přesvědčen o tom, že 90 % zúčastněných je 
stejně jako já pro stavbu sportovní haly, avšak jsem také přesvědčen, že v zápise by měly být veškeré 
informace, které na setkání zazněly. Věřím, že se toto stalo nedopatřením a prosím proto o jejich 
doplnění a aktualizaci zápisu ze setkání s občany. 
- v zápise není uveden první negativní názor občana ( jeho jméno jsem si nestihl poznamenat ), který 
byl proti stavbě z důvodů jejího umístění a finanční náročnosti. 
 - u dotazů pana Hájka mi chybí informace a odpověďi na : 
 - jaké zkušenosti má společnost Beniksport s.r.o. se stavbou mutifunkčního zařízení těchto rozměrů? 
-jak dokážete vysoutěžit nižší ceny na realizaci zakázky vytápění, když se jedná o jedinečnou 
technologii, kterou nikdo jiný nepoužívá a v realizaci stavby by byla první použitá v ČR? 
- jaká je nákladovost na stavbu parkovacích stání v suterénu objektu, o kolik by se zvýšila cena 
stavby? 
- je někde fungující hala s hracím prostorem pro děti z mateřské školy umístěným na střeše ? 
 - u datazů pana Jůna 
- jak se budou využívat granty na halu ( informace , že tyto nelze následně použít na provoz ) 
- jak je policie připravena řešit situaci o víkendech při příjezdu fanoušků různých tým? 
 dále mi chybí v zápise mé zásadní dotazy, které jsme vznesl : 
-zda obec má připravenu ekonomickou studii provozu haly a její nákladovost. Kolik bude stát provoz 
haly ( ano zčásti pan architekt Vlček odpověděl, že vytápění by se mělo pohybovat okolo 50 tis. ročně, 
ale již neuvedl další náklady na média, zaměstnance a provoz haly). 
- na dotaz ohledně možnosti výpočtu z dokumentace sdělil, že toto je možné, ale on patřičné údaje k 
dispozici nemá. 
-provedla tyto předběžné výpočty obec? Víme tedy, zda a jakým způsobem bude provoz haly 
zatěžovat rozpočet obce a v případě, že ano - z jakých zdrojů budou tyto náklady hrazeny ? 
- na toto jsem přímou odpověď nedostal 
 Věřím,že dojde k rychlému zapracování mých informací do zápisu o setkání s občany a společně 
posuneme stavbu haly opětovně o kus dál. 
 Děkuji a jsem s pozdravem 
Jiří Šebek 
Jiří Šebek souhlasí s uveřejněním 
29. 9. 2014 

zápis ze setkání s občany ke sportovní hale - Hana Moravcová, starostka 

Vážený pane Šebku, 



Zápis jsem dělala já, tak pokud tam něco chybí, tak se omlouvám a doplníme. Můžete mi to prosím 
zaslat včetně odpovědí, abych nebyla nepřesná ? 
Předpokládám ale, že jelikož toto setkání vzniklo i díky iniciativě paní Hájkové, že ona podrobný zápis 
určitě má. Jestli vás tedy mohu požádat, že byste jí o něj řekl a můžeme to zveřejnit také. 
Děkuji vám a přeji pěkný den, 
 Hana Moravcová 
 starostka MČ Praha 20 
   
 Jívanská 647 
 193 21 Praha 9 
 Tel: 271 071 786 
 Fax: 281 920 093 
 Email: Hana_Moravcova@pocernice.cz 
 WWW: www.pocernice.cz 
  
13. 10. 2014 

zápis ze setkání s občany ke sportovní hale - Jana Hájková 

Vážená paní Moravcová a pane Šebku, 
Jsem ráda, že má iniciativa ohledně záměru stavby sportovní haly byla doceněna alespoň takto, mezi 
řádky. Nicméně, podrobný zápis nemám a ani nevím, proč bych jím měla disponovat. Předpokládala 
jsem, že pokud setkání pořádala MČ, která zaměstnává několik administrativních pracovnic, bude toto 
zajištěno.  Nikdo mě o zpracování zápisu nepožádal, pokud by se tak stalo, vzala bych si svůj 
vlastní PC. 
Vzhledem k tomu, že se záměrem stavby sportovní haly jsme teprve na začátku, byla bych ráda, 
kdyby se veškeré dotazy směřující ke sportovní hale ukládaly také do sekce Sportovní hala. A to 
z důvodu přehlednosti.  Občan, který není častým čtenářem, se totiž k odpovědím těžko dostává. 
Z formuláře "názory" zmizelo pole pro zaškrtnutí - zveřejnění názoru. Proč? 
Prosím o zveřejnění, odesláno 13.10.2014 
Děkuji,Jana Hájková 
  

24. 9. 2014 

Křižovatka Ratibořická - Jívanská - Pavel Polák 

Dobrý den, očekával jsem, že v rámci rekonstrukce uvedené křižovatky budou provedeny změny 
řešící zdejší neúnosný stav v ranních špičkách, kdy jsou zde, občas i pod dohledem nereagující 
městské policie, denně páchány desítky dopravních přestupků a vznikají nebezpečné stavy. Řidiči se 
otáčejí v křižovatce, couvají přes přechod, parkují příčně i podélně na přechodu apod. Bohužel se to 
jaksi nepovedlo a nevyhovující řešení křižovatky bylo zachováno. Jaký smysl má například podivný 
záliv před záhonem, kde je namalovaný přechod, proč tam není průběžný chodník? Nebylo by 
vhodnější přesunout květináče mezi přechod a Jívanskou ulici, tak aby byl přechod chráněn před 
vjížděním a parkováním aut, když už byl takto podivně vybudován? Uvažuje se o nějakém zlepšení 
stavu v tomto místě? Děkuji za odpověď a prosím o zveřejnění na webových stránkách. 
2. 10. 2014 

Křižovatka Ratibořická - Jívanská - 

Dobrý den pane Poláku, 
  
odpovídám na Vaše připomínky k nově realizované křižovatce Jívanská – Ratibořická. 
Úprava křižovatky a nové komunikace Ratibořické a Jívanské byly provedeny dle schváleného 
projektu, který byl odsouhlasen Dopravní Policii a bylo na něj vydáno  stavební povolení. 
Při dnešním kontrolním dnu stavby za účasti investora hl. m. Prahy, projektanta a zástupců Odboru 
životního prostředí a dopravy naší m.č. byly projednány Vaše připomínky. 
Bylo dohodnuto, že m. č. projedná s Dopravní policií možnost přemístění květináčů mezi přechod a 
křižovatku,  čímž by se zamezilo najíždění vozidel na přechod a zastavování vozidel v křižovatce. 
Současně bylo dohodnuto, že stavba přemístí stavební buňky zařízení staveniště dále od křižovatky 
tak, aby byl lepší výhled pro vozidla i chodce.   

mailto:Hana_Moravcova@pocernice.cz
http://www.pocernice.cz/


  
S pozdravem 
Jaroslav Píša 
vedoucí  Odboru místního hospodářství 
  
Městská část Praha 20 - úřad městské části 
Lipí 2642/4, Praha 9 – Horní Počernice,  193 00 
IČO: 240 192 DIČ CZ 00240192 
Tel: +420 271 071 690, 691,692 
Jaroslav _pisa@pocernice.cz 
www.pocernice.cz 

 

18. 9. 2014 

Aktualizace dokumentů - Jana Hájková 

Dobrý den, 
na http://www.pocernice.cz/sportovni-hala/ jsou uvedeny dva dokumenty, které popisují 
potřeby nových prostorů k zajištění hodin tělěsné výchovy základních škol (a jiných subjetků). 
1. 20 - Odpovědi ředitelů základních škol k motivaci výstavby - zpracován paní radní Mgr. Alenou 
Štrobovou 
2. Vytížitelnost nové haly - zpracován panem zastupitelem Mgr. Petrem Měšťanem. 
Proč se dokumenty v počtech hodin, které školy k zajištění hodin tělěsné výchovy potřebují, liší ( např. 
ZŠ Stoliňská)? Který z dokumentů je aktuální? 
Děkuji za vysvětlení. 
Žádám o zveřejnění. 
22. 9. 2014 

Aktualizace dokumentů - Mgr. Alena Štrobová, radní MČ Praha 20 

Vážená paní Hájková, 
dovoluji si odpovědět na Vaši otázku, která se týká provozu tělocvičen v našich školách a potřeby 
pokrytí povinných hodin tělesné výchovy. Ředitele škol jsem oslovila hned poté, kdy jste nám 
adresovala svůj dotaz. Odpovědi jsem zasílala Vám i zveřejnila na webu. Vyplynula z nich následující 
fakta – ZŠ Stoliňská, FZŠ Chodovická pokryjí hodiny povinné tělesné výchovy ve svých školních 
tělocvičnách. ZŠ Spojenců tělocvičnu nemá, nicméně tradičně využívá sokolovnu ve Chvalkovické 
ulici. Novou halu pro tělocvik využívat nehodlá z důvodu vzdálenosti. ZŠ Ratibořická – 30 hodin 
tělesné výchovy - budou trávit žáci v prostorách mimo školu. (Sokolovna, FZŠ Chodovická). Z mého 
zjištění proto vzešla informace, že reálná potřeba pokrytí hodin povinné tělesné výchovy se týká jediné 
školy – ZŠ Ratibořická. 
Zaznamenala jsem také, že údaje kolegy Měšťana a mé se v případě ZŠ Stoliňská liší. Ptala jsem se 
p. ředitele Březiny ze ZŠ Stoliňská, jak je to možné? Sdělil mi, že 8 hodin tělesné výchovy v hale, 
které uvedl pro p. Měšťana, by pro ně znamenal větší komfort při budování rozvrhu. Na druhém stupni 
je pro hodinu tělesné výchovy třeba zajistit rozdělení třídy na dívčí a chlapeckou skupinu. V době, kdy 
kluci mají tělocvik, musí dívky mít např. pracovní činnosti a naopak. V případě osmi hodin v hale by 
mohla mít celá třída tělesnou výchovu ve stejnou hodinu. 
Dle mého soudu se ale i tak bude akceschopnost obou skupin lišit. Jiný čas potřebujete k přemístění 
z prvního patra školy do tělocvičny v jejím přízemí a jiný pro přemístění skupiny školních dětí ze Chval 
do areálu ZŠ Ratibořická. Nicméně odlišný údaj tato odpověď pana ředitele Březiny vysvětluje. 
V příloze jsem Vám zkopírovala i odpověď pana ředitele Březiny na můj dotaz, který uvádí, že potřeby 
školního tělocviku pokryjí sami. 
zsstolinska.pdf 
Pokud bude třeba další upřesňující informace, neváhejte mě kdykoli kontaktovat 
  
Děkuji a srdečně zdravím 
  

   

Alena Štrobová 

uvolněná radní Praha 20 
 Jívanská 647 

mailto:_pisa@pocernice.cz
http://www.pocernice.cz/
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17. 9. 2014 

2 otázky - připomínky - Petr Havlík 

Dobrý den, 
 velice si pochvaluji rekonstrukce ulic v Horních Počernicích. 
Přesto mám 2 otázky,připomínky. 
Kam se poděla stezka pro cyklisty v ul.Ratibořická? 
Rekonstrukce ul Ve Žlíbku: proč není vyvýšený přechod pro chodce v křížení Štverákova-Ve Žlíbku, 
jako tomu je na jiných dvou místech v ulici? 
Děkuji za odpověď. 
P.Havlík 
Petr Havlík souhlasí s uveřejněním 
22. 9. 2014 

2 otázky - připomínky - Jaroslav Píša, vedoucí odboru MH 

Dobrý den pane Havlíku, 
 jsme rádi, že kladně hodnotíte probíhající rekonstrukci komunikací. 
K Vašemu dotazu Vám sdělujeme: 
 -          Stezka pro cyklisty v ulici Ratibořické nemohla být vzhledem k umístění parkovacích míst 
součástí komunikace. MČ zpracovává projekt na cyklostezku, která bude umístěna mimo komunikaci 
v zeleni. Stezka bude realizována v příštím roce. 
 -          Zvýšený přechod v ulici Ve Žlíbku nemohl být z technických důvodů v křižovatce s ul. 
Štverákovou navržen, přestože ho zástupci MČ požadovali. Přechod je velmi blízko ulice Štverákovy a 
zvýšený nájezd by zasahoval do prostoru křižovatky, což nelze. 
Současně by zvýšený přechod bránil odtoku vody z komunikace, která je odvodněná do křižovatky 
s ul. Štverákovou. Pro zvýšení bezpečnosti chodců bude přechod osvětlen a MČ plánuje osazení 
„Chytrého semaforu“, který rychle jedoucí vozidla před tímto přechodem zastaví. Pro osvětlení i 
semafor byly v předstihu položeny chráničky pod komunikací. 
 S pozdravem 
 Jaroslav Píša 
vedoucí  Odboru místního hospodářství 
Městská část Praha 20 - úřad městské části 
Lipí 2642/4, Praha 9 – Horní Počernice,  193 00 
IČO: 240 192 DIČ CZ 00240192 
Tel: +420 271 071 690, 691,692 
Jaroslav _pisa@pocernice.cz 
www.pocernice.cz 

 

14. 9. 2014 

Jívanská 1745 - Zuzana Hubáčková ml. 

Dobrý den, 
prosím o zaslání informace, kdy bude dokončeno odizolování bytového domu v ul. Jívanská 1745/25. 
Současný stav, kdy je již třetí týden okolo domu halda bláta a kaluže, které se vytvořily v tomto 
deštivém počasí, je neúnosná. Lávka která byla k domu přistavena až na naší žádost, a to přibližně po 
deseti dnech od zahájení prací. Do té doby jsme se pohybovali místem na vlastní nebezpečí přes 
kaluže a cihly. Upozorňuji, že dům obývají z větší části starší lidé s různými handicapy, a kteří 
nemohou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zdolat výšku lávky bez pomoci sousedů. Za tímto 
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účelem byl zdejšími nájemníky vytvořen provizorní "schod" z vyndané zámkové dlažby, aby se vůbec 
lidé dostali z - a do svých domovů. Dalším problémem, který v této souvisosti vznikl je úbytek 
parkovacích míst zhruba o polovinu, a který ještě zhorušují hosté z ubytovny Atlas, kteří parkují svými 
automobily na již tak omezeném počtu parkovaích míst v naší ulici. 
Tento stav je nepřijatelný a zdaleka neodpovídá absurdní výši nájemného, které zdejší lidé musí 
platit.  
Prosím o urychlené řešení vzniklé situace.  
Děkuji a s pozdravem 
  
Hubáčková 
15. 9. 2014 

Jívanská 1745 - Drahomíra Gaidošová 

Dobrý den paní Hubáčková, 
Ráda bych Vás informovala o možnosti zúčastnit se dalšího setkání občanů z lokality Dobšická se 
starostkou MČ Praha 20. Schůzka začíná v 18:00 hodin v sušárně domu v Dobšické 1741-1742 a 
kromě paní starostky se jí zúčastní i vedoucí odd. správy majetku a zástupce firmy, která rekonstrukci 
provádí. 
Doufám, že tuto informaci dostanete dostatečně včas, abyste si mohla přítomnost na tomto jednání 
zařídit a získat tak informace přímo ze zdroje. 
S přátelským pozdravem 
Drahomíra Gaidošová 
äsistentka starostky 

 

5. 9. 2014 

Nový dotaz z webových stránek - Jakub Vaníček 

Dobrý den 
chtěl bych se zeptat jestli je vůbec možné postavit si tady v Horních Počernicích baráček? 
děkuji za odpověď 
Jakub Vaníček souhlasí s uveřejněním 
9. 9. 2014 

Nový dotaz z webových stránek - ing. Richard Měšťan, vedoucí OVÚR 

Vážený pane Vaníčku. 
Váš dotaz je velmi obecný a není možné Vám na něj podat uspokojivou odpověď. Možnost realizace 
stavby závisí na mnoha faktorech, územním plánem počínaje a souhlasnými stanovisky dotčených 
orgánů konče. A samozřejmě záleží na konkrétním návrhu stavby a na jejím konkrétním umístěním. 
Doporučuji Vám proto zastavit se s konkrétním záměrem na našem stavebním úřadě a probrat jej 
s příslušným úředníkem. 
S pozdravem 
ing. Richard Měšťan, vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje 

 

2. 9. 2014 

Zpravodaj - Jan Škrle 

Dobrý den, elektronické podoby našeho zpravodaje jsou na webových stránkách pouze od roku 2012. 
Proč? 
11. 9. 2014 

Zpravodaj - David Krušina, vedoucí odd. informatiky a správy dat 

Dobrý den, 



odpovídám na Váš dotaz ohledně zpravodaje. “Dobrý den, elektronické podoby našeho zpravodaje 
jsou na webových stránkách pouze od roku 2012. Proč?“ 
Zpravodaj se nezobrazoval z důvodu technické chyby, kterou jsme hlásili společnosti, která vytvořila 
web pro MČ Prahu 20. Dnes jsem dostal informaci, že je vše již opraveno. Nyní se opětovně budou 
nahrávat postupně zbylé roky. Nejpozději zítra odpoledne by měli být opět přístupné všechny 
zpravodaje, kterými disponujeme. 
 Děkujeme za upozornění na chybu 
David Krušina 
vedoucí Oddělení informatiky a správy dat 

 

27. 8. 2014 

Zajištění dopravní obslužnosti během rekonstrukce ul. Dobšická - Petr Hladký 

Dobrý den, 
prosím sdělte, jaká opatření, příp. podmínky při stavebním řízení stanovila MČ, aby byla zachována 
během rekonstrukce ulice Dobšická dopravní obslužnost pro automobily parkující a garážující v 
prostoru mezi ulicemi Dobšická, Běluňská, Běchorská a Chodovická. 
Kompletní uzávěra ulice Dobšická v úseku mezi křižovatkami s Běluňskou a Běchorskou znemožní 
parkování a garážování desítkám automobilů, které parkují na volných plochách, v garážových stáních 
domu Běluňská 2913/11 a v 36 řadových garážích, přičemž možnosti alternativního parkování v dané 
lokalitě a v okolí pro takový počet automobilů neexistují. 
Děkuju 
Petr Hladký 
  
28. 8. 2014 

Zajištění dopravní obslužnosti během rekonstrukce ul. Dobšická - Ing. Jan Krejčí, 
referent dopravy OŽPD 

Vážený pane Hladký, 
  
dopravní obslužnost 36 garáží zůstane v průběhu stavby zachována. Rekonstrukce ul. Dobšická bude 
realizována na několik etap tak, aby nebyl omezen přístup ke zmíněným garážím. 
  
S pozdravem, 
J. Krejčí 

 

12. 8. 2014 

bezbariérový přístup k zastávce Třebešovská - Štěpán Blažek 

Dobrý den, 
bydlím s přítelkyní nedaleko a chtěl bych vědět,který člověk plánoval rekonstrukci chodníku na 
zastávce autobusu Třebešovská...Přál bych si vidět,jak tento člověk pojede na invalidním vozíku,či 
poveze kočárek s dítětem a bude se chtít dostat na zastávku směrem na Černý Most(ta co je blíž 
hospodě NA VODÁRNĚ)...Před nájezdem jsou kostky a nájez je vyvýšený o cca 15cm a navíc příliš 
příkrý...Člověku,který nepoužívá kočárek,či inv.vozík to asi ani nepřijde,ale přítelkyně s kočárkem 
musí přecházet na protější stranu silnice a pak naproti pneuservisu(kde není přechod)zase přejít 
zpět,protože nechce vyklopit dítě z kočárku,když započala rekonsrukce,tak jsme měli radost,ale asi 
zase nic,lepší přístup asi nebude,tak zase přes silnici a zpět...Nechápu když se dělá celková 
rekonstrukce vozovky,včetně chodníku je bezbariérový přístup zcela opomenut,myslel jsem si,že při 
celkové rekonstrukci musí být již bezbariérový přístup na každém chodníku...chtěl bych Vás 
poprosit,aby jste za nás poděkovali projektantovi,že toto při rekonstrukci jaksi opomenul a ještě 
radši,aby se posadil na invalidní vozík a šel mi předvést,jakým způsobem to vyjede... 
díky Štěpán Blažek 
14. 8. 2014 



bezbariérový přístup k zastávce Třebešovská - Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

Dobrý den, 
obdrželi jsme Vaši připomínku ke stavbě nové komunikace v ulici Ve Žlíbku. 
Vzhledem k tomu, že z textu nelze přesně určit Vámi popisovaný problém, navrhuji Vám účast na 
kontrolním dni stavby dne 26.8. v 9.00 hod na místě. 
Zde bude i projektant a Vaše otázky rád zodpoví. 
S pozdravem 
Jaroslav Píša 
vedoucí  Odboru místního hospodářství 
 Městská část Praha 20 - úřad městské části 
Lipí 2642/4, Praha 9 – Horní Počernice,  193 00 
IČO: 240 192 DIČ CZ 00240192 
Tel: +420 271 071 690, 691,692 
Jaroslav _pisa@pocernice.cz 
www.pocernice.cz 

 

9. 8. 2014 

VZ Rekonstrukce ulice Otovická - Jan Štim 

Dobrý den, na hlavní stránce nalevo dole v tabulce "Samospráva" píšete: 

"Rekonstrukce ulice Otovická – veřejná zakázka je na úřední desce OMI MHMP. Nabídky se podávají 
do 19.8.2014. Následně zasedne komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, obě v měsíci sprnu. 

Hana Moravcová, starostka" 
  

Mohu Vás poprosit o odkaz, kde konkrétně naleznu výzvu a další nezbytné podklady k této VZ ke 
stažení? Proč není uveřejněna na profilu zadavatele, nebo alespoň na úřední desce (nebo tady 

http://www.pocernice.cz//urad-mc/verejne-zakazky/ )?  
  

Na webu MHMP jsem žádné informace nenalezl. 
  

Děkuji za odpověď. 
  

S pozdravem 
  

Jan Štim 
  
14. 8. 2014 

VZ Rekonstrukce ulice Otovická - Mgr. Jitka Straňáková, odbor OHSaI 

Dobrý den, 
 zadavatelem veřejné zakázky na rekonstrukci ulice Otovická je hlavní město Praha. 
Údaje k této veřejné zakázce jsou uveřejněny na úřední desce hl. m. Prahy, na profilu zadavatele hl. 
m. Prahy a ve Věstníku veřejných zakázek. 
Nachází se na těchto adresách: 
Úřední 
deska: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?cislo=&nazev=&text=&typ=11
&odbor=2100&stranavel=15&test=value 
Profil zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMhmp 
Věstník veřejných zakázek:http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/526303 
Původně byla u zakázky stanovena lhůta pro podání nabídek do 19.8.2014, potom byla prodloužena 
do 5.9.2014 (dle informace ve Věstníku veřejných zakázek – opravný formulář). 
Na úřední desce hl. m. Prahy je přitom uvedeno datum vyvěšení do 10.9.2014. 
 Veřejnou zakázku nevypisovala Městská část Praha 20, proto nepatří mezi veřejné zakázky MČ 
Praha 20 na internetových stránkách 

mailto:_pisa@pocernice.cz
http://www.pocernice.cz/
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http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?cislo=&nazev=&text=&typ=11&odbor=2100&stranavel=15&test=value
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http://www.pocernice.cz//urad-mc/verejne-zakazky/ ani na profil zadavatele MČ Praha 
20 https://www.softender.cz/detail/praha20. 
 S pozdravem 
 Mgr. Jitka Straňáková 
odbor OHSaI 
Městská část Praha 20 
Úřad městské části 
Jívanská 647 
193 00  Praha 9 - Horní Počernice 
tel.: 271 071 647 
e-mail: Jitka_Stranakova@pocernice.cz 

 

4. 8. 2014 

prodej uzenářských výrobků - Eva Gregušová 

Dobrý den, 
prosím o sdělení, kde se mám obrátit s dotazem na místo prodeje provozování prodeje uzenářských 
výrobků. 
V Modřanech kde momentálně prodávám, místo se bude rušit od září. Mám představu stanice metra 
Černý Most , u autobus.zastávky ( horní patro ). Provoz mohu zajistit od pondělí - čtvrtek.  Pátek - 
neděle vyrábím uzenářské výrobky. Děkuji za brzskou odpověď  s přáním letního dne, Gregušová. 

 

Eva Gregušová souhlasí s uveřejněním 

4. 8. 2014 

prodej uzenářských výrobků - ing. Miroslav Horyna 

Vážená paní Gregušová, 
 Prostor, o který máte zájem k prodeji , se nachází na katastru Městské části Praha 14.  Adresujte , 
prosím, svou žádost – dotaz na tuto městskou část. 
 Ing. Miroslav Horyna 
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 

 

1. 8. 2014 

Upozornění pana Krále - Petr Král 

Dobrý den. 
Na křižovatce Ratibořické a Chvalkovické v rámci rekonstrukce "odložila" firma PORR pod budoucí 
trávník desítky betonových dlaždic. Dnes jsou již částečně zakryty štěrkem, navrch příjde zřejmě 
vrstvička hlíny. Mohl by někdo, např. ze životního prostředí přijít a zdokumentovat tuto situaci? 
Stavbaři tu zřejmě chystají svojí oblíbenou čuňárnu ve stylu polystyren a sádrokarton skryjí vše. V 
tomhle případu to bude hlína. Na takovém podkladu ale nemůže trávník prosperovat, spálí ho první 
prudší slunce! Přikládám foto z dnešního rána. 
S pozdravem Král 
Petr Král souhlasí s uveřejněním 
7. 8. 2014 

Upozornění pana Krále - Hana Moravcová, starostka 

Vážený pane Králi, 
  
obdrželi jsme Váš podnět – upozornění na betonové prvky zámkové dlažby „ uložené“ u stromu na 
křižovatce ulic Ratibořická a Chvalkovická v místě budoucího trávníku. Na základě tohoto upozornění 
byl pověřen ing.Horyna, vedoucí Odboru životního prostředí, aby věc projednal se stavbyvedoucím 

http://www.pocernice.cz/urad-mc/verejne-zakazky/
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dodavatelské firmy, betonové dlaždice byly odstraněny a kontrola byla provedena 5.8.2014  při 
kontrolním dni. Dále byl preventivně upozorněn  odpovědný pracovník dodavatele, že podobné „ 
odložené“ zbytky dlaždic, betonu a podobně se momentálně nacházejí na více místech za 
obrubníkem, kde se bude doplňovat zemina a zakládat trávník. Bylo  přislíbeno, že před doplněním 
zeminy budou tyto materiály odstraněny. Ing. Horyna byl pověřen úkolem věnovat zvýšenou pozornost 
kontrole stavby i mimo kontrolní dny, ideálně každodenní kontrolou. 
Děkuji vám za Vaše upozornění, 
Hana Moravcová 
starostka 

 

28. 7. 2014 

Dotaz na pana Jaroslava Píšu: - Jana Hájková 

Prosím o zodpovězení následujících dotazů týkajících se poptávkového řízení - Elektronické knihy jízd 
pro vozy MČ. 
  
