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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

87. schůze

číslo RMC/87/1/0885/17
ze dne 16.05.2017

Ve věci dokumentace EIA ve věci „Silniční okruh kolem Prahy, stavba
511, Běchovice – dálnice D1“ - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou dokumentaci vypracovanou v souladu se zákonem 100/2001 Sb. O posuzování
vlivů na životní prostředí na záměr "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - D1"

2. požaduje

doplnit dokumentaci o dopravní model, který bude simulovat, jak bude ovlivněna intenzita
dopravy v Horních Počernicích po realizaci plánovaného záměru Pražského okruhu v úseku
Běchovice - dálnice D1

3. požaduje

doplnit dokumentaci o vliv navrhované části Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi o
  simulaci vliv na dopravu na území celého hlavního města; dokumentace řeší pouze dopravu
v nejbližším okolí plánovaného okruhu z důvodu:

1.  Nedostatečně a kontroverzně vymezené dotčené území
•dle § 3 písmeno i) zákona EIA, tj. jako vyjádření dotčené veřejnosti (tj. každého, kdo může
být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčen ve svých právech a povinnostech.
•Dle § 3 písm c) z. č. 100/2001Sb. je  „dotčeným územím území, jehož životní prostředí a
obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce.“

      Posuzovaný záměr je jednou ze součástí celkového záměru „Silniční okruh kolem
Prahy“. Všechny nedostavěné části SOKP (stavby: 511, 520, 518, 519 a rozšíření + přestavba
křižovatek na 510) by měly být posouzeny  komplexně, jako jeden záměr a posuzovaným
dotčeným územím by mělo být území celého hlavního města Prahy a jeho přilehlého okolí.
V případě tohoto záměru jím rozhodně nejsou pouze městské části a obce, jimiž SOKP
511 prochází. Záměr SOKP 511 je v Dokumentaci logicky zdůvodňován zejména potřebami
celopražskými či potřebami celé pražské aglomerace, ale tato současně není dotčeným územím
a pozitiva záměru pro Prahu a její aglomeraci jsou dovozována pouze z výsledků „zhodnocení“
výhledových stavů na několika vybraných dopravních tazích (Brněnská, Spořilovská ..),

      Dokumentace  neposuzuje všechna dotčená území stavbou SOKP, na které bude mít tento
záměr vliv.

2. 3. Nedostatečně zdůvodněná invariantnost záměru.
Na str. 27 dokumentace k EIA  se uvádí: Zpracovatel dokumentace EIA si je plně vědom
požadavků vyplývajících z přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
konkrétně pak v části B. I. 5 je požadavek na „zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění,



V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí“.
Tato část přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů transponuje članek
5) bod 1) pismene d) resp. bod 2) přilohy č. IV Směrnice EIA (2011/92/EU), ktery zní:
„nástin hlavních alternativních řešení uvažovaných oznamovatelem uvedení hlavních důvodů
jeho výběru z hlediska vlivů na životní prostředí“. Kapitola B. I. 5 předkládané dokumentace
EIA je proto zpracována v takovém rozsahu, který poskytne maximum možných informací o
variantách záměru
sledovaných v minulosti tak, aby byly naplněny požadavky zákona č. 100/2001 Sb., resp.
požadavky směrnice EIA.

       ŘSD ČR v listopadu 2015 si objednalo „Komplexní posouzení alternativního návrhu
SOKP“ a alternativy A-ZÚR u ČVUT – Fakulta dopravní-Ústav dopravních systémů. V průběhu
zpracování dokumentace (22. 3. 2016) se zásadně změnil předmět plnění z „Posouzení
vyhledávací studie a Studie proveditelnosti dokončení SOKP“ proti „Sledované alternativě
SOKP v trase A – ZÚR hl.m. Prahy a Středočeského kraje, tj. posouzení obou variant , na
pouhé „Komplexní posouzení Vyhledávací studie a Studie proveditelnosti dokončení metodou
tzv. „Rizikové analýzy“.

       Došlo tedy k vypuštění Posouzení dvou alternativních návrhů SOKP, A – ZÚR a REGIONÁLNÍ,
a k jeho nahrazení jednostranným posouzením alternativy REGIONÁLNÍ metodou rizikové
analýzy.