Zajímá mě: 
Kdy a kdo byl odpovědný za výběr dodavatele pro službu "elektronické knihy jízd" (autoGPS) pro MČ 
Prahu 20? 
Jací dodavatelé byli poptáni a na základě jakých kritérií byly předložené nabídky vyhodnoceny. 
Kdo z oslovených dodavatelů na poptávkové řízení reagoval. Zda poptávkové řízení bylo veřejně 
oznámeno -  vyvěšeno. 
Jací dodavatelé se umístili na 2. a 3.tím místě za vítěznou společností? 
  
Jaký počet jednotek autoGPS, bylo předmětem výše uvedeného poptávkového řízení. 
Jaký je měsíční paušál za služby – elektronické knihy jízd? 
Jaké služby jsou součástí tohoto měsíčního paušálu? 
Jaké služby, týkající se elektronické knihy jízd, jsou účtovány mimo měsíční paušál a za jaké ceny? 
  
Můžete tyto informace písemně doložit - nejlépe kopii zmíněných dokumentů ? 
  
Děkuji za odpovědi a jsem s pozdravem, Jana Hájková 
Jana Hájková souhlasí s uveřejněním 
6. 8. 2014 

Dotaz na pana Jaroslava Píšu: - Jaroslav Píša, vedoucí Odboru místního 
hospodářství 

Vážená paní Hájková, 
      doplňujeme informace ve věci GPS o kterou jste nás požádala na schůzce na odboru Místního 
hospodářství dne 24.7.2014 a doplnila e-mailem dne 27.7.2014. 
K Vašim dotazům sdělujeme : 
 -       Za výběr dodavatele pro službu „elektronické knihy jízd“ pro MČ Prahu 20 byl v září 2011 
odpovědný vedoucí Odboru místního hospodářství pan Jaroslav Píša 
-       Poptávkovým řízením byly osloveny 4 firmy (Telefonica O2, Auto AWACS , CCS - Carnet a Auto 
Locator) a všechny podaly nabídku. Nabídky byly vyhodnoceny na základě nejnižší ceny. 
Pořadí firem: 
1.Telefonica O2 
2. Auto Locator 
3. CCS - Carnet 
4. Auto AWACS 
Předmětem poptávky bylo umístění 17 ks jednotek GPS. Měsíční paušál tarifu BASIC představoval 
99,-Kč/1jednotku a měsíc bez DPH. Žádné další pravidelné platby nejsou účtovány. Pouze v případě 
demontáže při vyřazení vozidla 450,- Kč a montáže do nového vozidla se účtuje 900,- Kč. Rozsah 
služeb odpovídá nabídce programu Car Control – Telefonica O2- tarif BASIC. 



O případné písemné doložení dokladů si vzhledem k časové a administrativní náročnosti můžete 
požádat dle zákona 106/1999Sb a v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2006 ÚMČ Praha 20, sazebník 
úhrad je zveřejněn na web. stránkách ÚMČ P -20 v sekci „Povinné informace“. 
S pozdravem 
Jaroslav Píša 
vedoucí Odboru místního hospodářství 

 

18. 7. 2014 

Cesta ve Svépravicích - Zuzana Foglarová 

Dobrý den, 
našla jsem oznámení o chystaném sportovišti v lokalitě Zárybnická a Ke Starým rybníkům. Zajímalo 
by mě v jakém stavu je jednání ohledně plánované cesty, navazující na tyto dvě ulice a jaká je situace 
s předáním uvedených komunikací do správy Počernic. Cesty jsou v hrozném stavu a plánovaná 
stavba a průjezd nákladních aut je zcela zničí. 
Děkuji 
Zuzana Foglarová  
28. 7. 2014 

Cesta ve Svépravicích - ing. Zdeněk Vavruška 

Dobrý den, paní Foglarová. 
Souhlas s výstavbou sportoviště se služebními byty byl podmíněn uzavřením plánovací smlouvy se 
stavebníky přiloženým usnesením ZMČ z jednání 9.12. 2013. Uzavřená plánovací smlouva řeší 
prodloužení komunikace  Zárybnická a Ke Starým rybníkům  až na hranici řešeného území, jak je 
zřejmé z grafické přílohy mailu. V současné době dle mých informací ještě nebylo zahájeno územní 
řízení.  V průběhu projednání  v územním řízení, rersp. stavebním řízení vidím jako reálný požadavek 
na vedení staveništní dopravy východním směrem tak, aby nebyla nadměrně zatěžována lokalita 
Zárybnická a Ke Starým rybníkům. Předání komunikací Zárybnická a Ke Starým rybníkům se i přes 
opakovaná jednání mezi statutárními zástupci MČ Praha 20 a České nemovitostní doposud nezdařilo 
pro překážky na straně České nemovitostní. MČ nemůže převzít do své správy pozemky a stavby na 
těchto pozemcích v případě, že nejsou předány inženýrské sítě jednotlivým správcům a nejsou 
uzavřeny smlouvy o právu služebnosti inženýrské sítě. Toto je jednoznačná povinnost stavebníka ( tj. 
České nemovitostní), který ji do dnešního dne nesplnil. MČ se po složitých jednáních s Českou 
nemovitostní a spol. Eltodo podařilo alespoň uzavřít smlouvu zajišťující v této lokalitě funkční veřejné 
osvětlení. 
Zdeněk Vavruška, vedoucí OHSaI 
  
ZMČ Praha 20 
 schvaluje 
- uzavření  Plánovací smlouvy s paní Marcelou  Bacovskou, panem Petrem Bacovským a  panem 
Radkem Kubištou 
  
ukládá 
Radě  MČ Praha 20 
zajistit uzavření    Plánovací smlouvy s paní Marcelou  Bacovskou, panem Petrem Bacovským 
a  panem Radkem Kubištou 
Termín: 31.12.2013 

 

8. 7. 2014 

Psí hřiště - Slúková Tereza 

Dobrý den, 



chtěla bych vědět zda město do budoucna uvažuje o vybudování tzv. "Psího hřiště"? Pejskařů v 
Počernicích je opravdu dost a myslím si, že by ocenili jedno takové hřiště vedle té spousty děstských. 
Děkuji za odpověď. 
8. 7. 2014 

Psí hřiště - ing. M. Horyna, vedoucí OŽPD 

Vážená paní Slúková, 
v  současné době Městská část Praha 20 – Horní Počernice opravdu „psí hřiště“ nemá. Příslibem je 
záměr na vybudování rekreačního areálu mezi ulicí Jizbickou a bytovými domy Canaba ve východní 
části Horních Počernic. Momentálně se pracuje na projektové dokumentaci této akce, která zahrnuje 
mimo jiné i právě dosud chybějící „psí hřiště“ s různými prvky pro psy. Zahájení prací po předchozím 
schvalovacím procesu projektové dokumentace lze orientačně předpokládat koncem tohoto roku nebo 
počátkem roku příštího. 
 Ing. Miroslav  Horyna 
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 

 

3. 7. 2014 

ušetření mzdových nákladů - Pavlína Doušová 

Dobrý den, 
nedávno jsem si přečetla odpověď paní starostky Hany Moravcové o tom, jak ušetřila městská část 
cca 3 mil. Kč. Ono je hezké napsat cca 3 mil. Je to větší a líbivější částka než ve skutečnosti je, tj. 
2,523 mil.Kč. Ale zajímalo by mě, zda ke snížení došlo opravdu kvůli šetření a nebo z důvodu, 
že koncem roku 2010 bylo cca 9 pracovníků z úřadu převedeno na novou příspěvkovou organizaci 
městské části, tj. Chvalský zámek a mzdy těchto pracovníků jsou vykazovány tam, nikoliv na úřadě. 

Pavlína Doušová 
kopie z www.epocernice.cz : 
Odpovědi na žádosti o jakékoliv informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. O svobodném přístupu 
k informacím, je v kompetenci ÚMČ a nikoliv v pravomoci starosty, Rady MČ a jednotlivých 
zastupitelů. 
Zmiňované položky, týkající se PR poradce, vánočního večírku a pod, jsou ve schváleném rozpočtu 
MČ. Tento rozpočet byl schválen Radou a Zastupitelstvem MČ. Přesto všechno než v minulých 
volebních obdobích, šetříme na chodu úřadu cca 3 miliony  ročně. 
Rok 2010 – mzdy ve výši 51.188.000,- Kč 
rok 2013 – mzdy ve výši 48.665.000,- Kč 

 

20. 6. 2014 

Pump track - Jana Hájkova 

Dobrý den pane Vavruško, 
  
obracím se na Vás s prosbou, zda byste mi poskytnul bližší informace ohledně realizace volnočasové 
aktivity "Pump track", pro kterou zpracováváte na základě jednání RMČ ze dne 12.6.2014, návrhy. 
Kde se v Horních Počernicích o dráze uvažuje, v jakém časovém horizontu a v jaké podobě? 
  
Děkuji a jsem s pozdravem,Jana Hájková 
Prosím o zveřejnění. 
  
131-2014 
  

http://www.epocernice.cz/


Úkol OHSaI (Ing. Vavruška) 

- připravit návrh na jednání RMČ ohledně realizace 
volnočasové aktivity "Pump track" 

Termín: 17. 7. 2014 

 

7. 4. 2014 

nový web - Pavlína Doušová 

Dobrý den, 
Nebudu hodnotit fotku z hřiště Ratibořická, kdo tam dal či nedal mobilní záchod, ani vzhled nových 
webovek, ale měla bych připomínku k Rejstřík podnikatelů. Firmy jsou uvedeny asi tak, jak se 
postupně zaevidovávaly. V rejstříku se nedá hledat :(  Co nějaký vyhledávač? Možnost seřazení podle 
jmen či činností. Nebylo by též k zamyšlení firmy rozdělit i podle činností, kterými se zabývají? 
Pavlína Doušová 
  
9. 6. 2014 

nový web - 

Dobrý den, 
vyhledávat v rejstříku podnikatelů není možné, uvažujeme o seřazení podnikatelů podle hlavní 
činnosti, kterou se zabývají. 

 

7. 4. 2014 

Křižovatka ulic Náchodská a Ve Žíbku - Pavlína Doušová 

Dobrý den, 
minulý týden začala rekonsturkce části ulice Ve Žíbku. Zábrany o zákazu vjezdu do ulice Ve Žlíbku 
jsou do poloviny jízdního pruhu ulice Náchodská směrem na Nehvizdy. Mohly byste mi vysvětlit, proč 
na silnici nejsou žluté pruhy, které by umožnily lepší průjezd aut z města ven. Když auto, které 
odbočuje směrem na Radonice je řádně ve svém pruhu, auta ve směru na Nehvizdy neprojedou. 
Pavlína Doušová 
  
1. 1. 1970 

Křižovatka ulic Náchodská a Ve Žíbku - Ing. Jan Krejčí 

Vážená paní Doušová, 
děkujeme Vám za podnět týkající se dopravního značení vztaženého k opravě povrchu ulice Ve 
Žlíbku. Přechodné vodorovné dopravní značení V4 „Vodící čára“ se však používá tehdy, pokud je 
dopravní proud veden přes stávající jízdní pruhy. To z projektu dopravního značení nevyplývalo. 

 

4. 4. 2014 

kinobus - Jiřina Poslušná 

Dobrý den, žádám Vás o zajištění kinobusu během letošních letních měsíců, jak je běžné, a bylo i v 
minulosti obvyklé, v okolích MČ. Záležitost jsem konzultovala s DP hl. města Prahy a je třeba se spojit 
s p.ing Štojdlem stojdl@dpp.cz tel. 296 192 041 nebo 725 109 523. Myslím, že by bylo třeba udělat 

mailto:stojdl@dpp.cz


taky něco pro občany a ne jen vysvětlovat proč to nejde. Podle informace z DP naše MČ dosud o tuto 
akci neprojevila zájem. 
  
9. 6. 2014 

kinobus - Mgr. Alexandra Kohoutová 

Vážená paní Poslušná, 
děkuji Vám za dotaz. 
Vzhledem k tomu, že máte po celou dobu přímo ode mne všechny informace týkající se Kinobusu, tak 
jen pro přehledné shrnutí uvádím: 
- na Kinobus se můžete Vy i další příznivci této pěkné akce těšit počátkem září, a to s nejvyšší 
pravděpodobností od 1. do 4. 9. 2014 
- této příjemné skutečnosti se podařilo docílit po mém dlouhodobém jednání s panem Štojdlem z DPP 
- o Kinobus jsem za Chvalský zámek žádala každý rok, o tom se můžete přesvědčit konkrétním 
dotazem u organizátora s uvedením mého jména. V tomto roce jsem žádala již počátkem ledna 2014. 
- v uplynulých dvou letech u nás Kinobus nebyl, neboť zde byly problémy s financováním na straně 
DPP 
- díky vynaloženému úsilí a také díky finančnímu přispěvku schváleném letos Radou MČ, za což Radě 
velmi děkuji, se můžeme na Kinobus v tomto roce opět těšit. 
Děkuji Vám za Váš zájem a souhlasím s Vámi, že sliby se mají plnit. 
Stalo se. 
  
Mgr. Alexandra Kohoutová 
ředitelka Chvalského zámku 

 

1. 4. 2014 

Rekonstrukce domu na Chvalské tvrzi - Radmila Famfrlová 

Dobrý den, 
chtěla jsem pouze informaci, ohledně rekonstrukce domu na Chvalské tvrzi (původně sklenářství), co 
tam po dokončení budovy bude. Děkuji Famfrlová 
9. 6. 2014 

Rekonstrukce domu na Chvalské tvrzi - 

V rekonstruovaném objektu bývalého sklenářství bude umístěna pohřební služba, tiskárna Printea, 
kadeřnictví a prodejna zdravotnických pomůcek. 
25. 6. 2014 

Rekonstrukce domu na Chvalské tvrzi - Aleš Pour 

Dobrý den, 
z předchozího dotazu už vím, že se má pokládat protihlukový povrch na D11 zhruba někam k Shellce 
(resp. už to mělo být), a že se bude někdy stavět MUK Beranka. Zajímalo by mě, jestli je součástí 
projektu i protihluková stěna nebo val? Protihlukový povrch řeší jen část zdroje hluku. 
Ptám se proto, že jezdím po D11 a všiml jsem si, že aktuálně na 46.-48. km ve směru na Prahu 
probíhá výstavba protihlukové stěny. V okolí je jen pár vesnic (Sány, Dobšice atd), každá s pár sty 
obyvatel. Proti několika tisícům obyvatel části Horních Počernic, která trpí hlukem z D11, mají tyto 
vesnice určitě slabší pozici. 
Děkuji, Pour 
PS. Zveřejňovat není nutno. 

 

14. 3. 2014 

Martina Viochnová - Martina Viochnová 



Dobrý den, ráda bych se informovala, zda by bylo možné udělat tzv. zábranu betonovou před 
přechodem pro chodce na hlavní ulici Náchodská a to v části pod benzínovou pumpou u divadla, kde 
je lékarna a naproti ní, přechod pro chodce. Na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti 5 metrů před 
ním nesmí řidič zastavit ani stát (§ 27 odst. 1 písm. c). Bohužel tady to neplatí a mám špatnou 
zkušenost a možná i jiné maminky s kočárky, které nevidí přes auto, zda může bezpečně přejít cestu 
na druhou stranu. Jelikož jsem nucena vejít do vozovky, abych viděla, zda auto jede, nebo ne, 
ohrožuji tak hlavně sebe, nebo kočárek. Bohužel bezohlednost řidičů je děsná. Stalo se mi, že řidič 
zabrzdil na poslední chvíli a mne to spíše vylekalo, nebo vám nezastaví, nevidí vás jasně z poza auta, 
které stojí těsně před přechodem. Policii jsem několikrát viděla, jak jede kolem, nebo je i na pěší 
procházce, ale nic neudělali. Takových přechodů je více a ne jen na Náchodské ulici, kde auta stojí 
těsně před přechodem a opačně a jsou spíše ohroženi chodci, kteří musí vstoupit do vozovky, aby se 
rozhlédli. Druhý dotaz je ohledně snížení obrubníku (bohužel to není všude) a to u zastávky 
Komárovská, kde jedna strana přechodu pro chodce je snížená, ale druhá, je klasický vysoký obrubník 
a snížen je Nepochopitelně až pár kroků dál a to dokonce v zatáčce. Proč až tam? V zatáčce není 
bezpečné přecházet na chodník, myslím i na invalidním vozíku. Vídám tady dost často paní na vozíku, 
kdy musí přejít rovný přechod pro chodce, kde ale na jeho konci není snížen obrubník a auta jsou 
občas nekompromisní a objíždějí nás i v zatáčce, kdy proti jede další auto a mýjejí se s námi tip ťop a 
opět je tu hazard. Stalo se mi, že na mne troubilo auto, přesně v té zatáčce a z okínka řval mladík, zda 
nemám chodník. Asi si myslel, že se procházím po cestě a ne po chodníku. Můžete napravit tyto 
chyby a možná i další takové přechody pro chodce v Počernicích? Děkuji Martina Viochnová Žádám o 
zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz 
26. 3. 2014 

Martina Viochnová - ing. Krejčí Jan 

Vážená paní Viochnová, problematika zastavení a stání vozidel v nepřípustné vzdálenosti od 
přechodu pro chodce byla v minulosti předmětem řešení Komise dopravy, následně proběhla 
několikerá komunikace městské části s Městskou policií. Parkování v blízkosti Vámi zmíněného 
přechodu se pokusíme vhodným způsobem ošetřit ve spolupráci s dopravní policií. K vaší druhé 
otázce týkající se bezbariérových přechodů pro chodce Vám mohu s potěšením oznámit, že ve 
spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy je na tento rok 
naplánováno zřízení nebo zrekonstruování cca 15 bezbariérových přístupů do komunikací ul. 
Náchodská. 

 

7. 3. 2014 

Názor č. 160 - Mirka Altmannová 

Dobrý den, můžete prosím potvrdit, nebo vyvrátit mou domněnku, že společnost Pekařství Moravec, 
s.r.o., tedy rodinný podnik naší paní starostky, nárokuje snížení nájmu v nově vzniklé provozovně v 
Ratibořické ulici č.p.2325? To by totiž bylo v rozporu s tím, co nám úředník MČ pan Vavruška tvrdí, že 
náklady na opravu hradila společnost Pekařství Moravec, s.r.o. Jaká je tedy skutečná částka za 
pronájem, 10.000 nebo 0? Díky za pravdivou odpověď. S pozdravem Mirka Altmannová, Horní 
Počernice 
7. 3. 2014 

Názor č. 160 - Kancelář úřadu 

Vážená paní Altmannová, domníváme se, že vše, co souviselo s pronájmem objektu č. p. 2325 v ulici 
Ratibořická v Praze 9 – Horních Počernicích, bylo uvedeno v odpovědi na dotaz pana Mgr. Tomáše 
Nováka. Nájemní smlouva s Pekařstvím Moravec včetně dodatků je Vám k nahlédnutí v kanceláři 
vedoucího odboru hospodářské správy a investic ing. Zdeňka Vavrušky. Současně upozorňujeme na 
možnost zúčastnit se zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20, které je veřejné a kde můžete vystoupit 
se svými dotazy. 

 

3. 3. 2014 



Názor č. 159 - Jiří Hájek 

Vážení radní a zastupitelé, na webovou stránku Horních Počernic "Názory občanů" jsem zaslal ke 
zveřejnění dotazy ohledně podezřele výhodných podmínek pronájmu obecních prostor pro společnost 
Pekařství Moravec, s. r. o., protože zvěřejnění názorů a následných reakcí trvá zpravidla dlouho, 
zasílám Vám totožný text přímo na vaše adresy, tak abyste mohli reagovat bez zdlouhavého čekání 
spojeného se zveřejňováním dotazů / názoru na webu Počernic. Děkuji Vám za Vaše odpovědi V úctě 
Jiří Hájek, Horní Počernice =============================== Podmínky pronájmu obecních 
prostor společnosti Pekařství Moravec, s. r. o., (tj. objektu č. p. 2325 v ulici Ratibořická v Praze 9 – 
Horních Počernicích ) je téma, které pan Vavruška není schopen objasnit, proto se vážení radní a a 
zastupitelé touto cestou obracím na Vás. Níže uvádím znění původního dotazu, který paní Gajdošová 
bohužel mylně směrovala na pana Vavrušku, v domnění že je to úředník kompetentní dotazy 
zodpovědět. Věřím, že nebude složité s Vaší pomocí dotazy vyjasnit. Takto to zatím bohužel vypadá, 
že paní starostka Hana Moravcová získala díky svému postavení velmi výhodné a nadstandardní 
podmínky pro provozovnu společnosti Pekařství Moravec, s. r. o., ve které je též jednatelem 
společnosti. Mlčení, případně mlhavé odpovědi takto citlivou záležitost nepomohou objasnit. Pan 
Vavruška ve své reakci ze dne 21.2.2014 uvádí "… Konkrétní forma, resp. způsob zveřejnění záměru 
pronájmu nebytového prostoru je v rozhodovací pravomoci RMČ Praha 20...". Očekávám tedy z Vaší 
strany odůvodnění postupu při volbě formy výběru nájemce, tedy proč jste netrvali na konání 
výběrového řízení , které je pro obec nástrojem pro objektivní výběr nejvýhodnějšího pronájmu (pro 
jednoduchost prosím vynechme z této diskuze "Karlovarskou losovačku" ..) a proč jste souhlasili s 
pronájmem předem vybranému zájemci. Objekt č. p. 2325 v ulici Ratibořická v Praze 9 – Horních 
Počernicích - nynější provozovna Pekařství Moravec, s. r. o.- byl rekonstruován, zhodnocení majetku 
obce je chvályhodným činem. Rád bych Vás požádal, abyste popsali: - v jaké výši byly stavební práce 
provedeny - jaký je podíl úprav a nákladů přímo související se zhodnocením obecního majetku 
(stavební konstrukce a neoddělitelné součásti objektu) - jakou část tvoří náklady vynaložené s 
přípravou pro umístění technologie pronajimatele či jiné doplňkové vybavení objektu, např. 
zabezpečovací zařízení ... - jakým způsobem byly tyto úpravy a výše rozpočtu obcí odsouhlaseny - 
jakým zpúsobem společnost Pekařství Moravec, s. r. o., dokladovala výši skutečně vynaložených 
nákladů - zda a jak byly tyto náklady zohledněny v podmínkách pronájmu - např. ponížení měsíčních 
plateb ze strany pekařství … - pokud k takové úpravě výše nájmu došlo, jak tato úprava smluvního 
vztahu byla odsouhlasena a smluvně ošetřena (tj. kdo odsouhlasil za obec, jaké jsou podmínky 
ostoupení od nájemní smlouvy, penalizace na straně pekařství a na straně obce ...) Děkuji Vám za 
odpovědi na tyto a též níže uvedené dotazy. Na závěr si dovoluji upozornit na výborný přístup OÚ 
Újezd nad Lesy v tom, jakým způsobem zpřístupňují všechny veřejné listiny (tj. i smlouvy tohoto 
druhu) na webových stránkách obce. Jistě není nutné popisovat výhody takovéhoto přístupu oproti 
praktikám zavedeným MČ Horní Počernice. Co je potřeba, aby to v Horních Počernicích v tomto 
směru fungovalo minimálně stejně dobře ? Potřebujete s tím pomoci ? Děkuji 
3. 3. 2014 

Názor č. 159 - radní a zastupitelé 

Pan Hájek požádal o odpovědi radní a zastupitele MČ Praha 20. 

 

21. 2. 2014 

Názor č. 158 - Jiří Hájek 

Vážení, svým dotazem navazuji na dotaz pana Mgr. Tomáše Nováka ze dne 13.2.2014ohledně nové 
provozovny Pekařství Moravec, s. r. o., a to z důvodu, že v reakcích paní Moravcové ani pana 
Vavrušky jsem nenalezl odpovědi na otázky pana Nováka . Nestavil bych tento dotaz do roviny 
senzací jak píše paní Moravcová. Dle mého názoru jde o oprávněný dotaz a není nutné ihned hledat 
zlý úmysl (i když bohužel v České kotlině stále převládá obecný postoj, že "každý úspěch musí být po 
zásluze potrestán" a odpovědi na dotaz mohly vznikat na základě negativních pocitů z nespravedl 
ivého nařčení … já osobně úspěšným přeji, jelikož za každým úspěchem se skrývá dřina a úsilí, 
nadále má osobní situace mi dovoluje reagovat na toto téma bez závisti z úspěchu druhých. Faktem 
zůstává, že občané mají právo dostat odpovědi na dotazy ohledně toho, jak vedení obce koná a 
nakládá s obecním majetkem a zákonnou povinností starostky a úředníků MČ je tyto odpovědi 
poskytovat. Postup, kterým Pekařství Moravec, s. r. o.získalo do pronájmu objekt č. p. 2325 v ulici 



Ratibořická v Praze 9 – Horních Počernicích zcela přirozeně budí podezření, že paní Moravcová, 
starostka Horních Počernic a jednatelka Pekařství Moravec, s. r. o. v jedné osobě využila svého postu 
starostky a zajistila si prostřednictvím úředníků smluvní podmínky k pronájmu výhodné především pro 
společnost Pekařství Moravec, s. r. o., nikoliv pro obec Horní Počernice. Podezření, nikoliv obvinění, 
je zcela pochopitelné. Paní starostka a úředníci MČ by dotazy a reakcí veřejn osti neměli být 
zaskočeni. Od osoby činné v komunální politice a působící zároveň jako drobný podnikatel je 
očekáváno, že jednoduše a zcela transparentně objasní situaci, o které musela předvídat, že nastane 
(reakce paní Moravcové ze dne 13.2.2014 na dotaz pana Mgr. Tomáše Nováka tomu však 
nenapovídá). Podezření lze vyvrátit důkazy o tom, že odpovědní úředníci svědomitě využili všechny 
dostupné prostředky k tomu, aby podmínky a způsob pronájmu zajistili obci maximálně výhodné 
podmínky. Z odpovědi pana Vavrušky nevyplývá, že by úředník odpovědný za hospodárné nakládání 
s majetkem obce vyvinul maximální úsilí v případě pronájmu objektu č. p. 2325 v ulici Ratibořická v 
Praze 9 – Horních Počernicích. Rád bych znal odpovědi na otázky: Proč nebylo vedeno výběrové 
řízení …. V případě zajištění pronájmu ordinací v 1. nadzemním podlaží objektu Náchodská 867 v 
Praze 9 – Horních Počernicích je výběr nájemce realizován prostřednictvím výběrového řízení. 
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení bude zveřejněno na úřední desce po dobu 60 dní. V případě 
nové provozovny paní Moravcové bylo oznámení o rozhodnutí uzavřít nájemní smlouvu s předem 

vybraným zájemcem zveřejn� �no po dobu 15 dní (v souladu se zákonem). MČ tedy výběrové řízení 
provést umí. Proč k němu MČ nepřistoupila také v případě objektu č. p. 2325 v ulici Ratibořická v 
Praze 9 – Horních Počernicích, který se nachází v jednom z obchodních center obce Horní Počernice 
a z pohledu drobných podnikatelů působících v obci se jeví jako atraktivní provozovna ? Jak je pan 
Vavruška schopen prokázat výhodnost podmínek pronájmu, tedy že neexistuje jiný zájemce ochotný 
přistoupit na podmínky obce, které budou pro obec maximálně výhodné ? (toto je účelem výběrových 
řízení) Jaké jsou smluvní podmínky včetně podmínek uvedených v dodatcích smlouvy , jak je řešeno 
odstoupení od smlouvy, penále za pozdní platbu, započtení vlastních investic nájemce do výše nájmu. 
Děkuji a přeji příjemný den J.Hájek Žádám o zveřejnění názoru v plném rozsahu bez úprav či zkrácení 
textu na webových stránkách www.pocernice.cz J. Hájek, dne 17.2.1014, Horní Počernice 
21. 2. 2014 

Názor č. 158 - ing. Zdeněk Vavruška 

Vážený pane Hájku, domnívám se, že vše co souviselo s pronájmem objektu č. p. 2325 v ulici 
Ratibořická v Praze 9 – Horních Počernicích bylo uvedeno v odpovědi na dotaz pana Mgr. Tomáše 
Nováka. Konkrétní forma, resp. způsob zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru je v 
rozhodovací pravomoci RMČ Praha 20, vždy však musí být V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Zveřejnění záměru pronájmu obsahovalo údaje o 
nabídnuté ceně za pronájem a požadované době pronájmu, tak jak bylo navrženo konkrétním 
zájemcem, tj. Pekařstvím Moravec. Zveřejněné podmínky lze tedy vnímat ze strany vlastníka ( 
pronajímatele ) jako stanovení minimální částky nájemného, za pronájem uvedených prostor. 
Smyslem zveřejnění je právě ta možnost, aby ke zveřejněnému záměru podal kdokoliv konkrétní 
konkurenční nabídku, případně námitku ke zveřejněnému záměru. Po dobu zveřejnění záměru byla 
doručena jedna další nabídka na pronájem, jak bylo uvedeno odpovědi na dotaz pana Mgr. Tomáše 
Nováka. Nájemní smlouva s Pekařstvím Moravec, včetně dodatků je Vám k nahlédnutí v kanceláři 
vedoucího odboru hospodářské správy a investic. S pozdravem Ing. Zdeněk Vavruška vedoucí OHSaI 

 

18. 2. 2014 

Názor č. 157 - Josef Hampl 

Aktuálně v HPZ 01/2014 Dobrý den, v komentáři zmíněné "Je tedy každého právo naložit se svým 
vlastnictvím dle svého uvážení" je sice pravda, ale mělo by platit pouze pokud se to nedotkne 
ostatních, tedy pokud si LRS nezřídí třeba teleport a bude bez dopadů na okolí. Pokud dochází k 
negativním vlivům za hranicí vlastního vlastnictví, nelze jednoduše říct, "tady je to moje a ten bordel 
co vám to způsobuje mě nezajímá". To že je městská část součástí Prahy je taky pravda, ale mám 
dojem, že zájmy Prahy zastupuje magistrát a že vedení městské části by v první řadě mělo hájit zájmy 
městské části a jejích občanů. To že vytvořená místa nebo kapacity zařízení budou primárně využita 
ve prospěch obyvatel MČ zaručené není, negativní vlivy naopak ano. S pozdravem Josef Hampl 
Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz 
18. 2. 2014 



Názor č. 157 - Hana Moravcová 

Vážený pane Hample, děkuji Vám za Váš názor a příspěvek zveřejňujeme. S pozdravem Hana 
Moravcová starostka 

 

14. 2. 2014 

Názor č. 156 - Vladimír Adamovský 

Dobrý den, v sousední obci Satalice je velké pozdvižení. Má se zde vystavět obří třídírna odpadu s 
drtičkou, úpravou biologických odpadů, kompostárnou. Firma IPODEC nechvalně známá svými 
aktivitami na Praze 8, Střížkov podala oznámení o plánovaném podnikatelském záměru. Z těchto 
dokumentů vyplývá, že třídírna odpadu bude na pozemku na okraji Satalic, směrem na Horní 
Počernice. Její roční kapacita je plánována na 130.000 tun (Spalovna Malešice má kapacitu 310.000 
tun). Po roztřídění se odpad bude odvážet dalším zpracovatelům. Celkem denně projede branami 
závodu kolem 80 nákladních aut (popelářských vozů), a to v době od 6:00 do 21:30. Firma slibuje, že 
provoz nebude veden přes obec Satalice, ale přes Horní Počernice. Nevím, zda IPODEC Horní 
Počernice informoval, ale firma vystupuje neseriózně a do poslední chvíle zatajuje či překrucuje 
informace. Více naleznete zde: http://mojesatalice.cz/ Žádám o zveřejnění názoru na webových 
stránkách www.pocernice.cz Vladimír Adamovský 
12. 2. 2014 

Názor č. 156 - Drahomíra Gaidošová 

Vážený pane Adamovský, Váš podnět starostka MČ Praha 20 paní Hana Moravcová obdržela a 
předkládá jej na jednání Mimořádné rady Městské části Praha 20 dne 17.2.2014. Na základě Vaší 
žádosti bude Váš příspěvek zveřejněn na webu městské části v sekci Názory. S přátelským 
pozdravem Drahomíra Gaidošová asistentka starostky 

 

13. 2. 2014 

Názor č. 153 - Mgr. Tomáš Novák 

Dobrý den, obracím se na Vás s otázkou, jak se v naší obci přidělují zakázky, podnájem a prodej 
majetku. Zejména bych rád věděl, jakým způsobem se provádělo výběrové řízení na podnájem 
majetku, který obec spravuje. Konkrétně objektu bývalé trafiky v ulici Jívanské č.p. 2325. Nejsem si 
vědom, že by se v tomto případě nějaké výběrové řízení provádělo. Absence na úřední desce obce i 
na internetových stránkách. Vyvraťte mi prosím, že se nejedná o nekalé praktiky, když tento prostor 
užívá k podnikání zrovna pí. Moravcová - starostka obce. Předem děkuji za Vaší odpověď S 
pozdravem Mgr. Tomáš Novák Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz 
13. 2. 2014 

Názor č. 153 - ing. Zdeněk Vavruška 

Vážený pane magistře, reaguji na Váš e-mail ze dne 5. 2. 2014 týkající se pronájmu objektu č. p. 2325 
v ulici Ratibořická v Praze 9 – Horních Počernicích. Dne 31. 7. 2013 byla na Úřad Městské části Praha 
20 doručena žádost společnosti Pekařství Moravec, s. r. o. o pronájem nebytových prostor v objektu č. 
p. 2325 v ul. Ratibořická. Společnost Pekařství Moravec, s. r. o. nabídla čisté měsíční nájemné ve výši 
10.000,- Kč a provedení stavebních úprav ( rekonstrukce vnitřních prostor ) v předpokládané částce 
100.000,- Kč, vlastním nákladem. Dle běžných postupů používanými při vyřizování veškerých žádostí 
o pronájem, prodej či směnu nemovitostí třetím osobám, byla tato žádost předložena k projednání 
Radě Městské části Praha 20 (dále jen RMČ). RMČ dne 8. 8. 2013 projednala záměr pronájmu 
nebytových prostor v objektu č. p. 2325 a souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu nebytového 
prostoru o výměře 55 m2 umístěného v objektu na pozemku KN parc. č. 786/106 v k. ú. Horní 
Počernice, obec Praha, předem určenému zájemci, společnosti Pekařství Moravec, s. r. o., za účelem 
provozování prodejny potravin a lahůdek, na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023, za nájemné ve 
výši 10.000,-- Kč/měsíc na úřední desce MČ Praha 20. V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 zákona 



č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, byl v období od 9. 8. do 27. 8. 2013 záměr pronájmu objektu 
č. p. 2325 zveřejněn na úřední desce Městské části Praha 20 a současně na elektronické úřední 
desce, která je dostupná na internetových stránkách www.pocernice.cz. Dle ustanovení § 36 odst. 1 
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, musí být záměr majetkoprávního kroku zveřejněn na 
obou úředních deskách minimálně po dobu 15 dnů tak, aby k tomuto zveřejnění mohly být podány 
námitky, resp. další nabídky na pronájem zveřejněných prostor. Po dobu zveřejnění záměru pronájmu 
nebytových prostor v objektu č. p. 2325 byla do podatelny Úřadu Městské části Praha 20 doručena 
další žádost o pronájem zveřejněných prostor, za účelem zřízení rychlého občerstvení a prodeje 
uzenářských výrobků, s nabídkou měsíčního nájemného ve výši 4.000,- Kč. . Po uplynutí lhůty pro 
zveřejnění záměru (záměr pronájmu byl sejmut z úřední desky dne 28. 8. 2013 ) byl návrh na 
pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 2325 v ul. Ratibořická.opětovně předložen RMČ k 
projednání na zasedání konaném dne 29. 8. 2013. V materiálu, který byl podkladem k projednání 
návrhu v RMČ, byla uvedena skutečnost, že po dobu zveřejnění záměru na úřední desce MČ byla 
doručena výše uvedená další nabídka. RMČ schválila svým usnesením č. 104/3.5/13 ze dne 29.8. 
2013 pronájem nebytových prostor o výměře 55 m2 umístěných na pozemku parc. č. 786/106, ul. 
Ratibořická v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023, za 
nájemné ve výši 10.000,-- Kč/měsíc/předmět pronájmu společnosti Pekařství Moravec, s. r. o., za 
účelem provozování prodejny potravin a lahůdek a uzavření Nájemní smlouvy se společností 
Pekařství Moravec, s. r. o.. Pro úplnost uvádím, že veškeré zápisy z jednání z RMČ jsou uveřejněny 
na internetových stránkách MČ Praha 20 Vedoucí odboru hospodářské správy a investic Ing. Zdeněk 
Vavruška 

 

13. 2. 2014 

Názor č. 154 - Mgr. Tomáš Novák 

Dobrý den, stále čekám na Vaší odpověď. Pokud je přehlížena, budu žádat magistrát hl. m. P o řádné 
prošetření věci. S pozdravem Mgr. Tomáš Novák 
13. 2. 2014 

Názor č. 154 - Hana Moravcovvá 

Vážený pane magistře, Dovolte, abych se také já, starostka MČ Praha 20, kterou jste ve svém názoru 
označil jako osobu používající nekalé praktiky, vyjádřila k Vašemu článku. Od roku 1991 podnikám 
společně s rodiči v oboru maloobchod a výroba. Do komunální politiky jsem vstoupila z důvodu 
nespokojenosti s vedením naší radnice. Vzhledem k tomu, že jsem rodák z Horních Počernic, záleží 
mi na tom, aby naše městská část byla moderní a flexibilní částí Prahy. To ale neznamená, že když 
pracuji ve veřejné správě, vzdám se rodinného podniku, který jsme s rodiči založili. Možná jste 
ovlivněn médii, kde nejen podnikatelé, ale i politici jsou označováni za lumpy a podvodníky. Proti tomu 
si dovolím se ohradit a také vůči Vašemu nařčení. Po vyklizení objektu bývalé trafiky, který užíval TJ 
Sokol bez nájemní smlouvy (ale to Vás zřejmě nezajímá), jsem požádala o pronájem s nabídkou výše 
nájmu a s nabídkou investice vlastních finančních prostředků do majetku MČ. Proběhlo projednání v 
RMČ, jehož jsem se po oznámení střetu zájmů nezúčastnila, zveřejnění na úřední desce, schválení v 
RMČ. Tyto zápisy jsou veřejně přístupné, stejně jako úřední deska. Doporučuji Vám řádně se 
seznámit s veřejnými informacemi na webu, než budete kohokoliv obviňovat. Podle Vaší reakce, kdy 
jste třetí pracovní den znovu požadoval odpověď, si to mohu vyložit tak, že jste hledal senzaci v 
podobě starostky, která využívá svého postavení. Musím Vás zklamat, senzace se nekoná. Já bych 
se totiž v takovém případě nemohla pohybovat v Horních Počernicích, kde mě většina lidí zná. Je to 
neuvěřitelné, ale jsou i slušní politici. Přeji Vám jen to nejlepší a věřím, že Váš zájem o blaho Horních 
Počernic bude využit například při iniciativě na veřejných akcích. S pozdravem Hana Moravcová 
starostka 

 

13. 2. 2014 

Názor č. 155 - Jan Kotouč st. 



Reakce na článek O aktuálním dění v Praze 20 se starostkou v HPZ č. 12. 2013. LRS se snaží koupit 
si místní zastupitele a ovlivnit veřejné mínění příslibem investic 50. mil. do rekonstrukce hřbitova a 
dalších věcí i když všichni ví že obyvatelé Chval jsou v drtivé většině proti nové výstavbě v LRS. Tím 
více mě zaráží že paní starostka tento projekt podporuje proti vůli občanů, kdy při realizaci tohoto 
projektu dojde k nenávratným škodám na životním prostředí na kvalitě bydlení v oblasti Chval. Tato 
stavba negativně ovlivní živo občanů na desítky let dopředu. V současné době zažíváme důsledky 
otevření nového CČM – ucpané všechny silnice v jeho okolí. A do toho všeho chcete přivést další 
desítky vozidel které budou jezdit do LRS jak při samotné stavbě tak po dokončení a samotném 
provozu LRS a plánovaných všelijakých konferencí a kongresech v sálech objektu. To nevyřeší ani 
nová křižovatka u LRS ani nová silnice u Hantemberské přes Robotnici na Božanovskou o které planě 
slibujete že bude neprůjezdná. Sami dobře víte že když to zaplatí Magistrát tak bude průjezdná v obou 
směrech nejen pro auta ale i pro autobusy a ni s tím neuděláte. Na základě této situace a vzhledem k 
blížícím se volbám do obecních zastupitelstev žádám všechny politické strany a sdružení které jsou v 
současné době v zastupitelstvu obce Horní Počernice aby na příštím veřejném zasedání 
zastupitelstva jasně vyjádřili svůj postoj k chystané nové výstavbě v LRS. Jan Kotouč st. OS Chvalská 
13. 2. 2014 

Názor č. 155 - Aktuálně v HPZ 01/2014 

Výstavba LRS Jelikož na jednání ZMČ se pravidelně ozývají nespokojené hlasy z OS Chvalská, kvůli 
výstavbě LRS Chvaly, je mou povinností opakovaně zveřejnit konstruktivní fakta. Věřím, že se tím 
konečně zastaví vlny spekulací, které tuto výstavbu provázejí. Budovy rehabilitačního střediska a 
pozemky, na kterých stojí, jsou v soukromém vlastnictví. Taktéž provozovatel je občanské sdružení s 
vlastní právní subjektivitou. Je tedy každého právo naložit se svým vlastnictvím dle svého uvážení. 
Doba, kdy to tak možné nebylo, je již naštěstí 24 let pryč. Činnost, kterou toto středisko vykonává, se 
nedá nazvat prací, zaměstnáním, ale pouze posláním. Je zde budova, kde se díky rehabilitaci 
dostávají zpět do samostatného života pacienti po mozkových příhodách či úrazech, v další budově je 
hospic, kde velmi staří lidé důstojně dožívají svůj život. Jelikož naše populace stárne, je čím dál větší 
nedostatek takovýchto zařízení. Proto se provozovatel rozhodl středisko zvětšit a zmodernizovat. 
Finanční prostředky má přislíbeny z EU, záštitu nad tímto projektem má světová zdravotnická 
organizace. Pro Horní Počernice je to projekt velmi významný např. i z důvodu vytvoření nových 
pracovních míst. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že takto významné centrum může mít také 
negativní vlivy pro MČ. Zabývat se úvahami, že když bydlím v Počernicích, nechci, aby mi jezdila ulicí 
auta či autobus, je podle mého názoru hloupost, kdy je třeba si uvědomit, že jsme součástí hlavního 
města. Nicméně problémem je třeba vnímat dopravu a její případný nárůst, který při rozšíření 
střediska nastane. A to nejen dopravu staveništní, ale také dopravu při dojíždění pacientů, jejich 
návštěv, lékařů, návštěvníků seminářů a kongresů. To je ten hlavní problém, který se dá ale řešit 
formou plánovací smlouvy. V této smlouvě lze ošetřit parkování či rekonstrukci komunikace 
Hartenberská, při které by došlo k lepší průjezdnosti nebo k odklonu autobusu z části ulice Stoliňská a 
tedy k uspokojení občanů z této ulice, kteří si stěžují na průjezd touto ulicí. Další věcí je případný vliv 
na životní prostředí, což ale bude řešit dle zákona EIA. Další smlouva o spolupráci by řešila příspěvek 
investora pro MČ. Pravidla pro investory byla schválena Radou MČ a jsou schvalována RMČ při 
každém větším investičním záměru v Horních Počernicích. Není to tedy žádné „kupování“, vydírání či 
další hloupá přirovnání. Každý větší investiční záměr přináší do budoucna pro MČ určitou zátěž, např. 
povinnost umístit děti do mateřských a základních škol. Z tohoto důvodu jsou tyto smlouvy uzavírány. 
Co se týká stavebního řízení, byla schválena dokumentace pro územní řízení s povinností uzavřít 
plánovací smlouvu a smlouvu o spolupráci. Po schválení těchto smluv bude probíhat územní a 
stavební řízení, do kterého se se svými námitkami může začlenit každý občan. Každý má tedy svá 
práva a povinnosti, tedy nejen soukromí vlastníci investoři, ale také občané. A povinností starostky 
městské části je tato práva hájit. Obou stran. Povinností starostky je postavit se čelem k řešení 
jakýchkoliv problémů, bez prázdných slibů a zastíraných odpovědí. Bez ohledu na politiku, bez ohledu 
na blížící se volby. 

 

20. 12. 2013 

Názor č. 152 - Ondřej Krupík 

Dne 11.12.2013 v 13:05 Jsem se dostavil na MÚ v Horních Počernicích ... Odbor Živnostenský úřad. 
Žádal jsem o nestandartní avšak možnou změnu místa podnikání a o rozšíření živnosti volných. S 



TAKOVOU MÍROU NEOCHOTY A NEZNALOSTI ZÁKONA, JSEM SE JEŠTĚ NESETKAL. Tvrdili mi 
jak paní Bernášková tak její přísedící spolupracovník, že to co požaduji provést nelze. Proto jsem se 
informoval u vedoucího jiného pracoviště Živnostenského úřadu který mi řekl cituji Ano lze to provést 
změnu i takto ...Zákon mluví jasně. Tak prosím ať si ho oba přečtou. s notným rozhořčením a 
pozdravem Ondřej Krupík Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz 
20. 12. 2013 

Názor č. 152 - Ing. Alexandra Janáčková 

Vážený pane Krupíku, Jak sám píšete žádal jste dne11.12.2013 o nestandartní změnu místa 
podnikání a dále pak rozšíření živnosti volných. Dle § 45 odst. 2 písm. d) zák. č. 455/1991 Sb. zákona 
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je jasně dáno: „ místo podnikání je název 
obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo“. Vy 
jste chtěl změnit adresu místa vašeho podnikání na nemovitost, která nemá ani číslo popisné ani 
orientační, ale pouze číslo evidenční. Každý živnostenský úřad v ČR používá celostátní program 
Registr živnostenského podnikání (dále jen RŽP). Při vkládání změn do tohoto programu všichni 
používáme elektronické Jednotné registrační formuláře (dále jen JRF), kde se údaje ověřují v 
Základních registrech. Vzhledem ke znění ŽZ JRF pojem číslo evidenční nezná. Nebylo proto možné 
váš požadavek elektronicky zpracovat. Žádost byla vyplněna manuálně a přijata. Odhlédneme-li od § 
47 odst. 1 zák. č. 455/1991 Sb., „splní-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede 
živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a 
vydá výpis“, již v tuto chvíli nebylo při nejlepší vůli referentů registračního úřadu vám vyhovět a výpis 
vám vyhotovit na počkání. Bylo nutné vše zadat nestandardní metodou do RŽP. Bylo vám nabídnuta 
možnost, že budete ihned po vyhotovení výpisu vyrozuměn telefonicky a budete si ho moci obratem 
vyzvednout. Přestože jsou Živnostenské úřady momentálně vytíženy nárůstem žádostí o koncesní 
listinu „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ – zákon č. 455/1991 Sb., byla vaše žádost 
zpracována do druhého dne, kdy jste si vše také vyzvedl. Je nám líto, že jste nebyl s naší prací 
spokojen, ale rozhodně nemohu souhlasit, že jsou referenti ŽÚ neochotni a neznají dobře ŽZ. Proces 
Vaší nestandardní žádosti probíhal naprosto standardně jako u každého jiného žadatele. Ing. 
Alexandra Janáčková Vedoucí OŽOSA 

 

19. 12. 2013 

Názor č. 151 - Blanka V. 

Dobrý den, ocenila jsem nedávné zahradnické a stavební úpravy v okolí ulice Hartenberská 
(konkrétně v zatáčce před podjezdem k CČM), místo tím dostalo kultivovaný a příjemný vzhled. Jaké 
však bylo moje zděšení, když jsem dnes jela okolo a zjistila jsem, že doprostřed na trávník v oné 
upravené zatáčce někdo necitlivě umístil obrovský nový billboard..to si opravdu nevážíte koutku 
přírody natolik, abyste jej nechali tak jak je, bez všudypřítomných otravných reklam a komerčních 
prezentací? A to v době, kdy proti billboardům u silnic sílí odpor občanů a jsou postupně 
odstraňovány... Můžu se tedy zeptat, kdo tuto hrůzu povolil, kolik za ni městská část inkasuje a jaká je 
šance, že billboard zase brzy zmizí a budeme mít ten hezky upravený kout zpátky? Jinak díky za vše 
pěkné, co se u nás v Horních Počernicích děje... Blanka V. Žádám o zveřejnění názoru na webových 
stránkách www.pocernice.cz 
19. 12. 2013 

Názor č. 151 - ing. Aleš Šebestík 

Vážená paní Blanko V., děkujeme za Vaše ocenění práce úřadu městské části při péči o zeleň a 
zároveň Vás mohu informovat, že již byl vyzván vlastník ( Cleverbillboard s. r. o.) zmíněné reklamní 
konstrukce k jejímu odstranění, neboť se jedná o nepovolený zábor veřejného prostranství. S 
pozdravem Ing. A. Šebestík, referent OŽPD 

 

17. 12. 2013 

Názor č. 150 - Blanka V. 



Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz Dobrý den, ocenila jsem 
nedávné zahradnické a stavební úpravy v okolí ulice Hartenberská (konkrétně v zatáčce před 
podjezdem k CČM), místo tím dostalo kultivovaný a příjemný vzhled. Jaké však bylo moje zděšení, 
když jsem dnes jela okolo a zjistila jsem, že doprostřed na trávník v oné upravené zatáčce někdo 
necitlivě umístil obrovský nový billboard..to si opravdu nevážíte koutku přírody natolik, abyste jej 
nechali tak jak je, bez všudypřítomných otravných reklam a komerčních prezentací? A to v době, kdy 
proti billboardům u silnic sílí odpor občanů a jsou postupně odstraňovány... Můžu se tedy zeptat, kdo 
tuto hrůzu povolil, kolik za ni městská část inkasuje a jaká je šance, že billboard zase brzy zmizí a 
budeme mít ten hezky upravený kout zpátky? Jinak díky za vše pěkné, co se u nás v Horních 
Počernicích děje... Blanka V. 
17. 12. 2013 

Názor č. 150 - Ing. Aleš Šebestík 

Vážená paní V., děkujeme za Vaše ocenění práce úřadu městské části při péči o zeleň a zároveň Vás 
mohu informovat, že již byl vyzván vlastník Cleverbillboard s. r. o. zmíněné reklamní konstrukce k 
jejímu odstranění, neboť se jedná o nepovolený zábor veřejného prostranství. S pozdravem Ing. A. 
Šebestík, referent OŽPD 

 

9. 12. 2013 

Názor č. 149 - ing. David Hloušek 

Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz (děkuji) Přestupek spáchaný 
na území MČ Praha 20 Dovoluji si svěřit se spoluobčanům v Horních Počernicích se zkušeností z 
loňského a letošního roku ohledně venčení psů a řešení problémů. V srpnu 2012 jsem byl jako cyklista 
slovně napaden jistou spoluobčankou v blízkosti ulice Na Chvalce. Dotyčná se agresivně vyjadřovala 
o cyklistech, a také o tom, že polní cesta, po které jsem jel, je v jejím majetku. Následně na mě 
poštvala svého psa – německého ovčáka. Pes několikrát zaútočil a způsobil mi krvácející zranění ruky 
a roztrhal oblečení, obuv a peněženku. Majitelka psa nejprve nezasahovala a nechala psa útočit, až 
po útoku jej přivolala. Z místa incidentu odešla, aniž by poskytla první pomoc, nebo informaci, zda pes 
je povinně očkován (zejména proti vzteklině). Zavolal jsem linku 158. Na místě incidentu se rovněž 
vyskytla i svědkyně, která viděla majitelku psa odcházet a nabídla mi první pomoc, nebo odvoz k 
lékaři. Následně jsem se dopravil do nemocnice Na Bulovce, kde jsem byl ošetřen. Poté následovalo 
oznámení na Policii ČR v Horních Počernicích. Protože se jednalo o přestupek, byl poté předán PČR 
na Místní Úřad v Horních Počernicích k projednání. Ze zcela jasné kauzy se ale vyvinulo něco jiného. 
Již na začátku jsem byl „varován“, že majitelka psa je právnička, abych si dával pozor. K prvnímu 
projednání se majitelka nedostavila a omluvila se na nemoc. K druhému jednání (leden 2013) už 
dorazila a sebevědomě prohlašovala, že na daném místě nikdy psa nevenčí, nikdy tam nebyla, a že já 
jsem si celou událost vymyslel. Její jistotu ale naštěstí pohřbila výpověď svědkyně, která její 
přítomnost na místě incidentu potvrdila. V závěru jednání bylo konstatováno, že přímý úmysl nebyl 
prokázán, jedná se tedy o přestupek z nedbalosti. Paní majitelka ještě uvedla, že pokud jde pouze o 
škodu, tuto uhradí „aby byl klid“. K mému velkému překvapení ale v písemném vyjádření o půl roku 
později bylo něco úplně jiného! A totiž, že se vlastně přestupek nestal, a daná událost byla posouzena 
podle přestupkového zákona §49 odst. a), který se ale týká urážky, nebo pomluvy! Tedy něco 
naprosto jiného, než se odehrálo. Okamžitě jsem se proti tomuto rozhodnutí odvolal, a v odpovědi z 
Magistrátu HMP byla skutečnost ještě více ohnutá. Svědkyně prý na místě nebyla, paní majitelka prý 
nikdy neřekla, že škodu uhradí, chybnému posouzení §49 se nevěnoval vůbec nikdo. Korunou všeho 
je odkaz, že pro vymáhání škody se m&aa cute;m obrátit na soud. Spravedlnost? Není. Malý 
happyend to přeci jen má. Majitelka psa už nechodí venčit svého vlčáka tam, kde se incident odehrál. 
To je sice malé vítězství, ale problém s agresí trvá. Zeptejte se pejskařů a obyvatel v okolí Slatiňanské 
ulice – řeknou vám své k jedné dámě, která zde venčí německého ovčáka a menšího pudla. Napadení 
ostatních psů nejsou ničím výjimečným, konflikty jsou velmi časté, stejně tak jako výhružky. Poslední 
incident starý dva týdny je opět z mého rodinného kruhu, kdy dotyčná osoba chtěla vypustit onoho 
agresivního vlčáka na retrívra patřících našim příbuzným. Proto se ptám, kdy budou legislativně 
ošetřeny a popsány povinnosti pejskařů, a kdy bude definována (a kontrolována) povinnost mít psa na 
veřejném prostranství zajištěného vodítkem a košíkem??? S díky a pozdravem, Ing. D. Hloušek 
9. 12. 2013 



Názor č. 149 - pracovníci úřadu 

Vzhledem k tomu, že pracovníci úřadu nemohou souhlasit se všemi skutečnostmi, které ve Vašem e-
mailu uvádíte, nebudeme se k nim vyjadřovat a omezíme se pouze na odpověď na Váš dotaz. 

 

28. 11. 2013 

Názor č. 148 - Věra Štimová 

Dobrý den, 
Mohu stejně jako ostatní majitelé přilehlých nemovitostí vjet na svůj pozemek aniž bych musela dláždit 
?  Ostatní nedláždili, nikdo. Stačí štěrk jako má soused ? Prodávám parcelu, kdo mě a kupci zaplatí 
ztrátu za tímto zmařený prodej  ? Jak zní zákony týkající se přístupu na pozemek  na jejichž základě 
mám ztrátu ? Vydláždit ulici mě přijde daleko dráž než parcela. Je tenhle požadavek v souladu se 
zákonem  ? Navíc se zvedly daně z pozemků. Proč, když prodávám pozemek, mám platit za veřejnou 
ulici, kterou používají všichni  ? Cožpak se nedláždí toto z daní ? To se máme celá ulice složit na 
vydláždění nebo je to jen požadavek pro mě  ?  
Kdo mi poradí ? Prosím uveřejnit toto na web.  
Štimová  
Otovická  63 
28. 11. 2013 

Názor č. 148 - 

Vážená paní Štimová. 

Dovolím si v případě Vašich dalších otázek odvolat se především na své minulé odpovědi. Tím 
největším kamenem úrazu ve Vaše případě je už dvakrát zmiňovaná  kolize s povolenou stavbou 
chodníku v ulici Před Dráhou. Ne rozsah dláždění komunikace Před Dráhou. Jenom bych doplnil, že 
přístup na pozemek, který slouží jako zahrada, má pochopitelně jiné parametry, než přístup a příjezd 
k novostavbě rodinného domu. Pakliže kupující bude tento pozemek chtít užívat jako zahradu, pak 
nikdo nic dláždit nemusí. Nehovořil bych proto o zmařeném prodeji. Jestliže kupující bude chtít 
postavit novostavbu rodinného domu, musí se vypořádat mimo jiné s obecnými požadavky na 
výstavbu, respektive by to měl za něj ve fázi projekční udělat autorizovaný projektant. Ani obecné 
požadavky na výstavbu a ani jiný předpis nestanoví, jak musí či jak nesmí stavebně vypadat dopravní 
připojení pro nový rodinný dům. Obecně asi pouhý štěrkový kryt vyloučit nelze, i když je to řešení 
minimálně z pozice správce komunikace velmi nevhodné.  Vše však musí být vyprojektováno a 
projednáno s dotčenými subjekty a dotčenými orgány. Ale o tom jsem se už zmiňoval předminule. 

Richard Měšťan 

 

11. 11. 2013 

Názor č. 147 - Radek Svítil 

Dobrý den, 
nejsem občanem Horních Počernic, ale zaujal mne článek na serveru iDnes.cz týkající se této čtvrti, 
viz: http://zpravy.idnes.cz/podvodnici-okradaji-seniory-o-domy-dug-
/domaci.aspx?c=A131107_184121_domaci_vez 
Řada čtenářů v diskusi, dle mého názoru oprávněně, poukazuje na skutečnost, že se popsaný příběh 
nemohl takto odehrát, nebo že je postup dotyčných orgánů, zejména policie, zcela nekompetentní. 
Mohli byste se k této kauze jako obec vyjádřit? 
Děkuji a zdraví 
Radek Svítil 
P. S. Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz 
11. 11. 2013 

Názor č. 147 - 

http://zpravy.idnes.cz/podvodnici-okradaji-seniory-o-domy-dug-/domaci.aspx?c=A131107_184121_domaci_vez
http://zpravy.idnes.cz/podvodnici-okradaji-seniory-o-domy-dug-/domaci.aspx?c=A131107_184121_domaci_vez
http://www.pocernice.cz/


Vážený pane,  
případ se opravdu stal a článek ve stručnosti shrnuje nový trend páchání trestné činnosti na 
seniorech. Postup policie nemůžeme komentovat, neboť obec dosud není účastníkem řízení. 
S pozdravem 
Ing. Monika Brzkovská 
vedoucí OSVŠ  

 

5. 11. 2013 

Názor č. 145 - Jan Michálek 

Dobrý den, 

Nebylo by možné zredukovat počet kočet v ulici Kludských a Na nové silnici ? Je jich zde opravdu mnoho – 

denně asi 5 hromádek na zahrádce… 

Děkuji za odpověď. 

Jan Michálek 

5. 11. 2013 

Názor č. 145 - 

Dobrý den pane Michálku, 

na veřejném prostranství v  ulici Na Nové silnici  byl v měsíci září v rámci kastračního programu objednán 

odchyt koček za účelem jejich redukce. Na základě telefonického sdělení pracovníků Útulku pro odchyt koček 

v Měcholupech jsem byla informována,  že v podzimních a zimních měsících se odchyt koček neprovádí 

z důvodu jejich zdravotního stavu, neboť kočkám se vyholují  břicha  a v zimě s vyholeným břichem 

kočky  nemohou běhat venku. Odchyt koček v této ulici a okolí  bude proveden na jaře 2014. 

Děkujeme za podnět. 

 Ing. Magda Svojanovská 

ÚMČ Praha 20 – Odbor životního prostředí a dopravy 

Jívanská 635/6 

193 00 Praha 20 – Horní Počernice 

e-mail.:Magda_Svojanovska@pocernice.cz 

Telefon:271 071 631 

 

31. 10. 2013 

Názor č. 146 - Věra Štimová 

Jaký úsek mám vydláždit, abych mohla já nebo majitel vjet na pozemek z ulice? Co mám všechno 
zaplatit?  
Prosím o uveřejnění dotazu na web.  
Štimová  
Otovická 63 
31. 10. 2013 

Názor č. 146 - 

Vážená paní Štimová. 

Obávám se, že pomocí sekce „Názory občanů“ webových stránek Městské části Praha 20 Váš problém ohledně 

dopravního připojení novostavby rodinného domu už více nedořešíme. 

Jak již bylo uvedeno dříve, je třeba nejdříve odstranit kolizi s povolenou stavbou chodníku v ulici Před 

Dráhou. Jaký rozsah ulice Před Dráhou bude nutné vydláždit, (zda bude nutné vůbec něco dláždit), 

nelze v tuto chvíli, bez projednaného návrhu řešení této kolize, předjímat. 

Samozřejmě jsme jako úřad ohledně Vašeho problému, na základě konkrétního návrhu (či návrhů) 

jeho řešení, připraveni na další konzultace. Doporučuji však jako účelnější zvolit jinou formu 

dorozumívání, než pomocí webových stránek a „Názorů občanů“. 



  

Richard Měšťan 

vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje 

ÚMČ Praha 20 

tel: 271 071 635 

 

29. 10. 2013 

Názor č. 144 - Mgr. Lenka Brabcová 

Dobrý den, 

žiju v Počernicích skoro celý život a myslím si, že je to čím dál hezčí obec. Co mi ale kazí náladu pokaždé, když 

jdu ven, jsou psí hromádky, mezi nimiž člověk kličkuje cestou přes každou travnatou plochu. Nejhorší je to před 

školami, kde se pohybuje spousta dětí. Konkrétně např. před Chodovickou. Sama mám psa, takže můj mail není 

nějakým útokem na všechny pejskaře. Jenže mám taky malé dítě, které občas vběhne, nebo nedejbože spadne 

přímo do... víte čeho. Jsem z toho znechucená a otrávená.  

Já vím, že tohle štve spoustu lidí a chybí účinná obrana. Nešlo by alespoň před tu školu postavit na odpoledne 

strážníka městské policie, který by za to uděloval pokuty? Mohl by tam být třeba jen mezi 3. a 6. hodinou, kdy 

venčí většina lidí.  

Děkuju za jakoukoli snahu s tím něco udělat. 

Hezký den 

Mgr. Lenka Brabcová 

  
Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz 
29. 10. 2013 

Názor č. 144 - 

Dobrý den paní Brabcová, 
 K Vašemu dotazu sděluji, že tato problematika je jen a jen v majitelích psů, kteří by měli po svých psech vždy 

uklidit. Na území MČ jsou na mnoha místech  umístěny koše, sáčky na psí exkrementy, které jsou nainstalovány 

také v okolí škol, mateřských školek, obchodů, parků aj., avšak  v případě neukázněných majitelů psů nejsou 

vždy plně  využívány. Konkrétně v lokalitě školy Chodovická  a Gymnázia jsou psí koše umístěny na konci ulice 

Chodovické u věžáků, u dětského hřiště Jizbická, v ulici Pavlišovské (západní strana ke škole), v ulici 

Chodovické proti MŠ, v ulici Ratibořické u MŠ. Domníváme se, že košů pro psy v okolí školy Chodovická je 

dostatečný počet.  Snahou MČ je a bude před školou Chodovickou (ale i ostatními školami), zajistit zvýšený 

dozor Městskou policií, která může  znečištění veřejného pořádku po psech na místě řešit blokovou 

pokutou,  neboť při venčení psa nesmí dojít ke znečištění veřejného prostranství a pokud k jeho znečištění přesto 

dojde, je vlastník psa (držitel zvířete nebo jiná osoba, která má zvíře v dané chvíli ve své péči)  podle obecně 

závazné  vyhlášky  hl. m. Prahy č. 8/2008, o udržování  čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, 

povinen takové znečištění neprodleně odstranit. Neučiní-li  tak, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku 

podle § 47, odst. 1, písm. d) zákona o přestupcích. 

Děkujeme za Váš podnět. 

Ing. Magda Svojanovská 

ÚMČ Praha 20 – Odbor životního prostředí a dopravy 

Jívanská 635/6 

193 00 Praha 20 – Horní Počernice 

e-mail.:Magda_Svojanovska@pocernice.cz 

Telefon:271 071 631 

 

24. 10. 2013 

Názor č. 143 - Věra Štimová 

Prosím, aby tento dotaz byl zveřejněn na webových stránkách.  
Všichni mohou zajíždět z ulice  Ke dráze do svých garáží, ale já mám vydláždit celou ulici na své 

http://www.pocernice.cz/


náklady. Proč?  
Věra Štimová 
24. 10. 2013 

Názor č. 143 - 

Vážená paní Štimová. 
Jak vyplynulo z upřesnění Vašeho dotazu, jedná se Vám o projednání novostavby rodinného domu, 
který by měl být dopravně připojen do ulice Před Dráhou, úsek Komárovská - Votuzská. 
Bohužel musím potvrdit existenci poměrně vážného problému takového záměru. A to kolizi s platným 
stavebním povolením investora Hl.m. Prahy, v rámci kterého má vzniknout v této ulici pouze chodník 
bez vozovky. 
Každá stavba musí mít podle obecných požadavků na výstavbu odpovídající dopravní připojení 
splňující požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. V případě 
novostavby rodinného domu asi bude těmto požadavkům těžko vyhovovat pojezd vozidel po 
chodníku. Tudíž je třeba tuto situaci nějak řešit. Stavební úřad Vám poskytl vstupní informace a je teď 
nejprve na projektantovi, který mimo jiné zodpovídá za správnost jím zpracované dokumentace, aby 
navrhl takové řešení, které bude výše uvedené požadavky splňovat a zároveň nebude v kolizi s jinou 
stavbou a bude především pro dotčené orgány, správce infrastruktury, Hlavní město Prahu (jakožto 
držitele práv z platného stavebního povolení na komunikaci Před Drahou) a přímo dotčené vlastníky 
pozemků akceptovatelné. Nemyslím si, že by to nutně muselo znamenat vydláždění celé ulice Před 
Dráhou. 
Richard Měšťan  
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 20 
tel: 271 071 635 

 

2. 10. 2013 

Názor č. 142 - Petr Král 

Dobrý den, 
Když jsem četl odpověď pana Píši na můj minulý dotaz zde – byla ve stylu “Všechny přístroje 
pracovaly normálně, kosmonauti zemřeli” – jsem si řekl, že je to vážně škoda času sem něco psát. Ale 
teď mi to nedá. 
1. Hřiště u konečné 223. Je moc pěkné, dobrý nápad i provedení. Bohužel se v poslední době ztrácejí 
žluté plastové uzávěry trubek. Částečně jde asi o vandalismus, částečně je používají děti k různým 
hrám. Jsou totiž jen naraženy, nejsou nijak zajištěny. Myslím, že náprava by nebyla náročná, stačilo 
by je fixovat pomocí trhacích nýtů. A kdyby se to udělalo třeba v rámci údržby a nevypisovalo se 
výběrové řízení, odhaduji náklad na zajištění jednoho kusu do 10 Kč. 
2. Park mezi Ratibořickou, Vysokovskou a Chvalkovickou. Obklopený vysokým živým plotem, ideální 
místo pro noční popíjení, rozlamování betonových laviček, přespávání bezdomovců, záchod pro tytéž. 
Ty živé ploty jsou pořád vyšší, jsou hodně široké, je pod nimi dost nepořádku, který se nikdy neuklízí. 
Jejich funkce je sporná ze strany ulic Ratibořická a Vysokovská, kde je malý provoz a zde by byl 
vhodný velmi radikální omlazovací řez. Ve Chvalkovické jezdí autobusy, takže zde je situace jiná. 
Stejně ale jak plot roste do výšky, řídne dole a výfukové plyny z autobusů, které jsou často v 
posledním stádiu před odjezdem do šrotu, nezachytí. Nezanedbatelné je i to, že plot zakrývá chodcům 
vstupujícím na přechod výhled vlevo do Chvalkovické. Řidiči přijíždějící Chvalkovickou mají také 
zakrytý výhled na chodník před přechod, myslím že výška plotu je tu jednoznačně nebezpečná! 
3. U zmiňovaného parku se ve Chvalkovické začíná na jednom místě rozpadat chodník. Teď by to šlo 
opravit lacino, později by to mohlo vyjít dráž. Ale tyto drobné opravy se dost zanedbávají, 
pravděpodobně je nikdo nevyhledává. Když se zeptáte zaměstnanců pana Píši, jestli by v tom mohli 
něco udělat, řeknou vám “ne, my děláme jen co se nám řekne”. Nemohl byste tedy pane Píšo uložit 
svým pracovníkům, aby při svých jízdách po obci ten, který neřídí sledoval okolí a hledal případné 
závady? Nic by to nestálo a možná by se to i vyplatilo. 
S pozdravem Petr Král 
2. 10. 2013 

Názor č. 142 - 



Dobrý den,  
 
    odpovídám na Váš mail:  
 
k bodu 1)  plastové uzávěry trubek jsme reklamovali od počátku prázdnin u dodavatele hřiště,  po 
našich  urgencích  jsme je obdrželi minulý týden.  
Dnes 1.10.2013 byly chybějící uzávěry namontovány a původní byly opraveny.  
 
K bodu 2)  Živé ploty okolo parku mezi ulicemi Ratibořická, Vysokovská, Chvalkovická byly minulý 
týden zakráceny. Živé ploty jsou stříhány dvakrát ročně, takže před každým sestřihnutím je  vyšší 
nárůst zelené hmoty. Místy byly ploty zakráceny více z důvodu průhledu do parku. I tak jsme řešili 
stížnost občanů na zkracování z důvodu že vyšší ploty snižují prašnost a hlučnost dopravy zejména 
z ulice Chvalkovické a Běluňské.  
 
K bodu 3)  Dožilé asfaltové chodníky ve Chvalkovické a Běluňské ulici,  budou prováděny zcela nové 
v rámci stavby nových chodníků.  
Proto bych se s Vámi rád sešel na místě kde bychom si  upřesnili možné opravy stávajících 
komunikací.  
Dovoluji si Vás požádat o sdělení možného termínu schůzky.  
 
Pracovníci odboru místního hospodářství jsou instruováni o nutnosti „hledat závady“. Jejich přístup je 
velice vstřícný a zodpovědný.  
Denně přicházejí s hlášením závad a novými podněty k zlepšení stavu naší městské části.  
 
 
Děkujeme za Vaše podněty  
 
S pozdravem  
 
Jaroslav Píša  
vedoucí Odboru místního hospodářství  

 

20. 8. 2013 

Názor č. 141 - Nikol Kaprová 

Dobry den, Rada bych se Vas zeptala, zda by se urad nemohl postarat o konecnou zastavku Ve 
Zlibku, presnejsi receno cesticku smerem k obytnym domum, je to tam zarostle, neprehledne, chybi 
tam lampa, myslim si, ze zejmena zeny by ocenily, kdyby to misto vypadalo prehledneji, je to tam 
opravdu nebezpecne, pristom by stacilo posekat travu a kere, aby se ruzna individua nemela kam 
schovat. 
  

  
dekuji 
  

  
Nikol Kaprová 

  
20. 8. 2013 

Názor č. 141 - 

Dobry den, Velmi bych chtela podekovat panu Píšovi a jeho kolegům, kteri se staraji o zelen v Hornich 
Pocernicich. Vznesla jsem prosbu o posekani zelene v okoli zastavky Ve Zlibku, smerem dolu k 
benzinove stanici, a moje prosba byla okamzite a velmi profesionalne resena, okamzite jsem byla 
kontaktovana, abychom si upresnili problematicke misto, kde se vecer clovek boji chodit. 

  



Timto bych chtela pracovnikum mestskeho uradu Horni Pocernice velmi podekovat za rychly, profesionalni a 
hlavne vstricny pristup, ktery se dnes jen tak nevidi, a opravdu si toho velmi cenim. 
  

  
Jeste jednou dekuji 
  

  
 Nikol Kaprová 

 

10. 7. 2013 

Názor č. 140 - Aleš Pour 

Dobrý den,  
 
v jednom z jarních zpravodajů jsem se dočetl, že ŘSD zamítlo žádost o snížení rychlosti na D11 v 
Horních Počernicích s tím, že se v průběhu letošního roku předpokládá pokládání protihlukového 
povrchu. Zajímá mě jestli jde o jen nějaký vágní příslib, nebo existuje nějaký harmonogram, a dále o 
jaký úsek půjde?  
 
Děkuji,  
Aleš Pour 
10. 7. 2013 

Názor č. 140 - 

Vážený pane Poure, vedení Městské části Praha 20 v této věci opakovaně jedná se zástupcem 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, avšak konkrétní harmonogram není znám. Realizace tohoto záměru je, 
dle sdělení ŘSD, naplánována na tento rok v úseku od mimoúrovňového křížení D11 se Silničním 
okruhem kolem Prahy po areál Hummer centrum. Ing. Jan Krejčí referent Odboru životního prostředí a 
dopravy 

 

28. 6. 2013 

Názor č. 139 - R. Fiala 

Dobrý den,zajímalo by mne jak dlouho bude ještě nedostavěna silnice,po které vede část cyklostezky 
v centrální části Počernic –od semaforu v ulici souběžné s Náchodskou –cca. 200metrů. Tato část 
cyklostezky  je naprosto katastrofální.O víkendu jsem zde měl možnost,či spíše nutnost projet a silnice 
je stále v neudržovaném stavu,což už trvá spoustu let,navíc po jakýchsi výkopových pracech je navíc 
samý výmol, rozbitá, plná kamení. Prostě ostuda Vaší městské části.  
Patrně mi odpovíte,že máte nedostatek financí či že za tím stojí EU nebo Magistrát či kdokoli jiný že 
za to může.Ale je to především vizitka vedení obce v jakém stavu a jak dlouho cyklostezka vypadá /o 
přilehlém parku nemluvě/, cesta k vlakovému nádraží je také zážitek jak z pohraničí.  
Zdravim R. Fiala  
 
 
 
Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz 
28. 6. 2013 

Názor č. 139 - 

Vážený pane Fialo,  
 
vedení Městské části Praha 20 na Magistrátu hl. m. Prahy intenzivně vyjednává přidělení finančních 



prostředků, které by pokryly náklady na rekonstrukci povrchu komunikace ul. Otovická v úseku 
Jívanská – Chodovická. Stavební práce na rekonstrukci povrchu by měly začít v tomto roce, pokud 
hlavní město Praha tuto akci opět nezruší.  
S pozdravem  
Ing. Jan Krejčí  
referent Odboru životního prostředí a dopravy  
 
Městská část Praha 20 - Úřad městské části  
Jívanská 647/10  
193 00 Praha 20 - Horní Počernice  

 

21. 6. 2013 

Názor č. 138 - Petr Král 

Dobrý den.  
   
Tak nám Zpravodaj oznámil, že “pracovníci místního hospodářství dokončili  čištění komunikací a 
chodníků do konce května”.  
   
Ani kdyby to byla pravda, není to žádná sláva. V listopadu se s prvním  popraškem sněhu rozhází 
štěrk všude možně i nemožně a máme ho tu do konce  května. Na jaře dýcháme vzduch jako v 
kamenolomu a můžeme být rádi, že hodně  chodníků se “v zimě neudržuje” a jsou proto ve výborném 
stavu.  
   
Ale ona to není pravda! Namátkou – nejsou zameteny  
Chodovická od Alberta k Náchodské  
Třebešovská od Jívanské ke Komárovské  
Jeřická od Chvalkovické k ulici K Palečku (tady pomohl v minulých dnech  déšť, takže část štěrku je 
“uklizena” do kanalizace)  
Ratibořická před školou – nametené neodvezené hromádky, povalující se kusy  betonu z rozpadlých 
obrubníků, nádherná vizitka! (A co pan ředitel, nemůže  zvednout telefon a zavolat na MÚ?)  
To podle mého názoru nejsou malé úseky ani zastrčené kouty. Samozřejmě  takových ulic bude víc, 
ale to si přece má někdo zkontrolovat, než ohlásí  hotovo. Takže buď jde o mystifikaci nebo na 
místním hospodářství nemají seznam  ulic. O pracovnících místního hospodářství by se ostatně dalo 
napsat leccos  zajímavého, ale to je jiná kapitola.  
   
S pozdravem Král  
   
Žádám o zveřejnění názoru na webových  stránkách www.pocernice.cz  

21. 6. 2013 

Názor č. 138 - 

 
Vážený pane Králi,  
Pracovníci Odboru místního hospodářství věnují jarnímu úklidu maximální úsilí.  
Po letošní dlouhé zimě byl schválen plán intenzivnějšího úklidu, tak aby do konce května byly 
komunikace a chodníky vyčištěny. Tento časový plán byl splněn.  
Jsme rádi za každé upozornění, kterému vždy věnujeme okamžitou pozornost k zajištění nápravy.  
 
Jaroslav Píša, vedoucí OMH  

 

21. 6. 2013 



Názor č. 137 - Aleš Klapal 

Dobrý den,  
 
  nejsem si jist, zda se obracím s mým poděkováním na správné místo. Nevím, kdo přesně má tuto 
záležitost na starost, ale věřím, že se to do "správných rukou" nakonec jistě dostane.  
  Tímto bych velice rád poděkoval za několik měsíců trvající světelnou diskotéku pravidelně se 
odehrávající v noci v naší obci před novou školkou. Jedná se o velmi nevšední zpetření nočního života 
v Horních Počernicích a to zejména pro občany bydlící v těsné blízkosti těchto zábavných aparatůr. 
Možná, že se jedná o jakousi skrytou reklamu na nově vybudovanou školku a nebo prostě a 
jednoduše současní lidé neumí to, co kdysi bylo jistým standardem.. že lampy svítily a né blikaly..  
  Ale možná jsem jediný, který ještě neví, že tato blikající zařízení slouží k navadění letadel při nočním 
přistávání, nebo k vysílání světelných vzkazíků mimozemským civilizacím, a nebo prostě jen k určité 
komunikaci mezi obcí a jejími občany.. (v tomto případě prosím o zaslání překladu a to nejlépe v 
jazyce českém).  
 
Přeji krásný den všem a stabilně svítící (neblikající) slunce. S pozdravem Aleš Klapal, Chodovická ul., 
Horní Počernice  
 
PS..ještě by to třeba mohlo sloužit jako plašička netopýrů a všelijaké té noční havěti.. opravdu nevím, 
ale každopádně ještě jednou děkuji, byl to neobyčejně dobrý nápad..:D  
 
 
..pokud byste chtěli toto poděkování zveřejnit, nejsem proti. Třeba se přidají další občané a uděláme si 
tady společnou noční MEGA PÁRTY..:))  
Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz  

21. 6. 2013 

Názor č. 137 - 

Vážený pane Klapale,  
realizace čtyř sloupů veřejného osvětlení, které uvádíte ve svém sdělení,  byla součástí Smlouvy o 
dílo na přístavbu MŠ Chodovická. Ve smlouvě byla sjednaná záruční doba na celé dílo, tj. včetně 
rozvodů a sloupů veřejného osvětlení, v délce 60 měsíců od převzetí díla. ( září 2012, ). Veřejné 
osvětlení bylo provedeno ve standardech požadovaných a odsouhlasených spol. ELTODO-CITELUM 
s.r.o. - jako budoucím provozovatelem, včetně revizní zprávy. Bohužel v nepravidelných periodách se 
opakovaně projevují závady, které popisujete a to i přesto,  že zhotovitel díla na základě reklamace ze 
strany MČ Praha 20,  vždy provede opravu. Věřím, že poslední oprava, která byla 
zhotovitelem  provedena po konzultaci se spol. ELTODO-CITELUM s.r.o dne 11.6. 2013, povede k 
definitivnímu odstranění obtěžujícího blikání.  
S pozdravem  
      
Ing. Zdeněk Vavruška  
vedoucí Odboru hospodářské správy a investic  

 

13. 6. 2013 

Názor č. 136 - Jan Brunner 

A tak se ptám – vážení radní MČ. 

  
  
Tak konečně letos na přelomu dubna a května znovu ožil t.zv. „Špejchar“ v areálu Chvalské tvrze. Po ostudné 

putyce „Legenda“ se zde konečně objevilo něco , co má duši a styl. Výstavní prostory a restaurátorská dílna jsou 

pro tento areál zajímavým zpestřením a dodávají mu unikátnosti. Vše vkusně spojeno  se stylovou restaurací a 

příjemným posezením. Již v průběhu letošní „Veteranparty“ jsem měl příležitost navštívit tento nový „Špejchar“ 

– „Dům umění“.  Příjemný zážitek z vernisáže výtvarníka Pavla Brázdy byl dokonale umocněn návštěvou 

příjemné restaurace včetně posezení na venkovní zahrádce – pro nás kuřáky. A tak jsem musel konstatovat, že 



Chvalská tvrz získala zase něco vyjímečného a v duchu jsem si řekl, že v tomto případě udělali naši radní dobře, 

když pro pronájem tohoto objektu zvolili osobu pana Davida Fialy, restaurátora a sběratele , ale především 

milovníka umění , který s nadšením vtiskl „Špejcharu“ nový život. 

Uběhlo ale pár dní a při mé další návštěvě restaurace „Špejchar“ mě pan Fiala požádal o podpis petice na 

podporu venkovní zahrádky u jeho restaurace. Samozřejmě jsem podepsal, ale podivil jsme se tomu. Protože při 

otevření tam zahrádka byla. Nakonec tam byla vždy i u putyky „Legenda“ a přiznejme si , že do tak hezkého 

areálu jakým je Chvalská tvrz venkovní posezení na zahrádce restaurace prostě patří. Mají ji i ostatní 

provozovny v areálu. Tedy proč podepisovat nějakou petici na její prosazení? Bylo mě vysvětleno, že naši radní 

prostě zahrádku zakázali. Důvody neznámé. Tak nevím co bylo příčinou tohoto pro mne nepochopitelného 

kroku.  To se ocitáme opět v dobách minulých, kdy místní vrchnost rozhodovala i o tom, kolik co bude v té které 

hospodě stát, nebo co jí povolíme. I když upřímně, ta minulá vrchnost by takovou pitomost, jako nejdříve povolit 

a pak zakázat venkovní zahrádku neudělala, pokud by k tomu neměla stavební, technický, nebo hygienický 

důvod. Takže mě napadá jen jediné. Asi i u nás na radnici zřejmě působí lobisté, vzájemně se podporující 

skupiny, které svůj vlastní zájem nadřazují nad dobrou věc a zájem veřejnosti. Byl bych rád pokud mě to vážení 

páni radní vysvětlíte a dáte mě a občanům jasnou a konkrétní odpověď, která nebude zavánět mou výše 

uvedenou domněnkou. 

A tak se ptám vás páni radní Horních Počernic. Měli jste opravdu relevantní důvod nejdříve povolit a pak 

zakázat venkovní zahrádku u nové restaurace „Špejchar“ ?  

  

Brunner Jan – občan Horních Počernic 

13. 6. 2013 

Názor č. 136 - 

Odpověď starostky paní Moravcové 
Paní starostka odpověděla ústně. 
  

Odpověď radní paní Mgr. Šefčíkové 
Vážený pane Brunnere,  
Městská část učinila již dříve záměr pronajmout budovu Špejcharu. Od začátku jsme chtěli, aby tam 
nebyla další restaurace - ty už jsou tam tři. Chtěli jsme něco jiného, co Chvalskou tvrz povznese. 
Záměr pronajmout Špejchar pivovaru byl proto zamítnut, další nabídku podal pan Fiala. Jeho záměr 
vypadal velkolepě - Dům umění, výstavní síň, vernisáže, podpora mladých umělců, besedy, 
restaurování nábytku.....samé nádherné lákavé věci. Jen tak naokraj se zmínil, že v přízemí by chtěl 
galerijní kavárnu. Jeho záměr se všem líbil a budova mu byla pronajata za 40 tisíc měsíčně. 
Připomínám, že tehdy jsem ještě v radě nebyla - přišla jsme až v prosinci. 
Asi měsíc před otevřením jsme zjistili, že v přízemí vzniká velká plnohodná restaurace - žádné dorty a 
káva, jak si každý představoval, ale staročeská restaurace s normální teplou kuchyní. A na webových 
stránkách inzeroval grilování selete, pivo a podobně. V tuto chvíli poprvé zažádal ještě o 
předzahrádku. A tehdy jsme začali mít na radě rozepře a začaly chodit obavné dopisy od ostatních 
nájemců tvrze. Šlo o to, že původní nájemci investovali do rekonstrukce budov a areálu opravdu 
nemalé peníze a obávali se, že další podnikatel, který zdaleka tolik neinvestoval, je může ohrozit. Již 
předtím tam ale byla restaurace Legenda se zahrádkou. Dům umění se nám líbil, tak jsme v prvním 
kole těsnou většinou předzahrádku schválili. Na měsíc, protože záměr musí viset na informační 
desce.  
Na zahajovací vernisáži jsem byla, s mistrem Brázdou jsem mluvila, Dům umění mě nadchnul. Během 
prvního měsíce ale došlo k několika skutečnostem, které i mě zviklaly v přesvědčení, že pan Fiala má 
na zahrádku nárok..  
1/ Pan Fiala otevřel o 3 dny dřív a vůbec se nad tím nepozastavil  
2/ O víkendu, kdy by do galerie mělo chodit nejvíce lidí, měl zavřeno. Tuto otevírací dobu má i na 
webových stránkách.  
3/ Místo avizovaných 5 stolečků na zahrádce jich má vyrobeno 20  
4/ Opravdu se venku grilovalo, zábor byl větší, na druhé straně prodával zmrzlinu  
5/ Na fasádu umístil ošklivý zelený neon a výrazné poutače na Plzeňské pivo  
6/ O galerijní kavárně se už vůbec nedalo mluvit, objevil se nápis Staročeská restaurace  
7/ V době hudebního festivalu, kdy mu přede dveřmi seděli posluchači koncertu, neprodal ani pivo, 
protože měl zavřeno kvůli soukromé akci /snad svatba/ 
Tyto důvody potom vedly několik z nás k tomu, že při hlasování o dalším prodloužení pronájmu 
předzahrádky jsme se zdrželi.....tuto dobu jsme potřebovali jako čas k tomu, abychom zjistili i výši 
nájmů u většiny restaurací v Počernicích, výši nájmů a investic ve Chvalské tvrzi a co nejzodpovedněji 
si vše porovnali a mohli se shodnout na konečném řešení. V nastalé situaci považuji za nejlepší řešení 



předzahrádku panu Fialovi ponechat, ale zvýšit mu za ni nájem na 12 500Kč, protože dosavadní 
nájem opravdu tak velké budově s restauračním zařízením uvnitř i venku neodpovídal. 
S pozdravem Alena Šefčíková, radní pro životní prostředí 
  

Odpověď radní paní Mgr. Štrobové 
Vážený pane Brunnere, 
děkuji za Váš dotaz a ráda bych Vám vysvětlila svůj postoj. Pana Fialu a realizaci Domu umění v 
areálu Chvalské tvrze jsem stejně jako Vy vítala s nadšením. S panem Fialou jsem se setkala a 
hovořila s ním o tom, zda by bylo možné využít působení jeho restaurátorského ateliéru třeba pro 
exkurze počernických dětí v rámci hodin výtvarné výchovy. Nicméně v den, kdy jsme hlasovali o 
dalším nájmu prostoru před špejcharem, padlo na radě několik informací, které mě přinejmenším 
zarazily a proto, abych mohla s čistým svědomím hlasovat, chtěla jsem znát jejich vysvětlení. Jedna z 
nich byla ta, že Dům umění není otevřený návštěvníkům během víkendů, V sobotu a neděli je údajně 
otevřena pouze restaurace, nikoliv výstavní galerie. Dále, že je problém s památkáři, kteří nepovolili 
neon na budově špejcharu a rovněž, že počet metrů čtverečních za zábor plochy je výrazně 
překročen. Hlasování jsem se tedy zdržela, ale rovnou jsem kolegům sdělila, že poté, kdy budu znát 
vysvětlení, zahrádku podpořím, jako jsem to udělala při prvním hlasování.. Vnímala jsem toto všechno 
jako porušení dohody, kterou mi pan Fiala dal tím, že svůj projekt prezentoval v prvé řadě jako galerii 
umění spojenou s uměleckou kavárnou. Nerozuměla jsem proto tomu, proč galerie není o víkendu 
otevřená? 
Pana Fialu jsem ihned kontaktovala a své otázky mu položila, Vysvětlil mi, že k problému s otevřením 
výstavní síně během víkendu skutečně došlo. Ale tak, že omylem odvezl personálu klíče od galerie. 
Návštěvníci si stěžovali, ale jednalo se skutečně o omyl a nikoli standardní jev. Památkáři údajně ještě 
stanovisko nevydali a pokud jde o metry čtvereční, přislíbil, že dodrží stanovenou rozlohu. Jeho 
odpovědi a vysvětlení jsem přijala. A nemám problém zahrádku podpořit. 
Tolik mé vysvětlení, které jak pevně věřím, přijmete. 
Mgr. Alena Štrobová, radní 

 

13. 6. 2013 

Názor č. 135 - Jan Bartók 

Dobrý den,  
 
chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné prověřit možnost snížení hlasitosti zvukové signalizace na 
železničním přejezdu v Lukavecké ulici - zejména v noci je hluk slyšet i několik set metrů daleko. 
Vzhledem k tomu, že auta přes něj nemají kam jezdit by to nemuselo ohrozit bezpečnost.  
 
Děkuji.  
 
S pozdravem,  
 
Ján Bartók  
 
 Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz  
13. 6. 2013 

Názor č. 135 - 

Vážený pane Bartóku,  
 
Vaše žádost byla konzultována s odpovědným pracovníkem ze Správy železniční dopravní cesty. Bylo 
mi sděleno, že jsou omezeni příslušnými předpisy, ale zjistí, zda v této věci můžou něco udělat. Po 
obdržení odpovědi ze SŽDC Vás budeme informovat o výsledku. Podle příslibu bychom odpověď od 
SŽDC na hlučnou signalizaci na přejezdu v ul. Lukavecké měli dostat do týdne. Pokud do té doby 
informaci neobdržím,  budu ji urgovat.  
 
S pozdravem  
 



Ing. Aleš Šebestík  
referent OŽPD  

 

3. 6. 2013 

Názor č. 134 - Martin Pachta 

Dobrý den,chtěl bych se zeptat ,kde je možné se dozvědět kolik a komu byli přiděleny dotace z 
grantového programu v roce 2013.  
Děkuji M.Pachta  
 
Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz  
3. 6. 2013 

Názor č. 134 - 

Dobrý den pane Pachto,  
 
informace o přidělení dotací z grantových programů v roce 2013 najdete v zápisech Rady městské 
části a Zastupitelstva městské části Praha 20, které zveřejňujeme na webu naší městské části. Zápisy 
najdete v záložce Samospráva - Rada, nebo zastupitelstvo a jejich zápisy.  
 
S pozdravem  
 
Andrea Jandová  
Asistentka KÚMČ  

 

17. 5. 2013 

Názor č. 133 - O. Zeman 

Dobrý den,  
směřujeme svůj dopis a dotaz na místní hospodářství  pana Píšu. Zajímá nás, kdy a zda vůbec se 
opět objeví truhlíky na oknech úřadu. A doufáme, že to nebude takový hrozný průšvih jako loni.To jste 
si takovou věc loni pane Píša nemohl ohlídat. Je to škoda. Myslím, že mluvíme za většinu obyvatel 
Počernic, že si Vás a celého místního hospodářství většina velmi vážíme ze práci, kterou pro 
Počernice léta svědomitě odvádíte, ať již úklid sněhu v zimě, či vůbec údržbu a úklid přes celý rok, 
prostě všechno. Víte vůbec, že doposud je v Počernicích veřejným tajemstvím, že si truhlíky 
úřadu  loni zařizovala úře dnice, která má svoji vlastní zahradní firmu? Nemyslete si, takováto věc se 
snadno roznese. Pokud to měla snad být její reklama, bylo to spíš k pláči. Navíc tato úřednice, která 
pod vás! spadá, veřejně zcela vědomě lhala, občanům i vedení Počernic včetně přítomných 
zastupitelů. A to prosím na 13. zastupitelstvu loni v odpovědi na dotaz p.Čápa.Na jeho dotaz, jaký je 
zájem o květinové okénko si zřejmě nepříliš pohotově vylhala z rukávu, že se již přihlásilo "9 zájemců 
a další prý ještě od seniorů ? jistě budou". Pusťte si video ze stránky úřadu, 13. zasedání, 2. část po 
55 minutě a dál... Nakonec jsme se všichni tiše napodzim dočetli s fotkami v zpravodaji, že byli 
oceněni všichni, kdo se do soutěže přihlásili. A ti byli jen 4!! A to se ještě soutěž pořád prodlužovala, to 
ale už nikoho nezajímalo. No,co si o tom má běžný občan myslet, pane Píša? Myslíte, že lidé budou 
mít o podobné prapodivné soutěže zájem? Pokud si vzpomínáme, vedení loni do "našich novin" psalo 
i něco o etickém kodexu úředníků. TAk tato paní úřednice Vám ho tedy velice kazí. Nikdy doposud 
jsme na vás nemohli nic říci, naopak když už, tak vždy  jen samou chválu, Nyní bychom s manželkou 
prosili pane Píša, uvést vaše nějaké stanovisko jako vedoucího oné úřednice k tomu, co jsme uvedli, 
které zcela jistě bude zajímat i ostatní občany našich Počernic. Víte, lidé si všímají dobře,co se děje a 
řeknou si o tom,co se jim nelíbí. Jen asi většina jich Vám to prostě hned na úřad nenapíše.A lepší 
pozdě než nikdy, abyste si na úřadě udělali pořádek. A naší paní starostce držíme palce. Nemá to 
zřejmě vůbec jednoduché, a nemůže uhlídat eskapády kdejaké úřednice, která si plete práci pro 
občany se svým "jobem" a ještě asi nezvládá ani jedno. Navíc, když si vzpomeneme, jak dlouho jsme 
čekali na seniorpark a jak dlouho pak byl rozbitý...škoda mluvit. To byla také špatně odvedená práce 



pořád té samé úřednice!  
Nezlobte se prosím za naši otevřenost, ale máme za to, že úřad je služba občanům,  a ne malá domů 
úředníkům, jak to denně  slyšíme v televizi.  
Děkujeme s pozdravem Zeman, Zemanová  
Žádáme o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz  

17. 5. 2013 

Názor č. 133 - 

Dobrý den,  
 
odpovídám na Váš e-mail ze dne 15. 5. 2013 ve věci vysazování květinových truhlíků v oknech budov 
Úřadu městské části a vyhlášení soutěže „ O nejhezčí rozkvetlé okno…“  
Je pravdou, že v loňském roce byly truhlíky v oknech úřadu vysázeny pozdě, začátkem června. Na 
omluvu uvádím, že o realizaci této výsadby, která se v předchozích letech neprováděla, bylo 
rozhodnuto poměrně pozdě. V letošním roce budou truhlíky v oknech vysázeny ve správné 
agrotechnické lhůtě, po zmrzlých. Do oken budou instalovány v týdnu od 20. května.  
Soutěž „O nejhezčí rozkvetlé okno, balkon a dům“ v roce 2012 byla nultým ročníkem této soutěže. 
Informace, které p. Tomsová poskytla na jednání zastupitelstva, vycházely z předběžných ústních 
informací a dotazů občanů k soutěži a také z vlastního předpokladu pracovnice, která k soutěži 
přistupovala s velkou vlastní iniciativou.  
V červnovém čísle Hornopočernického zpravodaje a na webových stránkách úřadu bude vyhlášen 
letošní ročník této soutěže. Věřím, že účast zájemců o přihlášení do soutěže bude v letošním roce 
vyšší.  
Váš názor k práci p. Tomsové je Váš názor. Já sám mohu říci, že paní Tomsová pracuje velmi 
odpovědně a iniciativně a její práce si vážím.  
S pozdravem  
 
Jaroslav Píša  
vedoucí Odboru místního hospodářství  

 

6. 5. 2013 

Názor č. 132 - J. Poslušná 

Dobrý den,  
 
prosím o sdělení, zda bude v letošním roce zajištěno promítání kinobusu. V  
minulém roce se bohužel neuskutečnilo a bylo mně přislbeno pí.Mgr.  
Kohoutovou - ředitelkou Chvalského zámku, že se maxilmálně zasadí o jeho  
zajištění. Dnes jsem však dostala odpověď od informačního centra Chvalského  
zámku, že nemají zprávy o tom, že by se promítání mělo uskutečnit.  
Můžete mně prosím sdělit,  proč za vedení p.Lišky kinobus byl zajištěn a  
nyní nikoliv.  
Těším se na odpověď a doufám, že sliby se budou plnit i ve skutečnosti -  
nikoliv jen na papíře.  S pozdravem  J.Poslušná  
 
Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz  

6. 5. 2013 

Názor č. 132 - 

Vážená paní Poslušná,  
 
děkuji za Váš dotaz.  
Vzhledem k tomu, že Kinobus považuji za pěknou akci (nehledě na to, že jak správně píšete, sliby se 
mají plnit), tak jsem skutečně s organizátorem akce mluvila a snažila se vyjednat, aby Kinobus v tomto 



roce měl svou zastávku na Chvalské tvrzi.  
Situace je však taková, že ani v současném okamžiku není jisté, zda Kinobus v tomto roce vyrazí, a to 
z finančních důvodů. Pokud se tak stane, budou prefereovány lokality v centru Prahy. Přesně takto mi 
to bylo sděleno panem organizátorem.  
V případě, že by se v příštích letech finanční situace zlepšila, tak o našem zájmu vědí a tato možnost 
je do budoucna otevřená. V tomto roce se však Kinobus potýká s finančními problémy.  
Vážená paní Poslušná, programová koncepce Chvalského zámku je plně v mé kompetenci, takže 
budu velmi ráda, když mi své podněty budete psát či volat napřímo, velmi ráda Vám vyjdu vstříc a na 
vše odpovím. Chvalský zámek je od 1. 10. 2011 samostatná příspěvková organizace.  
Přeju krásné dny a zvu na výstavu "Jak se žilo v Horních Počernicích" - první výstavní počin o historii 
naší městské části, jistě Vás bude zajímat.  
Hezký den přeje  
 
Mgr. Alexandra Kohoutová  
ředitelka Chvalského zámku  
tel: 281 865 763  

 

29. 4. 2013 

Názor č. 131 - Ing. Hana Zimová 

Dobrý den,  
ráda bych se zeptala na neudržovaný pozemek mezi ulicemi Komárovská a Markupova (tzv. "lesík" u 
ulice Komárovská).  
Zajímalo by mne, kdo je majitelem pozemku, případně kdo má pozemek pronajat a měl by jej 
udržovat.  
Pozemek je v totálně neudržovaném stavu, stává se smetištěm a velmi často se zde shlukují i 
bezdomovci.  
Veřejná prostranství v Horních Počernicích, která patří městu, jsou vždy čistá a pečlivě upravována.  
Zajímalo by mne, zda představitelé naší MČ mají v tomto případě nějakou páku na majitele případně 
nájemce výše zmiňovaného pozemku, aby se o tento začal alespoň trochu starat.  
 
Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem  
Ing. Hana Zimová  
 
Žádám o zveřejnění názoru na webových stránkách www.pocernice.cz  

29. 4. 2013 

Názor č. 131 - 

Dobrý den paní Zimová,  
 
podle Vašeho popisu  jde pravděpodobně o pozemek parc. č. KN 786/1, který je podle výpisu z 
katastru nemovitostí ve vlastnictví "Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 
3 - Žižkov". Odbor ŽPD vyzve  obratem vlastníka předmětného pozemku  k provedení údržby 
pozemku v termínu do konce května 2013.  
S přátelským podravem  
 
Magda Svojanovská  
referent odboru ŽPD  
Městská část Praha 20 - Úřad městské části  
Jívanská 647/10  
193 00 Praha 20 - Horní Počernice  
pevný telefon: 271 071 631  
e-mail: magda_svojanovska@pocernice.cz  

 



15. 3. 2013 

Názor č. 130 - Marek Chvojka 

Dobrý den,  
 
reaguji na výsledky v hlasování o výstavbu skateparku v Horních Počernicích. Jsem občanem obce 
Běchovice a před časem u nás byl jeden skatepark zrušen. Je to škoda, ale okolnosti tomu 
nasvědčovali viz překážky v dezolátním stavu atd. Nicméně park byl zhotoven asi před 7 lety kdy byly 
na jeho výstavbu použity materialy dřevo-plech, což není na škodu, ale vyžaduje to určitou udržbu. V 
tomto případě to došlo k jeho zanedbání a následnému odstranění.  
Nyní zde nemáme skatepark žadný a vzhledem k tomu, že se uvažuje o výstavbě v H.P. tak bychom 
to uvítali. A jak sem na začátku naznačil, tak pro životnost a bezproblémový chod tato varianta 
skateparku není úplně to pravé, proto když už skatepark tak navrhuji betonový. Jedná se poměrně o 
novou technologii u nás a ze zkušenosti skejťáka sem se nestkal s lepší variantou. Nedá se zničit 
vandali a nechátrá v důsledku špatné údržby, což v dnešní době jsou důležité faktory.  
A také si myslím, že výsledky dopadli tak jak dopadli z toho důvodu, že lidé si skatepark často spojují 
právě s vandali.  
 
S pozdravem Marek Ch.  
 
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  

15. 3. 2013 

Názor č. 130 - 

Dobrý den pane Chvojko,  
souhlasím s Vaším názorem na použitou technologii pro výstavbu skateparku. Technologie použití 
betonu je pro tato zařízení nejvhodnější variantou, jak z hlediska vlastního  tvarování povrchu, 
minimalizace hlučnosti, nákladů na údržbu a doby životnosti. Pokud by měl být  realizován skatepark 
na území Horních Počernic, bude navržen jako betonový.  
S pozdravem   
vedoucí odboru hospodářské správy a investic  
Ing. Zdeněk Vavruška  

 

14. 3. 2013 

Názor č. 129 - Martina Viochnová 

Dobrý den,  
 
ráda bych se zeptala na cyklostezku, tady v Počernicích, kousek od ulice K Berance směrem k 
hřbitovu a dál. Konkrétně na její část, která jde kolem zadní brány areálu Hummer.  
 
Vadí nám, že si snad auta jezdí přes cyklostezku nevidno kam, nebo jen schválně zajede autem na ní, 
abychom my, kteří tam jezdíme na bruslých, či s kočárkama, na kole a jen tak, byli zablaceni a to 
nehorázně. Upozorňuji, byla to tato neděle, svítilo sluníčko, ale cesta totálně od bláta a tak kočárek a 
děti, hlavně obuv byla pěkně zablacena. To jsme mohli jít rovnou se projít po poli, kde byli kaluže vody 
a bláta.  
 
To si snad Hummer může jezdit, kam se mu zachce? Nejde jim dát značku před bránu, že na 
cyklostezku nesmí auto, tam není klasická komunikace.  
 
Fotku posílám z mé emailové adresy, jelikož jsem ji chtěla poslat přes vaše stránky, ale tam fotku 
nelze přidat.  
 
Také bych se ráda zeptala, jak to bude s cyklostezkou, od ulice K Berance, prý se tam na konci ulici 



mají stavět 3 věžáky. Doufáme, že tato cyklostezka zůstane neporušena a nebude vedle ní hlavní 
komunikace, abychom se báli na ní pustit běhat naše děti. Jedná se o ní někde, nebo je petice, aby se 
zachovala, nebo maximálně pusunula o pár metrů, ale hlavně byla v klidné zóně?  
 
Děkuji Viochnová Martina  
 
 
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  

14. 3. 2013 

Názor č. 129 - 

Vážená paní Viochnová,  
 
cyklostezka č. 8100 od ul. K Berance po Bořetickou ul. až k ul. Slatinské v Klánovicích je vyhrazena 
pro cyklisty a bruslaře, což je zajištěno dopravním značením. Najetí motorových vozidel je tedy 
přestupek, který řeší Policie ČR nebo Městská policie HMP. Městskou policii jsme požádali o 
namátkovou kontrolu v tomto místě. Z Vámi přiložené fotografie je zřejmé, že z pozemku Hummer 
centra byla cyklostezka přejížděná. Paní Svěráková z vedení Hummer centra přislíbila že zajistí, aby 
zadní brána z jejich pozemku byla trvale uzavřena. Připouští zároveň, že tato brána mohla být 
otevřena násilím, a k přejíždení cyklostezky mohlo dojít bez vědomí pracovníků Hummer centra. Ze 
strany Oživotního prostředí a dopravy MČ Praha 20 bude provedena kontrola jak uzavření brány, tak 
namátkově i případná jízda vozidel po cyklostezce.  
V další otázce se obáváte o cyklostezku v ul. K Berance a její pokračování k počernickému hřbitovu v 
souvislosti s výstavbou obytného souboru " Tři věže". Cyklostezka  bude zachovaná a o její konečné 
podobě budeme dále jednat. Další podrobnější informace k této plánované výstavbě Vám může 
poskytnout Odbor výstavby a územního rozvoje MČ Prahy 20.  
 
S pozdravem  
 
Ing. A. Šebestík  
referent OŽPD  

 

4. 3. 2013 

Názor č. 128 - Jan Brunner 

Vážení spoluobčané a hlavně vy všichni, kdo čtete oficiální web naší městské části a nezávislý web e-
počernice i Hornopočernický zpravodaj. Pod tímto názvem jsem ve všech těchto mediích uveřejnil dne 
21.11.2012 a 6.12.2012 a současně i lednovém čísle Hornopočernického zpravodaje můj dotaz 
místostarostovi naší městské části panu Tomáši Kádnerovi s žádostí o sdělení jeho pracovní náplně a 
popřípadě dalších aktivit, které se výkonu jeho funkce týkají. S tímto dotazem se podrobněji můžete v 
těchto jmenovaných mediích seznámit.  Současně jsem tento dotaz v plném znění přednesl na 
jednání zastupitelstva dne 17.12.2012, které pod bodem 5. přijalo usnesení, že pan místostarosta mě 
na tento můj dotaz v zákonné lhůtě odpoví. I když považuji termín vznesení mého dotazu den 
21.11.2012,kdy jsem dotaz odeslal na webové stránky počernice.cz do sekce názory , byl jsem 
ochoten jako počátek odpovědi na moji následnou písemnou interpelaci brát termín jednání 
zastupitelstva 17.12.2012 spolu s vý  
 še citovaným usnesením z tohoto zastupitelstva. Nevím jaké má pan místostarosta zákonné lhůty pro 
odpovědi občanům, ale domnívám se , že po více než dvou měsících bych se nějaké odpovědi již 
mohl dočkat. Bláhově jsem se domníval, že po mém dotazu na veřejném jednání zastupitelstva  bude 
třeba i nějak jednat mateřská strana pana místostarosty , tedy ODS, která ho do této funkce 
nominovala a nechala si to stvrdit i písemně v koaliční dohodě. Minimálně s ním alespoň probere, jak 
tomu nespokojenci Brunnerovi nějak odpovědět, aby dal pokoj. Ale nestalo se ani to. A tak tedy bych 
rád tuto záležitost tímto prozatím uzavřel , protože se odpovědi zřejmě nikdy nedočkám a ani o ní již 
nyní nestojím. Záměrně říkám prozatím. Protože bych rád nyní , tedy již po třech měsících marného 
dotazování tuto otázku otočil a to  s vaším dovolením k vám spoluobčanům v tomto smyslu.  
A tak se ptám vážení spoluobčané. Budete si při příštích volbách do vedení naší obce, které se již 



přibližují, pamatovat toto chování našeho voleného funkcionáře, který nepobírá tak malý plat z našich 
společných peněz? Uvědomíme si všichni společně, že tady žijeme na naší komunální úrovni tak, že 
se téměř všichni známe a mnohé o sobě víme a proto, když někoho zvolíme, měl by to být člověk 
důvěryhodný, u kterého máme záruku, že bude pracovat pro nás bez ohledu na svoji stranickou 
příslušnost. Že nakonec se vše zase neodehraje ve stranických sekretariátech, kde se sepíšou jakési 
dohody, které rozdělí koryta bez ohledu na kvality jednotlivců. Zamysleme se všichni společně nad 
touto epizodou až půjdeme příští rok k volbám. Myslím, že nám za to naše Horní Počernice stojí.  
 
Brunner Jan  
Horní Počernice  
Vlásenická 993  
 
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  

 

4. 3. 2013 

Názor č. 127 - Mgr. Marie Trtíková 

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé,  
 
chtěla bych se připojit ke skupině obyvatel Horních Počernic, kteří nechtějí výstavbu skateparku. Já a 
celá moje rodina jsme zásadně proti. V čísle Zpravodaje 2/2013 bylo uvedeno několik možných 
variant, kde by případný skatepark měl stát. Jednou z možností byl pozemek v ulici Ve Žlíbku, naproti 
benzínové stanici. Příznám se, že  mě to zcela vyděsilo. Bydlím v novostavbě v této ulici a zmíněný 
pozemek mám velmi blízko od svého bytu. Nejenže mě denně obtěžuje nepřiměřený hluk z naprosto 
neúnosné kamiónové dopravy, kterou mám přímo pod balkonem, ale pokud by byl v tomto místě 
vystavěn i skatepark, tak bychom byli my všichni zde žijící nepřetržitě doslova terorizování zvuky, 
hlukem a boucháním prken ze skateparku. Ono stačí když nám pod okny projede jeden člověk na 
skatu a trochu povyskočí, rána jako z děla. Natož abychom v blízkosti měli celý skatepark. Výstavba 
skateparku je pro nás zcela neúnosná, a to nejen zde, v ulici Ve Žlíbku, ale i kdekoliv jinde v Horních 
Počernicích.  
 Obávám se rovněž přísunu podivných živlů a existencí které se mohou na tomto místě shromažďovat. 
Myslím, že míst, kde si příznivci skatu mohou pořádně zajezdit, je v centrální Praze dost. Do Horních 
Počernice je, prosím, netahejte a využijte peníze na něco lepšího. Ono by úplně stačilo, kdyby se 
konečně vystavěla lepší a hlavně větší budova pošty. Ale skatepark ne!  
 
Děkuji Vám za možnost vyjádřit svůj názor a přeji zdravý rozum při rozhodování,  
s pozdravem Mgr. Marie Trtíková  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory. 
4. 3. 2013 

Názor č. 127 - 

Vážená paní Trtíková  
o stavbě skateparku rozhodně není rozhodnuto. Právě z těchto důvodů se vypisovala anketa na webu 
ÚMČ a sbírali jsme i všechny písemné podněty od občanů. Na základě těchto názorů by mělo 
Zastupitelstvo MČ teprve rozhodnout. Co se týká U-rampy u ZŠ Ratibořická, tak toto zařízení bylo ve 
velmi špatném stavu. V roce 2011 bylo zařízení demolováno a na tomto místě by měla v budoucnu 
stát víceúčelová  sportovní hala. Vybudování skateparku a finanční prostředky schválilo Zastupitelstvo 
MČ. Vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali různé reakce na tento záměr, chceme v brzké době 
rozhodnout. Nejedná se v žádném případě o organizování mládeže, která má jistě jiné možnosti, kde 
se mohou scházet, například na nově vybudovaném hřišti při ulici Běluňská nebo v nízkoprahovém 
klubu ve fotbalovém areálu SC Xaverov.  
Na závěr mi dovolte dodat následující. Aby se občané Horních Počernic mohli podílet na rozhodování, 
co bude v budoucnu v Horních Počernicích, zveřejňujeme všechny zásadní věci a žádáme Vás o 
názor. Proto Vám za Váš názor děkuji a věřím, že naše rozhodnutí bude v zájmu občanů Horních 
Počernic.  
S pozdravem  
 



Hana Moravcová  
starostka  

 

4. 3. 2013 

Názor č. 126 - paní Hubáčková, Macháčková 

 Dobrý den,  
 
nedá nám nereagovat na diskusi týkající se výstavby skateparku.  
Z již zveřejněných informací máme dojem, že je o výstavbě již rozhodnuto, pouze zbývá dořešit 
lokalitu, ve které se stavba bude nacházet, ačkoliv anketa skončila v neprospěch výstavby, je tomu 
tak?  
Dále by nás zajímalo, co bude s původní "urampou" v blízkosti ZŠ Ratibořická (za družinou). Tento 
park byl vybudován a pokud si dobře pamatujeme, později i rekonstruován, tudíž argument, že Vámi 
uváděná neorganizovaná mládež, se nemá kde scházet, nám není jasný.  
Copak zkušenosti s vybudováním a následnou devastací těchto investic pro volnočasové aktivity jako 
zkušenost Městské části Praha 20 nestačí? Podívejme se, jak dopadlo hřiště pro seniory na sídlišti v 
ul. Lhotská. Musíme opět vkládat peníze daňových poplatníků tam, kde to bude oceněno jen tím, že 
tento majetek bude zničen? 
Peníze by  měly být vynakládány pro širší veřejnost a tam, kde to lidé ocení a investicí si budou vážit. 
Jsme zastánci, aby mládež vyvíjela sportovní aktivity, obzvláště v dnešní době, kdy jedinou aktivitou, 
kterou mladí lidé vyvíjejí, je sezení u televizí a počítačů. Nelze to však dělat neorganizovaně. Pokud 
má být skatepark vybudován, ať je v uzavřeném areálu pod vedením správce a průběžně hlídán.  
Zaráží nás také zmíněné lokality,  neboť se jedná i o obytné části (viz. lokalita u benzinové stanice Ve 
Žlíbku), kde i provoz benzinové pumpy musel být vzhledem k zvýšenému hluku omezen. Nákup bytů v 
Horních Počernicích zajisté nepatří mezi malou investici, proto bychom očekávali, že Městská část 
bude mít zájem spíše zvyšovat kvalitu bydlení svých obyvatel, nikoliv snižovat hodnoty nemovitostí a 
kvalitu života budováním zařízení, která do obytných lokalit jistě nepatří.  
Věříme, že Vaše rozhodnutí bude v zájmu většiny obyvatel Horních Počernic.  
 
Děkujeme předem za vyjádření.  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  
 

4. 3. 2013 

Názor č. 126 - 

Vážená paní Hubáčková,  
Vážená paní Macháčková,  
 
o stavbě skateparku rozhodně není rozhodnuto. Právě z těchto důvodů se vypisovala anketa na webu 
ÚMČ a sbírali jsme i všechny písemné podněty od občanů. Na základě těchto názorů by mělo 
Zastupitelstvo MČ teprve rozhodnout. Co se týká U-rampy u ZŠ Ratibořická, tak toto zařízení bylo ve 
velmi špatném stavu. V roce 2011 bylo zařízení demolováno a na tomto místě by měla v budoucnu 
stát víceúčelová  sportovní hala. Vybudování skateparku a finanční prostředky schválilo Zastupitelstvo 
MČ. Vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali různé reakce na tento záměr, chceme v brzké době 
rozhodnout. Nejedná se v žádném případě o organizování mládeže, která má jistě jiné možnosti, kde 
se mohou scházet, například na nově vybudovaném hřišti při ulici Běluňská nebo v nízkoprahovém 
klubu ve fotbalovém areálu SC Xaverov.  
Co se týká devastace veřejných zařízení, mohu jen říci, že záleží na nás všech, jak se budeme v 
Horních Počernicích chovat. Pokud bychom to brali tak, jak píšete, muselo by být všechno oplocené a 
hlídané. To však vyžaduje velké finanční prostředky na provoz a mzdy. Nemyslím si, že by všechno 
mělo být "pod zámkem".  
Na závěr mi dovolte reagovat na Vaši poslední větu. Právě proto, aby se občané Horních Počernic 
mohli podílet na rozhodování, co bude v budoucnu v Horních Počernicích, zveřejňujeme všechny 
zásadní věci a žádáme Vás o názor. Proto Vám za Váš názor děkuji a věřím, že naše rozhodnutí bude 
v zájmu občanů Horních Počernic.  



S pozdravem  
 
Hana Moravcová  
starostka  

 

28. 2. 2013 

Názor č. 125 - Jana Šťastná 

 Dobrý den,  
 
navrhuji, zda by prostředky ušetřené za nerealizování skate parku nemohla MČ využít k dodělání 
funkčního oplocení nového hřiště v ul. Ratibořická.  
Současné zabezpečení (oplocení) není funční a domnívám se, že hrozí velké nebezpečí střetu dítěte 
s autem na silnici a křižovatce přímo sousedící s tímto nově budovaným hřištěm.  
Existuje nějaké vyjádření policie/ odboru dopravy, který toto riziko posoudil ?  
Jaké jsou konečné terenní úpravy? Zůstane současné zatravnění?  
 
Další dotaz, týkající se blížícího se zápisu do mateřských škol.  
Je možné, aby byl seznam přijatých dětí veřejný (s ohledem na ochranu osobních údajů)? Seznam by 
obsahoval např. datum narození (nebo jeho část), evidenční číslo a počet bodů, které dítě dostalo při 
zápisu? Mají zaměstnanci MČ Praha 20 při zápisu dětí přednost, resp. jsou nějak zvýhodněni?  
 
Děkuji,  
Jana Štastná  
 
   
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory. 
28. 2. 2013 

Názor č. 125 - 

Vážená paní Šťastná,  
odbor dopravy s policií ČR dne 28. 2. 2013 provedl místní šetření zajištění bezpečnosti dětského 
hřiště v prostoru mezi ulicemi Běluňskou, Jívanskou a Ratibořickou.  
Stávající již dříve osazené zábradlí (madlo a jedna příčel) je již nyní doplněno o další úsek v oblouku 
křižovatky a bude dle informace ved. MH  p. Píši   ještě prodlouženo o cca 25 m.  
Bylo konstatováno, že při stávajícím vybavení herními prvky pro mírně odrostlé děti, je toto zábradlí 
dostatečné.  
 
S pozdravem  
Ing. A. Šebestík, referent dopravy  
 
 
Odpověď OMH paní Janě Štastné  
 
Pro zajištění bezpečnosti dětí bude v ulici Jívanské prodlouženo cca o 25 m zábradlí.  
Podél zábradlí bude vysázen živý plot. Současný přírodní travnatý povrch bude zachován v kombinaci 
s pískovými dopadovými plochami.  
 
S pozdravem  
Jaroslav Píša,  vedoucí OMH  
 
 
Vážená paní Šťastná,  
 
seznam dětí, které se zúčastnily zápisu v mateřské škole, zveřejňuje ředitelka. Každé dítě má 
přidělené registrační číslo, u kterého se v seznamu uvede, zda je či není přijaté. Seznam je umístěn 
na přístupném místě po dobu minimálně 15 dní.  Vzhledem ke skutečnosti, že přijetí dětí je plně v 



kompetenci ředitele mateřské školy, mohu Vás pouze odkázat na kritéria pro přijetí dítěte v mateřské 
škole.  
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:  
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( 
školský zákon ), stanoví podmínky pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro 
děti ve věku zpravidla od 3 do 6ti let. Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, 
popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Ředitelky 
jednotlivých mateřských škol v Horních Počernicích postupují při zápise do MŠ v souladu s 
Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání se 
budou přijímat děti v Horních Počernicích podle následujících kritérií:  
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají  děti v posledním roce před zahájením školní 
docházky, tj. dosažení předškolního věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího 
kalendářního roku, s trvalým bydlištěm v Horních Počernicích ( tzn. děti narozené v období od 
1.9.2006 do 31.8.2007).  
Děti s trvalým bydlištěm v Horních Počernicích plně zaměstnaných matek nebo matek, které doloží 
potvrzení o nástupu do zaměstnání.  
Děti s trvalým bydlištěm v Horních Počernicích a datem narození od 1.9.2009 do 31.12.2009 ( tzn. 
děti, které dovrší v období od 1.9.2012 do 31.12.2012 – 3 roky) budou přijímány pouze v případě, že 
matka po 1.9.2012 nastoupí do zaměstnání a v MŠ budou volná místa.  
Děti, jejichž matka je na mateřské dovolené, do MŠ přijímány nebudou. Mohou být přijaty jen v 
případě volných míst.  
Děti z jiných obcí jsou přijímány pouze v případě, jestliže jsou umístěny všechny děti z Horních 
Počernic  
Z uvedeného vyplývá, že zaměstnanci MČ Praha 20 při zápisu dětí nemají přednost, resp. nejsou 
nijak zvýhodněni.  
 
S pozdravem  
Ing. Monika Brzkovská  
vedoucí odboru sociálních věcí a školství  

 

25. 2. 2013 

Názor č. 124 - Renata Prchalová 

 Dobrý den,  
 
 V listopadu loňského roku jsem předala do podatelny místního úřadu petici   občanů ulice v Slavětíně 
ohledně místní komunikace. V petici jsme žádali odpověď v Hornopočernickém zpravodaji. Do 
dnešního dne jsme se odpovědi nedočkali.Opětovně žádám aby se vedení úřadu se stavem povrchu 
ulice seznámilo, a očekávám zveřejnění naší petice spolu s odpovědí co nejdříve v Hornopočernickém 
zpravodaji.  
 
Děkuji Renata Prchalová  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  

25. 2. 2013 

Názor č. 124 - 

 Odpověď občanům "V Slavětíně"  
 
Dotaz občanů na termín,kdy bude tato ulice stabilně zpevněna úzce souvisí s dalším dotazem,kdy 
bude vybudována kanalizace.  
Dokončení kanalizace je prioritou naší městské části.V minulém roce došlo ke změně záměru 
způsobu odkanalizování oblasti "V Slavětíně a Ve Žlíbku".  
Původní návrh počítal s napojením v oblasti Svépravic a trasou podél dálnice D 11. Investorem této 
nákladné stavby mělo být  hlavní město Praha.  
   
MČ Praha 20 uplatnila v rámci předloženého investičího záměru zástavby lokality,  jižně od obytného 



souboru Canaba směrem k rychlostní komunikaci D 11,  požadavek na uzavření smlouvy o spolupráci 
mezi investorem,  tj. společností A Energy s.r.o. a MČ Praha 20,  řešící odkanalizování stávající 
zástavby " V Slavětíně" do lokální ČOV, která  je součástí  předloženého investičního záměru. Bez 
uzavření této smlouvy, která bude řešit jak vlastní provedení kanalizace " V Slavětíně ", včetně 
zajištění odpovídající kapacity ČOV,  tak i kompletní rekonstrukci všech komunikací dotčených 
výstavbou této kanalizace,   nebude vydán souhlas MČ Praha 20 k projektové dokumentaci 
investičního záměru společnosti " A Energy "  s.r.o,  pro projednání v územním řízení.  
 
Jsme si vědomi,že stávající komunikace V Slavětíně je nevyhovující,vozovka nemá dostatečnou 
konstrukci,není řádně odvodněna a zejména v zimním období se po  
průjezdu těžkých nákladních  vozidel tvoří díry.  
Je naší maximální snahou udržet komunikaci ve sjízdném stavu.  
V jarních měsících bude provedena nová konstrukce v nejhorším místě při vjezdu z ulice Ve Žlíbku po 
ulici V Slavětíně v délce asi 50 metrů.  
Povrchy v dalším úseku budou opraveny.  
 
S pozdravem  
 
Jaroslav Píša   a    ing. Zdeněk Vavruška  
 ved.OMH                     ved. OHSaI  

 

 

20. 2. 2013 

Názor č. 123 - Monika Hrušková 

 Dobrý den,  
po stažení ankety : "Chcete skatepark "  , která skončila  
v neprospěch skateparku, jste anketu na webové stránky  
opět uveřejnili.  
Ráda bych tedy znala odpovědi, nejen na moje již dříve uvedené dotazy,  
ale chtěla poprosit o vysvětlení  na základě  
čeho se anketa na stránky vrátila s uveřejněním, že je možné  
hlasovat do 22.2.2013.  
V HPZ v článku o skateparku jsem žádné časové  
vymezení pro anketu neobjevila.  
Celá situace s opětovným zařazením vyznívá dojmem, že se jedná  
o snahu výsledky ankety zvrátit ve prospěch  
skateparku. Pokud se tak nestane ani do  
22.2.2013 bude se opět anketa prodlužovat ?  
Vážená rado městské části, ráda bych znala odpovědi na mé otázky.  
S pozdravem  
Monika Hrušková  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  
 
 

20. 2. 2013 

Názor č. 123 - 

Vážená paní Hrušková,  
záměr vybudovat v Horních Počernicích skate park vyplynul z jednání vedení městské části s 
neorganizovanou mládeží. Ze stejného jednání vznikl podnět na vybudování dětského hřiště v 
blízkosti Ratibořické školy, o kterém se zmiňujete. V minulých letech se trochu zanedbala péče o 
mládež, která nechce být organizována a svůj volný čas raději tráví venku, mezi vrstevníky. Z tohoto 
důvodu vedení městské části zjišťuje názory veřejnosti na vybudování skate parku na území Horních 



Počernic, neboť mládež by jeho vybudování uvítala. Vzhledem ke všem okolnostem, které 
provozování skate parku mohou provázet, chtělo vedení radnice touto plošnou anketou oslovit co 
nejširší veřejnost za účelem zjištění názoru na tento projekt. Tím, že zjišťujeme názory občanů na 
vybudování skate parku v Horních Počernicích, nesledujeme žádný jiný záměr, než zjistit názory 
občanů.  
Na druhou stranu musíme respektovat i skutečnost, že původně plánovanou lokalitu v oblasti hřiště 
Dřevák, není možné z důvodu vlastnictví pozemku pro výstavbu skate parku využít.  
Souhlasíme s Vámi, že v dnešní době potřebuje mnoho lidí  pomoc a ve světle takto postavené otázky 
by se mohlo jevit vybudování skate parku zbytečným.  
Jak jsem již uvedla, v současné době  žádná lokalita pro umístění skate parku na území Horních 
Počernic není vybrána. Z tohoto důvodu nelze tudíž ani stanovit rozpočtové náklady, které se budou 
vždy odvíjet od konkrétního projektu v konkrétním místě.  
Anketa nebyla stažena, ale byla pouze zneviditelněna na webových stránkách po dobu 35 minut z 
důvodů odhalení několika pokusů o podvod při hlasování, a to konkrétně změnou konfigurace stanice. 
Tabulku se zjištěnými neplatnými hlasy zveřejníme zároveň s výsledkem ankety po řádném ukončení 
v termínu 22.2.2013. Anketa se nebude prodlužovat.  
S přátelským pozdravem  
Mgr. Alena Štrobová  
uvolněná radní  
ÚMČ Praha 20  
Jívanská 647  
193 00 Praha 20 - Horní Počernice  
Mob.: 732 636 642  
Tel.: 271 071 736  

 

18. 2. 2013 

Názor č. 122 - Lukáš 

... Tabulky 
18. 2. 2013 

Názor č. 122 - 

 Vzhledem k tomu, že text obsahuje nevhodné výrazy týkající se části skupiny obyvatel a rovněž k 
tomu, že text je v podstatě nesrozumitelný, není možné jej uveřejnit na webových stránkách MČ Praha 
20.  

 

12. 2. 2013 

Názor č. 121 - Jana Hájková 

Dobrý den,  
 
ráda bych se zeptala, proč součástí V Y R O Z U M Ě N Í O P O D A N É M O D V O L Á N Í 
(vyvěšeno na úřední desce 25.1.2013) dosud není kopie odvolání  proti rozhodnutí ze dne 21.12.2012 
pod č. j. MCP20 016231/2012/OVUR/Ko,ve věci žádosti o vydání dodatečného povolení pro stavbu: 
Polyfunkční objekt Na Kopečku?  
 
Pokud došlo k lidskému pochybení - vyvěšení na úřední desce není v souladu s platným ustanovením 
, prodlužuje se tím lhůta na vyjádření účastníkům řízení?  
 
Proč ve výše uvedeném vyrozumění nejsou uvedeni všichni účastníci řízení?  
 
Jakým způsobem je řešeno parkování pro návštěvy bytového domu a ordinací?(kde budou parkovat a 
s kolika "návštěvnickými" místy záměr - projekt počítá?  

http://www.pocernice.cz/admin/index-layout.php?secretKey=e8240dadfeb237173ee8efff47204ab5&modul=mod.databases&idUser=49


 
Proč přístupová komunikace do objektu je řešena až více než rok po té, co byl původní záměr 
povolen?  
 
Děkuji za odpověd´, Jana Hájková  
29.1.2013  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  

12. 2. 2013 

Názor č. 121 - 

Vážená paní Hájková.  
Děkujeme Vám za Vaše upozornění, že v rámci vyvěšení vyrozumění o podaném odvolání proti 
rozhodnutí ze dne 21.12.2012 pod č. j. MCP20 016231/2012/OVUR/Ko nebyla připojena kopie 
vlastního odvolání. V daném případě došlo, jak uvádíte, k lidskému pochybení a je na místě omluva. 
Nicméně prodloužení lhůty účastníkům řízení pro jejich vyjádření k tomuto odvolání nebude zapotřebí, 
neboť toto odvolání bylo vzato zpět a odvolací řízení bylo zastaveno.  
V daném vyrozumění vyrozumění byli uvedeni pouze odvolatelé. Povinnost uvést všechny účastníky 
řízení zde správní orgán nemá, a proto tak ani neučinil.  
Parkování bude řešeno v suterénu objektu, a to celkem 18 parkovacími stáními, z toho 2 stání by měla 
být pro návštěvníky bytů.  
Příjezd a přístup do objektu byl vždy součástí projektu. Některé části předmětné stavby však podle 
názoru odvolacího orgánu měl projednávat speciální stavební úřad, nikoli obecný. Odbor výstavby a 
územního rozvoje tak tento názor při novém projednání stavby respektoval.  
 
Richard Měšťan  
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje  
ÚMČ Praha 20  
tel: 271071635  

 

11. 2. 2013 

Názor č. 120 - manželé Škvárovi 

 Dobrý den,  
 
rádi bychom se vyjádřili k anketě: Chcete skatepark? My jsme rozhodně proti. Zaráží nás už jen to, že 
někoho napadne vybudovat skatepark v blízkosti bytové výstavby. Je třeba si uvědomit, že kdokoliv z 
nás by měl něco podobného před domem, může se rozloučit s klidným bydlením. Souhlasíme s 
názorem paní Dvořákové, že aktivit na sportovní vyžití je v Počernicích dost. Peníze na skatepark by 
se jistě dali lépe využít (např. obnova a lepší vybavení, již zmiňovaného dětského hřiště "Dřeváku", 
které je určeno těm nejmenším dětem a je tu v Počernicích jedno z mála).  
Doufáme tedy, že zvítězí zdravý rozum. Škvárovi.  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory. 
11. 2. 2013 

Názor č. 120 - 

Dobrý den,  
děkujeme za Váš názor na výstavbu skateparku v Horních Počernicích. Názor bude zveřejněn na 
webových stránkách ÚMČ Praha 20 v sekci Názory. Kromě toho bych Vás ráda informovala i o 
možnosti vyjádřit svůj názor na www.pocernice.cz, kde je v levé dolní straně webu umístěna hlasovací 
anketa - Chcete skatepark?  
S přáním příjemného dne  
Drahomíra Gaidošová  
Asistentka starostky  
Městská část Praha 20 - Úřad městské části  
Jívanská 647/10  



193 00 Praha 20 - Horní Počernice  
mobilní telefon: 601 381 788  
pevný telefon: 271 071 785  
e-mail: dgaidosova@pocernice.cz  

 

11. 2. 2013 

Názor č. 119 - Monika Hrušková 

Dobrý den,  
na webovkách úřadu jsem objevila anketu s názvem:  
CHCETE SKATEPARK?  
 
Velice se omlouvám, ale nerozumím smyslu této ankety.  
K rozhodnutí tedy postrádám důležité informace typu kolik bude  
vybudování parku stát? Kde bude umístěn? Kolika mladých lidí  
v Počernicích je to týká? Výstavba dětského hřiště v blízkosti Ratibořické  
školy byla naprosto smysluplná a obešla se bez ankety.  
Je opravdu skatepark tak nezbytně nutný, když v dnešní době potřebuje  
mnoho jiných lidí naši pomoc?  
 
S pozdravem  
Monika Hrušková 
11. 2. 2013 

Názor č. 119 - 

Vážená paní Hrušková,  
děkujeme za Váš názor na výstavbu skateparku v Horních Počernicích. Názor bude zveřejněn na 
webových stránkách ÚMČ Praha 20 v sekci Názory. Kromě toho bych Vás ráda informovala i o 
možnosti vyjádřit svůj názor na www.pocernice.cz, kde je v levé dolní straně webu umístěna hlasovací 
anketa - Chcete skatepark?  
S přáním příjemného dne  
Drahomíra Gaidošová  
Asistentka starostky  
 
Městská část Praha 20 - Úřad městské části  
Jívanská 647/10  
193 00 Praha 20 - Horní Počernice  
mobilní telefon: 601 381 788  
pevný telefon: 271 071 785  
e-mail: dgaidosova@pocernice.cz  

 

11. 2. 2013 

Názor č. 118 - Mgr. Bc. Pavel Valenta 

Dobrý den,  
hlasuje se zde v anketě o zřízení skateparku. Nevím ve které části a na jaké stavební parcele toto 
chcete zřídit, ale zajímá mě, jak zajistíte bezpečnost samotného skatparku, jeho provoz, bezpečnost v 
okolí a zejména zamezení srocování závadové mládeže, která užívá psychotropní a jiné látky včetně 
užívání alkoholu maldistvími. Takové zkušenosti se skatepaky jsou. Na mnoha místech je vzhledem k 
uvedenému a k nárůstu trestné činnosti ruší. Položme si otázku co to přinese ? Nárůst trestné činnosti 
? Poškozování majetku obyvatel bydlících v okolí ? Co si městská část od této akce slibuje, pokud 
nepůjde o zajištěný, oplocený a řízený skaepark ?  
 



děkuji za odpověď  
 
s pozdravem  
 
Mgr. Bc. Valenta Pavel  
 
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  

11. 2. 2013 

Názor č. 118 - 

Vážený pane Valento,  
děkujeme za Váš názor na výstavbu skateparku v Horních Počernicích. Názor bude zveřejněn na 
webových stránkách ÚMČ Praha 20 v sekci Názory. Kromě toho bych Vás ráda informovala i o 
možnosti vyjádřit svůj názor na www.pocernice.cz, kde je v levé dolní straně webu umístěna hlasovací 
anketa - Chcete skatepark?  
S přáním příjemného dne  
Drahomíra Gaidošová  
Asistentka starostky  

 

8. 2. 2013 

Názor č. 117 - Iveta Dvořáková 

Nedá mi nereagovat na výstavbu skateparku v Horních Počernicích. Jedna z variant je, že by měl stát 
u benzinové pumpy v ulici Ve žlíbku. Jsem zásadně proti. Docela mě překvapuje velké procento pro 
výstavbu, ale zárověň si to vysvětluji tím, že hlasují mladí a starší generace nevyužívá internetové 
hlasování. No a některým je to jedno - nebydlí v blízkosti. Myslím, že je v Horních Počernicích dost 
možností, jak využít volný čas. Když skatepark, tak někde daleko od obytné čtvrti. Nejlépe hodně 
daleko v poli. Normální lidé si chtějí odpoledne odpočinout a ne poslouchat rámus a myslím, že by se 
taková stavba nelíbila nikomu, kdyby v té lokalitě bydlel. Konečně už bylo v televizi dost reportáží o 
nešťastných lidech, kteří bydleli v blízkosti skateparku. A to už nemluvím o pořizovací ceně, kterou jste 
zmínili v posledním zpravodaji. Jsem z tohoto článku velmi otrávená a vydešená.  Děkuji Iveta 
Dvořáková      
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory. 
8. 2. 2013 

Názor č. 117 - 

Vážená paní Dvořáková,  
děkujeme za Váš názor na výstavbu skateparku v Horních Počernicích. Názor bude zveřejněn na 
webových stránkách ÚMČ Praha 20 v sekci Názory. Kromě toho bych Vás ráda informovala i o 
možnosti vyjádřit svůj názor na www.pocernice.cz, kde je v levé dolní straně webu umístěna hlasovací 
anketa - Chcete skatepark?  
S přáním příjemného dne  
Drahomíra Gaidošová  
Asistentka starostky  
Městská část Praha 20 - Úřad městské části  
Jívanská 647/10  
193 00 Praha 20 - Horní Počernice  
mobilní telefon: 601 381 788  
pevný telefon: 271 071 785  
e-mail: dgaidosova@pocernice.cz  

 

5. 2. 2013 



Názor č. 116 - Ing. Martin Bartůšek 

 Dobrý den,  
Chtěl bych se přes tuto stránku za podpory mnoho dalších spoluobčanů negativně vyjádřit k umístění 
nové pošty.  
Proč má pošta stát zrovna na místě PARKOVIŠTĚ před našimi domy v ulici Mezilesí 2061 až 2070. 
Chce snad radnice řešit frontu na poště frontou na parkování? A to se hlouběji nezabývám dopravním 
napojenim budoucí pošty přes křižovatku s ulicí Bystrá. Již nyní je tato křižovatka ulic Nachodská - 
Bystrá více než přetížená. Byl nám slibován kruhový objezd. Dostaneme poštu.  
Děkujeme nechceme. Tímto ale nezpochybnuji potřebu nové pošty. Vadí jen místo.  
Prosím odpověď  
S pozdravem  
Ing. Martin Bartůšek  
Mezilesí 2068 
5. 2. 2013 

Názor č. 116 - 

Vážený pane Bartůšku,  
 MČ Praha 20 si je vědoma problémů, které vycházejí ze stávajícího umístění budovy České pošty v 
ul. Náchodská, které neumožňuje provedení takového rozsahu stavebních úprav, které by umožnily 
zajištění provozu způsobem odpovídajícímu spádovému území této pobočky. Z tohoto důvodu 
uzavřela MČ Praha 20 Smlouvu o spolupráci se společností Blooman Development s.r.o. zavazující 
tuto společnost v rámci jejího podílu na rozvoji infrastruktury a občanské vybavenosti MČ Praha 
20,  realizovat výstavbu nového objektu České pošty , v lokalitě při ulici Mezilesí.  Výběr lokality pro 
výstavbu  vycházel z požadavku na  soulad s platným územním plánem,  odpovídající  dopravní 
napojení  a průchodnosti majetkoprávního projednání ( stavba je umístěna na pozemcích ve 
vlastnictví MČ Praha 20 ).  V současné době byla investorem předložena projektová dokumentace pro 
projednání v územním řízení v souladu se zák. č. 183/2006 Sb..  
Z přiloženého situačního výkresu je zřejmé, že umístěním stavby dojde ke snížení kapacity stávajícího 
parkoviště zhruba  o polovinu, kdy takto snížená kapacita parkoviště  bude využitelná pro dopravu v 
klidu okolních bytových domů.  Je pravdou, že umístěním pošty v této lokalitě , dojde k úbytku 
parkovacích míst, ale z průběžného sledování využitelnosti stávajících parkovacích míst vychází, že 
tato nejsou zcela využívána. Umístění nových objektů do stávajících  stabilizovaných souborů v 
intravilánu obce je vždy určitým kompromisem mezi negativy,  které jsou s tímto spojeny a klady, které 
umístění přinese. Domnívám se, že v tomto konkrétním případě převažují celková pozitiva nad 
negativy.  
S pozdravem  
Ing. Zdeněk Vavruška  
vedoucí odboru hospodářské správy a investic  

  

29. 1. 2013 

Názor č. 115 - Ing. Eva Růžičková 

Dobrý den!  
 
Odpovědi, které jsem obdržela 4. 12. na své dotazy z 15. 11.vyvolávají další otázky. Dovoluji si je 
napsat a prosím o jejich konkrétní zodpovězení.  
 
1. Proč ulice K Palečku, pokud byla zrealizována jako první úsek veřejně prospěšné stavby 
komunikace mezi ul. Ve Žlíbku a Božanovská, není tak užívána hned po dokončení výstavby jako 
komunikace s dopravním značením „hlavní“?  
 
2. Kdy se uvažuje o převodu pozemku ulice K Palečku do vlastnictví Hl.m.Prahy se svěřenou správou 
nemovitostí MĆ  
Praha 20? .Je tento proces alespoň zahájen?  
 
Předpokládá se, že pracovníci odboru výstavby a územního rozvoje mimo jiné pracují i s textem 



závazné části ÚP SÚ hl.m.Prahy uvedené v přílohách č.1 a 2 obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy 
č.32/1999 Sb. hl.m.Prahy, ve znění změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy. Odpověď z 4. 12. v záležitosti 
využití územním plánem navržených „zelených ploch ZMK“ v ulici Jeřická se o ni ale neopírá. Místo 
toho je uvedena jen bezpředmětná úvaha o tom, co záměrem zpracovatele ÚP nebylo a dále jen věta: 
„Existence vozovky v ulici Jeřická a i případné její stavební úpravy nejsou v rozporu s územním 
plánem.“  
 
3. Jaké případné stavební úpravy vozovky v ulici Jeřická nejsou v rozporu s územním plánem, resp. 
jaké stavební úpravy byly odpovědí myšleny?  
 
V bodě 5. odpovědí je napsáno: „Ohledně řešení MHD pro novou lokalitu ještě neexistuje konečný 
názor MČ“. V bodě 1. je u stanoviska komise výstavby uvedeno: „Autobusové zastávky přesunout do 
ul. Ve Žlíbku“.  
 
4. Je možné zveřejnit jaké varianty dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou pro novou 
lokalitu se zvažují?  
5. Zabývala se dopravním napojením a řešením MHD nově uvažované lokality společnosti A-
ENERGY s.r.o. i zpracovávaná dopravní studie Horních Počernic?  
 
Za odpověď děkuje Ing. E. Růžičková  
V Horních Počernicích 7. 12. 2012  
 
Příloha: z www.uppraha stažené plné znění specifikace zelených ploch ZMK (příl.č.1 oddíl 5 bod 6c 
vyhlášky č.32/1999 Sb. hl.m.Prahy v platném znění)  
 
6c) ZMK – zeleň městská a krajinná  
Zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území.  
Funkční využití:  
Přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, rozptýlené či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně založené 
plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky.  
Doplňkové funkční využití:  
Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení 
sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší 
komunikace a prostory a komunikace účelové, Nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV (pro 
uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).  
Výjimečně přípustné funkční využití:  
Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny.  
Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Komunikace 
vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniové vedení TV, stavby a zařízení pro provoz PID. Stavby a 
zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím). 
29. 1. 2013 

Názor č. 115 - 

Vážená paní inženýrko.  
Ohledně Vašich dalších dotazů týkající se výstavby ve východní části Svépravic sdělujeme 
následující:  
1) Místní úprava nové komunikace ul. K Palečku v podobě obytné zóny byla navržena investorem 
(společností Konhefr) a byla pro současně povolovaný rozsah nové zástavby v minulosti akceptována 
jak Policií ČR, tak příslušným silničním správním úřadem. Nyní je řešená jako tzv. zóna tempo 30 
km/h, tedy stále jako zklidněná komunikace. Tento stav je pro orgány chránící veřejné zájmy na poli 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v pořádku, neboť stavebně technický stav stávajícího 
úseku komunikace ul. K Palečku neodpovídá dopravnímu režimu v obytné zóně. V současné době 
dobíhají kolaudace nových bytových domů postavených v dané lokalitě a můžeme Vaši otázku vzít 
jako podnět pro náš silniční správní úřad a Policii ČR, zda onu hlavní komunikaci tam nevyznačit. 
Samozřejmě to má i souvislost s předáním této komunikace na MČ, neboť do té doby s ní MČ nemůže 
patřičným způsobem, tedy z pozice vlastníka a správce, disponovat.  
2) Proces předání komunikace K Palečku do vlastnictví obce, resp. MČ probíhá. V současné době se 
předává vodovod a kanalizace do vlastnictví HMP. Po jeho dokončení bude převedeno do vlastnictví 
MČ i vlastní těleso komunikace včetně pozemku. Předpokládáme, že se tak stane v průběhu roku 
2013.  



3) Odpovědí nebyly myšleny žádné konkrétní stavební úpravy komunikace Jeřická. Šlo o stavební 
úpravy obecně, jak jsou definovány ve stavebním zákoně, resp. v zákoně o pozemních komunikacích 
a jeho prováděcích předpisech.  
4) Aktuálně se preferuje zatažení autobusu do nové lokality společnosti A-ENERGY z ulice Ve Žlíbku 
s tím, že nebude pokračovat směrem na ulici Jeřická, ale v rámci nové zástavby se otočí a pojede 
zpět.  
5) Zpracovávaná dopravní studie se dopravním napojením a řešením MHD nově uvažované lokality 
společnosti A-ENERGY s.r.o. nezabývá.  
 
 
 
 
Richard Měšťan  
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje  
ÚMČ Praha 20  
tel: 271071635  

 

24. 1. 2013 

Názor č. 114 - J. Zemanová -Lišková 

 Pani Mojžíšová, po přečtení Vašeho článku v hornopočernickém zpravodaji, se mi  
udělalo špatně. Jsem členkou TJ Sokol Horní Počernice od roku 1974 a v současnosti  
i členkou výboru TJ, takže vím, jak překroucené a lživé, ničím nepodložené jsou  
informace, které předkládáte veřejnosti. Jsem jedna z desítek nadšenců, kteří  
v 80. letech vybudovali novou sokolovnu, právě pro sportovní vyžití široké  
veřejnosti, o kterou máte s paní starostkou téměř mateřské obavy.Nechci dál rozebírat celý článek, 
který je lživý, vůči jednotě nepřátelský, uráží nejen  
vedení TJ,ale i téměř 600 jejich členů. Je vidět, že vůbec nevíte o čem píšete.  
Skutečné informace o hospodaření TJ včetně jejich stanov jsme již před několika  
měsíci poslali radnici/nebylo naší povinností/aby o nás věděla víc, jak si přála  
 
 Alespoň jste se mohla s těmito informacemi seznámit, než jste napsala takový blábol. Nic z toho co 
píšete nehrozí, naše jednota byla, je a bude, dál v ní bude trávit volný čas kdokoliv, kdo má rád sport, 
dál se naši dobrovolní trenéři budou starat o děti a mládež a já i moji kolegové doufáme, že se vztahy 
s radnicí urovnají a nalezneme společnou řeč.  Zatím je mi Vás opravdu líto.  
     
J. Zemanová- Lišková 
24. 1. 2013 

Názor č. 114 - 

Odpověď starostky Hany Moravcové, předsedkyně redakční rady HPZ, bude uveřejněná v čísle 
2/2013 Hornopočernického zpravodaje.  

 

13. 12. 2012 

Názor č. 113 - Luděk Kinkal 

 Dobrý den.  
Nechápu poplatky za parkování na chvalském zámku.Už jen to,že vůbec vybíráte peníze je evidentně 
"přihrávka" nějakému kamarádovi,ale paužál 20 Kč při vjezdu je už v podstatě nihilismus.Tohle je 
podnikání?  
Jedu na kafe za 35 Kč ,jsem v restauraci sotva 20 min a zaplatím dalších dvacet korun za to.že si 
nějaký filuta dá závoru na veřejný majetek.....Tohle opravdu není dobrý vztah k občanům 
Počernic.Nebo je to z toho důvodu,že majitel budky na žebrání peněz třikrát do roka poseče trávu?  
Můžete mi k tomu něco smysluplného napsat?  



Děkuji  
Luděk Kinkal  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  

13. 12. 2012 

Názor č. 113 - 

Vážený pane Kinkale,  
MČ Praha 20 na základě zveřejněné výzvy k podání nabídek na pronájem parkoviště Na Chvalské 
tvrzi a po jejich vyhodnocení  schválila usnesením Rady MČ Praha 20 ze dne 21.6. 2012 uzavření 
nájemní smlouvy na pronájem parkoviště na Chvalské tvrzi na dobu určitou tj. od 1.7. 2012 do 30.6. 
2013. Definitivní rozhodnutí o způsobu nakládání s tímto pozemkem si vyhradilo ZMČ Praha 20. 
Jednou z podmínek nájemní smlouvy je povinnost nájemce zveřejnit provozní řád, jehož nedílnou 
součástí je i cena poskytovaných služeb ( parkovného ).  Cena parkovného  je v rozmezí 15 – 60 min. 
10,-Kč  a za každou další hodinu 10,- Kč.  Pro návštěvníky hotelu Sezóna je parkování zdarma, na 
základě předloženého potvrzení na parkovacím lístku.  
Vzhledem k tomu, že v průběhu prováděných stavebních prací na objektu při vjezdu do areálu 
Chvalské tvrze z Náchodské ulice, došlo ke statické poruše tohoto objektu (  22.11. 2012 ),  byl 
dočasně omezen provoz tak, že z Náchodské je pouze vjezd do areálu a výjezd je do ulice Stoliňské 
(pod zámkem ). Toto omezení, které je dočasné , s předpokladem ukončení do 31.12. 2012,  si 
vynutilo ze strany pronajímatele odsouhlasení mimořádného režimu výběru parkovného nájemcem, a 
to tak, že je v současné době při vjezdu vybírán paušální poplatek 20,- Kč za použití parkoviště bez 
omezení parkovací doby.  
S pozdravem  
 
Ing. Zdeněk Vavruška  
vedoucí Odboru hospodářské správy a investic  

 

Kde se nacházíte: Úvodní stránka ⁄ Názory ⁄ Názor 

 

13. 12. 2012 

Názor č. 112 - Stoickov 

Kde mam zadat o byt  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory. 
13. 12. 2012 

Názor č. 112 - 

Vážený pane Stoičkove,  
žádost o obecní  byt se podává k Odboru hospodářské správy a investic na přloženém formuláři.  
S pozdravem  
Ing. Zdeněk Vavruška  
 vedoucí odboru  
 

7. 12. 2012 

Názor č. 111 - Martin Vrzal 

Uživatel Martin Vrzal Vám poslal tuto zprávu:  
Jméno: Martin Vrzal  
E-mail: martin.vrzal@elcoyote.cz  
Zpráva:  
Dobrý den,měl bych dotaz ohledně umístění nového hřiště u školy Ratibořická.Na jakém základě bylo 

http://www.pocernice.cz/uvodni-stranka/
http://www.pocernice.cz/menu/nazory/


umístěno právě na tomto místě a proč nebylo umístěno například v místě kde bude stát altán?,nebo 
ve stávajícím parku naproti škole?Jelikož děti přebíhají na poslední chvíli na autobus a zábradlí,které 
zde bude,se pro ně stane další sportovní atrakcí. Obávám se,aby nedošlo k nějakému střetu s 
projíždějícími auty,neboť při příjezdu autobusu na zastávku,děti popadnou tašku a neuvědomují si,že 
již nejsou na hřišti ale na komunikaci.Upozorňuji osvícené hlavy,které bojovali za jednosměrný provoz 
v tomto úseku,že nyní je situace zcela jiná.Předtím šlo o možnost střetu aut,která byla skoro 
zanedbatelná,ale nyní riskujeme možnost úrazu dětí.Proto navrhuji areál oplotit.S pozdravem Martin 
Vrzal  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  
7. 12. 2012 

Názor č. 111 - 

Vážený pane Vrzale,  
při výběru místa pro umístění hřiště, na pozemku mezi ulice Běluňská a Jívanská, se vycházelo ze 
stávajících majetkoprávních vztahů v této lokalitě tak, aby hřiště bylo umístěno v maximální možné 
míře na pozemcích ve vlastnictví MČ Praha 20. Větší část těchto pozemků, a to i v parku před školou, 
byla vydána v rámci restituce původním vlastníkům.  MČ Praha 20, jako provozovatel tohoto hřiště, si 
je vědoma nutnosti oddělit plochu hřiště od okolních komunikací z důvodů, které popisujete a 
budované zábradlí je jednou z možností.  V další fázi bude toto doplněno neprostupným živým 
plotem.  
Ing. Zdeněk Vavruška  
Vedoucí odboru hospodářské správy a investic  
 
Vážený pane Vrzale,  
 
jako oplocení nového dětského hřiště je plánováno vysázení živého plotu u ulice Běluňské a 
Jívanské.  
Jako první krok, než živý plot vyroste a bude plnit funkci živého oplocení, bylo osazeno ocelové 
zábradlí pro zajištění bezpečnosti dětí před vběhnutím do vozovky.  
 
S pozdravem Jaroslav Píša,  
 vedoucí Odboru místního hospodářství  
 

6. 12. 2012 

Názor č. 110 - Jan Brunner 

A tak se ptám pane zástupče starostky.  
   
Především bych chtěl stručně sdělit co mě vede k položení této otázky panu Tomáši Kádnerovi – 
zástupci starostky MČ Horní Počernice. To že jsem měl tu čest poznat osobní a morální kvality pana 
Kádnera při krizi na naší radnici na počátku tohoto roku mě u tohoto pána vedlo k určité ostražitosti. 
Přiznám se, že jsem si tehdy říkal, že nakonec vše dopadlo tak, jak asi vzhledem ke kvalitě všech 
zúčastněných  dopadnout mělo a že další čas ukáže jestli to bylo to  nejlepší nebo nejrozumnější 
řešení. Pečlivě jsem pročítal všechny veřejně dostupné informace o dění na radnici i v naší městské 
části a to jak v Hornopočernickém zpravodaji, na stránkách webu Městské části i webu e- počernice. 
Vzhledem k tomu, že v Počernicích znám mnoho lidí protože zde žiji 58.let, tak jsem poslouchal i 
názory a stanoviska řady občanů i zastupitelů. A sám pro sebe jsem si udělal na věc názor o který 
bych se rád s vámi podělil a současně ho sdělil i panu Kádnerovi, aby mě ho veřejně vyvrátil .  
   
Ve všech veřejných dostupných zdrojích se poměrně pravidelně a často objevují informace o práci 
našich zastupitelů a členů rady. Je vcelku přirozené, že se rádi pochlubí úspěchem, který ve své práci 
dosáhli pro blaho a lepší život v naší městské části. Sami hledají cesty ke spolupráci s občany a v 
otevřených diskusních fórech na webu pečlivě a se znalostí věci odpovídají na dotazy občanů. Zvláště 
pak paní starostka Moravcová, paní Štrobová, p.Šaroch i Beneda. Zvláště bych chtěl vyzvednout i 
práci a činnost na Chvalském zámku, která se nástupem paní Kohoutové výrazně zlepšila. Nechci 
vypadat jako vychvalovatel všeho co současné vedení radnice dělá, ale je neoddiskutovatelné, že tito 
výše jmenovaní zastupitelé o své práci informují a komunikují s občany. Mám však docela problém 
najít nějakou zprávu a informaci o práci a činnosti pana zástupce starostky. A i na mé dotazy 



zastupitelům mě téměř nikdo nedokázal uspokojivě odpovědět. Nechci tímto článkem předem 
vyvolávat jakékoliv pochyby o tom, že by snad pan Kádner nic nedělal. Je i možné že pro svou 
skromnost svoji práci nikterak neprezentuje. Proto bych se ho nechtěl nikterak dotknout. Ale myslím 
že jako občan bych měl mít alespoň nějakou informaci o tom co placený funkcionář a navíc zástupce 
starostky dělá, jaké úseky činnosti řídí a co se mu za dobu jeho současného působení podařilo. O to 
spíše, že jsem měl možnost vyslechnout jeho kritické názory na vedení radnice a její práci v době, kdy 
byl na opačné straně barikády jako vůdčí osobnost „ Hnutí Nezávislé Počernice“ při jarním tzv. 
„pokusu o převrat“.  Takže myslím, že se mu jistě řada věcí, které tehdy kritizoval, podařila změnit. Jen 
zřejmě pro svou skromnost je příliš neprezentuje. A to je myslím chyba .  
   
A proto se ptám pane zástupče starostky pane Kádnere:  
Můžete prosím mě a občanům podat nějakou stručnou zprávu o svém již více jak pololetním působení 
na radnici a říci nám, co se díky Vám a díky Všemu úsilí a práci podařilo pro dobro nás  a našich 
Horních Počernic?  
   
Děkuji předem za odpověď.  
   
Brunner Jan  

6. 12. 2012 

Názor č. 110 - 

Dle pokynu místostarosty pana Tomáše Kádnera zveřejňuje Kancelář úřadu MČ jeho odpověď v tomto 
znění:  
Pan místostarosta pravidelně komunikuje s občany běžnými prostředky, nebude přistupovat na 
pokusy vyřizovat si osobní účty pomocí sdělovacích prostředků.  

 

4. 12. 2012 

Názor č. 109 - ing. Eva Růžičková 

 
 Dobrý den!  
 
V návaznosti na informace podané 11.10.2012 na setkání občanů v oblasti Svépravic k Strategickému 
plánu rozvoje MČ Praha 20 prosím o sdělení:  
 
1.Jaké stanovisko k záměru výstavby 400 bytů, obchodu, restaurace, školky, lokální čistírny 
odpadních vod společnosti A-ENERGY s.r.o. ve východní části Svépravic (jižně od současného 
obytného souboru Canaba) zaujala na svém jednání 7. 11. 2012 Komise výstavby a územního rozvoje 
- poradní orgán rady MČ Praha 20 ?  
 
2.Kdo je za MČ Praha 20 zodpovědný za výklad současně platného územního plánu v záležitosti 
dopravního napojení uvedené rozvojové lokality?  
Tento výklad prezentovaný 11.10. zcela opomíjel v územním plánu jasně graficky znázorněné 
dopravní napojení východní rozvojové lokality Svépravic křížením ulice Jeřická na ulici K Palečku a 
dále na ulici Božanovskou. I v zápise ze setkání z 11.10.2012 je uvedeno, že dojde jen k propojení 
ulic Ve Žlíbku a Jeřická veřejně prospěšnou komunikací.  
 
3.Jak představitelé MČ Praha 20 zajistí, aby výstavba v rozvojových lokalitách Horních Počernic 
nebyla na úkor stávajících obyvatel dodržováním územního plánu jen v dílčí lokalitě bez souvislostí s 
lokalitami navazujícími?  
V případě Svépravic by se po zrealizování veřejně prospěšné komunikace jen v prezentovaném 
rozsahu  stala z ulice Jeřické  sběrná komunikace pro nové sídliště. Což je zcela v rozporu s platným 
územním plánem, v kterém je úsek ulice Jeřické mezi Vysokovskou a Hřídeleckou určen jako zelená 
plocha označená ZMK (zeleň městská a krajinná).  
 
4.a) Kdy  došlo k prvnímu zařazení = vyhlášení komunikačního propojení ulic Ve Žlíbku a Jeřická mezi 



veřejně prospěšné stavby? Byl jeho součástí i pozemek s dnes již existující komunikací K Palečku? 
(Na stránkách MHMP jsou dost nepřehledně k dohledání termíny a obsahy úprav částí územního 
plánu v k.ú H.Počernice.)  
 
b) Pokud ano, tak proč místo první části budoucího komunikačního napojení nové lokality nyní 
navrhované (společností A-ENERGY s.r.o.) i již postavené (společností Konhefr HP s.r.o.) vznikla 
komunikace K Palečku, která dopravně ve směru od Semonické není označena ani jako hlavní a 
naopak je označena jako obytná zóna   s omezenou rychlostí na 30. (Dle údajů v katastru nemovitostí 
vedena stále ve vlastnictví společnosti Konhefr  HP s.r.o. jako orná půda.)  
 
c) Pokud ne, tak proč chyby při povolování nové výstavby v lokalitě mezi ulicemi K Palečku a V 
Lukách mají být řešeny na úkor stávající zástavby a stávajících obyvatel v ulici Jeřická a okolí a není 
hledáno řešení náhradní (místo ulice K Palečku) v souladu s urbanistickými zásadami?  
 
5.Jaké řešení MHD se uvažuje pro novou sídlištní lokalitu společnosti A-ENERGY  s.r.o.?  
Mají se obyvatelé Jeřické a přilehlých ulic obávat, že se uvažuje o řešení právě těmito ulicemi a že 
tedy nikdy nedojde k zmírnění socialistického řešení tras MHD mezi stávajícími rodinnými domy pro 
obyvatele tehdy nových sídlišť Ministerstva vnitra? (Trasa autobusu 223 má řadu špatně průjezdných 
křižovatek, v ul. Kholova vede pod okny rodinných domů ...intervaly se stále zkracují a linky přidávají.)  
 
6. Jakým termínem je rada MČ Praha 20 vázána pro vydání stanoviska k předmětné  
zástavbě navržené společností A-ENERGY s.r.o.? Bude stanovisko vydáno až po zpracování 
Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20 a Dopravní studie?  
 
 
Na závěr jen úvaha.  
Když vzniká nová výstavba v plochách několika desítek tisíc metrů čtverečních je možné ji uspořádat s 
ohledem i na novou kapacitní komunikaci, včetně řešení MHD. To vše pak při kvalitním plánování a 
povolování výstavby by ještě mohlo a i mělo pomoci  odlehčit původní zástavbě a ne naopak, aby se 
nová výstavba dopravně zaústila jen do stávající zástavby a starousedlíku zvykni si, vždyť je to 
veřejně prospěšné.  
 
Urbanismus je disciplína, jejímž cílem je utvářet a rozvíjet sídelní útvary (města, vesnice) jako funkční 
a vyvážené celky.  
   
 
 
Za zodpovězení dotazů děkuje  Ing. Eva Růžičková z ul.Jeřické  
a žádá o předání výše uvedených názorů zpracovatelům Strategického plánu a Dopravní studie.  
 
V Horních Počernicích  15. 11. 2012  
 
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  
 
 
 

4. 12. 2012 

Názor č. 109 - 

Vážená paní Růžičková,  
odpovídám na Vaše dotazy podle jednotlivých bodů, ve kterých byly uvedené:  
 
1. Stanovisko komise výstavby a územního rozvoje k záměru výstavby společnost A-ENERGY s.r.o.je 
následující:  
Navrhovanou lokální čistírnu odpadních vod řešit s kapacitou i pro další výstavbu v dané lokalitě a 
částečně i pro stávající zástavbu MČ Pha 20.  
Uzavřít plánovací smlouvu s obsahem: před kolaudací poslední stavby musí být zkolaudován celý 
úsek komunikace Ve Žlíbku – Jeřická (veřejně prospěšná stavba č. 88/DK/25), provedení této stavby 



bude zajištěno (financováno) investorem.  
Uzavřít smlouvu o spolupráci.  
Autobusové zastávky přesunout do ul. Ve Žlíbku.  
Vzhledem k přírůstku obyvatel v souvislosti s danou výstavbou prověřit potřebnost zřízení školského 
zařízení a zařízení předškolní výchovy. Případnou potřebu řešit zřízením MŠ či ZŠ, popř. příspěvkem 
na školství v jiné oblasti.  
Tato výstavba by měla být řešena jako celek Počernice – východ, v řešení dopravy a školství. 
Výstavbu etapizovat v návaznosti na dopravní propustnost.  
Parkoviště pro komerční objekty A3, A4, A5 přesunout za domy a parter při severním průčelí těchto 
objektů využít pro dotvoření příjemného uličního prostoru.  
Nevpustit do lokality těžkou dopravu jako obsluhu (mimo supermarketu).  
2. Za výklad současně platného územního plánu za MČ Praha 20 zodpovídá odbor výstavby a 
územního rozvoje. Zcela správně jste ve Vašem emailu poznamenala, že výklad prezentovaný 11.10. 
zmiňoval pouze nové komunikační propojení ul. Ve Žlíbku a ul. Jeřická a že územní plán řeší toto 
propojení dále přes ulici K Palečku až na ulici Božanovskou. K tomu je však nutné podotknout, že 
úsek této komunikace Jeřická - Božanovská byl již, pokud opomeneme územním plánem uvažované 
závěrečné vedení přes komunikaci V Lukách, zrealizován (jde o komunikace K Palečku). Tato 
komunikace je, bez ohledu na stávající dopravní značení, stavebně technicky řešena jako místní 
obslužná komunikace s oddělený provozem pěších, tedy nikoliv jako komunikace zklidněná (podle 
ČSN 73 6110) funkční skupiny D, se smíšeným provozem.  
3. Hrozbu, aby se z ulice Jeřická nestala sběrná komunikace pro novou zástavbu je možné eliminovat 
stavebně technickými opatřeními, ale především místní úpravou provozu, a to jak na stávajících, tak i 
na nově budovaných komunikacích. Např. je možné vyznačit celou veřejně prospěšnou stavbu jako 
hlavní pozemní komunikaci (tedy od ul. Ve Žlíbku až na Božanovskou, včetně křižovatky s ul. 
Jeřickou). V současné době ohledně studie výstavby společnosti A-ENERGY s.r.o. nacházíme z 
hlediska projekčních prací ve stupni studie a za Vaši relevantní připomínku je třeba poděkovat a v 
rámci postoje MČ Praha 20 vůči nové zástavbě ji neopomenout. Obecně je třeba prosazovat takové 
finální řešení, aby sběrná funkce nové komunikace byla pokud možno eliminována. Jenom si dovolím 
podotknout, že záměrem zpracovatele územního plánu, který vyznačil úsek ulice Jeřická mezi 
Vysokovskou a Hřídeleckou jako zelenou plochu ZMK (zeleň městská a krajiná) dozajista nebylo do 
budoucna zlikvidovat stávající část komunikace, resp. celé území přeměnit na zeleň. To by zůstala 
spousta nemovitostí dopravně neobsloužena. Zřejmě šlo o vyjádření snahy o zafixování stávajícího 
uličního prostoru v územním plánu jako významné urbanistické osy a zároveň o ochranu cenných 
ostrůvků zeleně v intravilánu. Existence vozovky v ulici Jeřická a i případné její stavební úpravy nejsou 
v rozporu s územním plánem.  
4. Nové komunikační propojení Ve Žlíbku - Božanovská bylo jako veřejně prospěšná stavba 
(označená jako 88/DK/25) označeno již při zpracování platného územního plánu, tedy s účinností od 
1.1.2000. A to v celém úseku tohoto propojení.  Jak je uvedeno výše, komunikace K Palečku je bez 
ohledu na stávající dopravní značení stavebně technicky řešena jako místní obslužná komunikace s 
odděleným provozem pěších (s chodníkem). Má proto předpoklady být v budoucnu, až dojde k 
realizaci komunikace mezi ul. Jeřická a Ve Žlíbku, dopravně značena jako hlavní pozemní komunikace 
a ještě lépe naplnit funkci DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, kterou má mít podle 
územního plánu.  
5. Ohledně řešení MHD pro novou lokalitu ještě neexistuje konečný názor MČ.  
6. Rada MČ Praha 20 nemá zákonem daný termín pro vyjádření stanoviska ke studii zástavby 
společnosti A-ENERGY. Rada MČ zřejmě nepřijme k dané studii usnesení dříve, než dojde k jejímu 
projednání v příslušných poradních orgánech (komisích). Zda si vydání tohoto usnesení podmíní ještě 
závěry ze strategického plánu a dopravní studie, nelze předjímat. Dovolím si závěrem jenom 
připomenout, že v současné době MČ projednává studii, nikoliv dokumentaci pro vydání územního 
rozhodnutí. Za relevatní podněty a připomínky proto nezbývá než poděkovat.  
 
 
 
Richard Měšťan  
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje  
ÚMČ Praha 20  
tel: 271071635  

 



4. 12. 2012 

Názor č. 108 - 

...  
4. 12. 2012 

Názor č. 108 - 

Informace k vánočnímu stromu : Od příštího roku plánujeme slavnostní rozsvěcení vánočního stromu 
na první adventní neděli. Součástí této slavnosti by měla být i Ježíškovská pošta, kterou bude od dětí 
přijímat anděl, zpívání koled a malé povídání o Adventu a svátku Vánoc.  
Hana Moravcová, starostka  

 

4. 12. 2012 

Názor č. 107 - Veronika 

 já bych se chtěla zeptat kdy je rozsvícení vánočního stromečku tady v počernicích jestli nějaký bude 
?...děkuji za odpověd..:)  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  
 
 

4. 12. 2012 

Názor č. 107 - 

Dobrý den,  
vánoční strom , který stojí jako každoročně na Chvalech, se rozsvítil v sobotu 1.12. 2012 večer, 
zároveň s veřejným osvětlením.  
Bude svítit do 7.1.2012.  
 
Ryšavá Jana  
referent OMH  
ÚMČ Praha 20 

 

30. 11. 2012 

Názor č. 106 - M.Barešová 

 Dobrý den. Ráda bych vás poprosila, zda by se letos mohl ujmout výzdoby vánočního stromku na 
Chvalech někdo, komu slovo vkus a estetické cítění opravdu něco říká. Již několik let si s manželem 
říkáme - tak snad konečně budeme mít hezky ozdobený stromeček - a bohužel je to stále stejná 
počernická ostuda. Je přeci škoda uříznout krásný zdravý strom a pak jej naprosto zohyzdit 
nevkusnou výzdobou. Kdejaká vesnice v naší republice má krásný vánoční stromeček, na který je 
radost se podívat. Tak přeci si nebudeme v Počernicích dělat ostudu. Loni dokonce přijeli turisté a s 
posměchem si fotili stromek, jako příklad nevkusu. Prosím vás proto o nápravu a snad letos konečně 
hezčí vánoce na Chvalském zámku. Děkuji  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  
 

30. 11. 2012 

Názor č. 106 - 



Dobrý den paní Barešová,  
 
     vánoční strom na Chvalské tvrzi zdobíme vlastními silami, abychom nezatěžovali rozpočet naší 
městské části.  
Vlastní strom získáváme od občanů obce, kteří mají povolení k jeho pokácení.  
Převoz i instalaci stromu provádíme ve vlastní režii.  
Výzdobu letošního vánočního stromu jsme zvolili z červených a zlatých ozdob. Osvětlení vánočního 
stromu smluvně zajišťuje firma Eltodo, která spravuje veřejné osvětlení,  na které je strom napojen.  
Jsem rád, že Vám není vzhled naší městské části  lhostejný a doufám, že se Vám i všem 
návštěvníkům Chvalské tvrze bude vánoční strom líbit.  
 
S pozdravem Jaroslav Píša  
                           vedoucí OMH  

 

29. 11. 2012 

Názor č. 105 - Jan Brunner 

 Děkuji paní starostce za odpověď na můj příspěvek. Domníval jsem se, že odpovědnost za určitý 
úsek je dána a přísluší k vykonávané funkci na radnici. Proto jsem předpokládal, zřejmě bláhově, že 
tento úsek dále patří do činnosti pana místostarosty tak, jak to dělal pan Herian. Co se týká mé kritiky 
výdajů za IT služby, tak jsem měl na mysli období starosty pana Lišky, kdy myslím měl tento úsek na 
starosti také zástupce starosty. Tam směřovala má otázka.  
Jak je vidět, tak je paní starostka nucena starat se o řadu věcí, které by dle mého názoru měl dělat 
např. zástupce starostky. Na jeho činnost jsem se na tomto webu a v této rubrice dožadoval odpovědi 
již téměř před čtrnácti dny. Přesto můj příspěvek nebyl dosud vůbec zveřejněn, natož aby mě pan 
zástupce starostky odpověděl. To za něj paní starostka udělat nemůže, to by měl udělat sám.  
Děkuji proto paní starostce za odpověď a přeji ji hodně sil, aby mohla stíhat i práci za jiné.  
A budu dále čekat jestli se můj názor, který jsem do této rubriky poslal 21.11.2012 v této rubrice objeví 
a hlavně na odpověď pana Tomáše Kádnera.  
Děkuji za zveřejnění.  
Brunner Jan  
 
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  

 

27. 11. 2012 

Názor č. 104 - Martina Bartošková 

 Dobrý den, chtěla bych ze zeptat, jestli a kdy oplotíte nové hřiště vytvořené na zelené ploše u 
Běluňské ulice? Děti tam přebíhají, kde je napadne a dobíhají autobus na poslední chvíli rovnou z 
houpačky.  
Děkuji za odpověď Martina Bartošková  
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  

27. 11. 2012 

Názor č. 104 - 

Dobrý den,  
 
     odpovídám na Váš dotaz ohledně oplocení nového dětského hřiště.  
Z ulice Jívanské bude prodlouženo zábradlí, které bude umístěno od chodníku k dětskému hřišti a toto 
zábradlí bude končit až u stromů v ulici Jívanské. Podél zábradlí bude vysázen živý plot. Z ostatních 
stran bude hřiště volně přístupné bez oplocení.  
 
 



S pozdravem Jaroslav Píša  
vedoucí OMH  

 

27. 11. 2012 

Názor č. 103 - Jan Brunner 

Dobrý den.  
Zasílám názor, který reaguje na článek pana Rýpara na webu e-počernice a týká se struktury a 
funkčnosti webových stránek naší městské části. Prosím o zveřejnění v názorech, aby se mohli 
případně vyjádřit a reagovat příslušní funkcionáři obce.  
Děkuji  
 
Příspěvek:  
Názor a reakce na příspěvek.  
 
Dovolil bych si reagovat na názor pana Rýpara na funkčnost webu naší městské části který byl 
zveřejněn na webu e-pocernice. Musím s ním naprosto souhlasit. Webové stránky městské části jsou 
její vizitkou. To se o stránkách naší Městské části říci nedá. Bohužel. Myslím proto, že je třeba se ptát 
vedení radnice , členů rady a zastupitelů. Kdo zodpovídá za funkčnost a strukturu webových 
stránek??? V minulém volebním období se za tzv. IT služby vydalo dost prostředků. Myslím, že se z 
rozpočtu obce na tyto služby vydává i nyní. Proto bych uvítal sdělení vedení naší radnice, kdo z 
placených funkcionářů má tyto IT služby a potažmo i webové stránky na starosti v současném 
volebním období.  
 
Brunner Jan  
Horní Počernice  
 
Odesílatel si přeje zveřejnit obsah zprávy v sekci Názory.  
27. 11. 2012 

Názor č. 103 - 

Vážený pane Brunnere,  
Odpovědnost za IT a tudíž i za web úřadu měl na starosti v roce 2011 místostarosta Petr Herian. Po 
změnách v lednu letošního roku se bohužel nenašel nikdo z radních, kdo by se touto problematikou 
zabýval. V současné době se touto problematikou zabývá vedoucí kanceláře úřadu, jeden IT technik a 
ing.Novák pracující na dohodu, paní tajemnice a já.  
Mohu vás ujistit, že v tomto volebním období se za IT technologii nevydává zdaleka tolik prostředků, 
jako v minulosti. Jen na telekomunikačních službách jsme ročně ušetřili přes 700 tis.korun.  
Provedl se audit veškeré technologie a připravujeme nové, výhodnější smlouvy s pronajímateli kopírek 
a dalších zařízení. V roce 2013 by měl být vyhlášen magistrátem program na IT technologii a naše MČ 
se chce do tohoto programu zapojit, abychom získali finanční prostředky a nezatížili rozpočet naší 
MČ.  
Co se týká webových stránek, připravujeme začátkem příštího roku jeho kompletní rekonstrukci. V 
současné době probíhá poptávkové řízení na zhotovitele webu.  
Na jeho vylepšení pracujeme, uznávám, že pro někoho pomalu a pouze drobnými změnami, ale naše 
úkoly jsme plnili postupně, podle jejich priorit a na web úřadu MČ se dostala řada až nyní.  
Hana Moravcová, starostka Horních Počernic  

 

26. 11. 2012 

Názor č. 102 - Karla Polydorová 

 Vážený pane Michale B.,  
 
nejsem si jistá jestli jste si nespletl s vašemi dotazy adresáta,  



proto pro jistotu uvádím :  
Česká pošta, s. p.  
Korespondenční adresa:  
Česká pošta, s. p.  
P.O.BOX 99  
225 99 Praha 025  

 

15. 11. 2012 

Názor č. 101 - Michal B. 

Dobrý den,  
 
nevím kolikrát už zaznělo slovo "problém Česká Pošta v Horních Počernicích". Bydlím celý život v HP, 
ale posledních více jak 10let se co největším obloukem vyhybám návštěvě pošty v HP, i když se tomu 
prárkrát do roka nevyhnu. Co chci říci:  
1) Rozvážecí balíková služba opětovně nevozí balíky s sebou a pouze vhazují do schránek informaci 
o vyzvednutí na poště (i když po celou dobu je někdo v domácnosti a zvonek funguje), již mám 
ověřeno i ze zdroje přímo z Pobočky pošty tuto praktiku  
2) Permanentně fungují cca. 2 z 5okének, jelikož úřednice nezvládají nápor na vyřízení k úměře 
počtům obyvatel a hlavně firem i z VGP Parku a z toho vyplívající více jak dvacetiminutové fronty.  
 
Příklad si můžete vzít z Dolních Počernic, kde Vás úřednice pošty vítají z úsměvem a hlavně v klidu, 
tam jezdím často....a rád a do 3minut jsem pryč.  
 
Nekonečný koloběh dohadování s Poštou a zastupitelů zatím nikam nedospěl, jak to vidíte dnes a do 
budoucna?  
 
Děkuji Michal B.  
15. 11. 2012 

Názor č. 101 - 

Dobrý den,  
rád bych Vás ubezpečil, že o problémech s provozem pobočky České pošty v naší městské části víme 
a podle svých možností se je snažíme řešit. Starostka MČ Praha 20 paní Hana Moravcová opakovaně 
jedná s ředitelem regionu panem ing. Jindřichem Outlým kromě jiného i o stížnostech na způsob 
doručování balíků i na počet otevřených okének na stávající poště. MČ Praha 20 si je vědoma 
problémů, které vycházejí ze stávajícího umístění budovy České pošty v ul. Náchodská, které 
neumožňuje provedení takového rozsahu stavebních úprav, které by umožnily zajištění provozu 
způsobem, který odpovídá spádovému území této pobočky. Z tohoto důvodu uzavřela MČ Praha 20 
Smlouvu o spolupráci se společností Blooman Development s.r.o. zavazující tuto společnost v rámci 
jejího podílu na rozvoji infrastruktury a občanské vybavenosti MČ Praha 20,  realizovat výstavbu 
nového objektu České pošty , v lokalitě při ulici Mezilesí,  dle přiloženého situačního nákresu. V 
současné době se zpracovává projektová dokumentace pro projednání v územním řízení. 
Předpokládaný termín realizace je 2013 – 2014.  
S pozdravem  
Ing. Zdeněk Vavruška  
vedoucí odboru hospodářské správy a investic  

 

14. 11. 2012 

Názor č. 100 - Luciana Volná 

 Dobrý den,  
   
ráda bych se zeptala, na základě jakého povolení (územního řízení) bylo započato se stavbou 



dětského hřiště v ulici Běluňská - Jívanská, naproti autobusové zastávky Ratibořická.  
Dnes je již postavena konstrukce altánu se střechou, herní prvky, nicméně na úřední desce se dosud 
žádné rozhodntí ohledně dětského hřiště neobjevilo. Při poslední návštěvě úřadu v HP jsem byla 
zděšena, jednak chováním některých úředníků (odboru výstavby) a jednak nesmyslnými požadavky, 
které si stavební úřad kladl na umístění stavby (konkrétně se jednalo o zahradní altán - 4 dřevěné kůly 
+ střecha).  Proto bych se rádá zeptala, kdy bylo toto hřiště stavebním úřadem umístěno, resp.vydáno 
povolení a pod jakým číslem jednacím? Kdy nabylo právní moci toto rozhodnutí? Co vše je 
předmětem tohoto rozhodnutí a zda se již k němu vyjadřovali účastníci řízení. Děkuji a jsem s 
pozdravem, Luciana Volná, Horní Počernice Prosim o zverejneni na webu,proklik neni funcni  
   
*názor byl doručen 7.11.2012* 
14. 11. 2012 

Názor č. 100 - 

Vážená paní Luciano Volná.  
Ohledně dětského hřiště v ulici Běluňská - Jívanská Vám podáváme tyto informace.  
V současné době pod sp.zn. MCP20 011224/201 probíhá územní řízení o změně využití území za 
účelem změny druhu dotčených pozemků (odpovídajících využití jako dětské hřiště) a pod sp.zn. 
MCP20 011222/2012  územní řízení o umístění stavby altánu. Územní rozhodnutí zatím nejsou 
vydána, teprve běží doba určená k podávání námitek a připomínek. Altán nebyl zatím na pozemku 
trvale instalován a v současné době se na něm nenachází. Samotné herní prvky navržené na tomto 
hřišti nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.  
Ve svém dotazu zmiňujete své zděšení ohledně Vaší poslední návštěvy našeho úřadu týkající se 
chování některých úředníků odboru výstavby a podle Vás nesmyslných požadavků, které si stavební 
úřad kladl pro umístění stavby zahradního altánu. Vaše konstatování je však dost nekonkrétní, nelze 
určit ani o jakou stavbu se ve Vašem případě jednalo. Abychom mohli Vaši kauzu přešetřit, musíme 
znát konkrétnější fakta. Jestli máte o takové přešetření zájem, prosíme o jejich upřesnění. Nabízíme 
pochopitelně rovněž i možnost osobního projednání s nadřízeným toho úředníka, z jehož jednání jste 
byla zděšena.  

 