Výše uvedená dokumentace je z tohoto důvodu k rozhodovacímu procesu volby alternativy
dokončení SOKP v řízení EIA nepoužitelná.

       Přičemž pro účely posouzení Regionalní varianty SOKP byly zpracovány následující studie:

•Vyhledávací studie trasy dokončení SOKP (Sdružení Ing. Milan Strnad & NÝDRLE – projektová
kancelář s.r.o., červenec 2014)
•Studie proveditelnosti a účelnosti trasy dokončení SOKP (Sdružení Ing. Milan Strnad &
NÝDRLE – projektová kancelář s.r.o., červen 2015)
•Studie proveditelnosti a účelnosti trasy dokončení SOKP(dopracovaná verze) (Sdružení Ing.
Milan Strnad & NÝDRLE – projektová kancelář s.r.o., prosinec 2015)

Vyjmenované studie doporučily opustit variantu SOKP A-ZÚR, vedenou skrze hl. město a
urychleně se věnovat přípravě a projednání levnější a stavebně jednodušší varianty SOKP
Regionální, jež by vedla Středočeským krajem, skutečně ochránila hl. město před těžkou
kamionovou dopravou a vyhověla všem předpisům pro vedení dálnice TEN-T, čímž by zároveň
zaručila tranzit plynulý a bezpečný.

Se zdůvodněním invariantnosti tedy nelze souhlasit.
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4. ukládá

vedoucí OŽPD zaslat usnesení na MŽP ČR, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí

4.1 Zodpovídá: Ing. Věra Bidlová, Termín: 18.05.2017
Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1140/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

87. schůze

číslo RMC/87/2/0886/17
ze dne 16.05.2017

Uzavření smlouvy o dílo na výměnu PVC ve společných prostorech
bytového domu Mezilesí 2056-2057 - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na výměnu PVC ve společných prostorech bytového domu Mezilesí
2056-2057 s Jiřím Hrdličkou, Kpt. Stránského 994/6, 198 00, Praha - Černý Most, IČ
74210891, za cenu 498 060 Kč bez DPH (572 769 Kč včetně 15 % DPH).

2. ukládá

uzavření smlouvy o dílo na výměnu PVC ve společných prostorech bytového domu Mezilesí
2056-2057 s Jiřím Hrdličkou

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 15.06.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1155/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

87. schůze

číslo RMC/87/3/0887/17
ze dne 16.05.2017

Uzavření smlouvy o dílo na akci ZŠ Stoliňská - zasíťování budovy
(slaboproud) - (2.03)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na akci "ZŠ Stoliňská - zasíťování budovy (slaboproud)" se společností
GESTO COMPUTERS, spol. s r.o., Špitálská 885/2a, Praha 9, IČ 48034711 za cenu 328 880 Kč
bez DPH (397 945 Kč včetně DPH).

2. ukládá

zajistit uzavření smlouvy o dílo na akci "ZŠ Stoliňská - zasíťování budovy (slaboproud)" se
společností GESTO COMPUTERS, spol. s r.o.

2.1 Zodpovídá: Odbor hospodářské správy a investic Termín: 26.05.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Zdeněk Vavruška, Vedoucí OHSI
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1159/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

87. schůze

číslo RMC/87/4/0888/17
ze dne 16.05.2017

Účetní závěrka MČ Praha 20 za rok 2016 - (7.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

předloženou účetní závěrku MČ Praha 20 za rok 2016. Na základě předložených podkladů viz.
přiložené přílohy (celkem 20 příloh - bez důvodové zprávy) poskytuje účetní závěrka MČ Praha
20 za rok 2016 v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace jednotky.

2. ukládá

předložit ke schválení účetní závěrku za rok 2016 na ZMČ

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1116/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

87. schůze

číslo RMC/87/5/0889/17
ze dne 16.05.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 4 -
poskytnutí investiční dotace TJ Sokol Horní Počernice - (7.02)

Rada městské části Praha 20

související RMC/86/8/0852/17
 

1. souhlasí

s rozpočtovým opatřením MČ Praha 20 na rok 2017 schvalovaným ZMČ č. 4 - poskytnutí
investiční dotace TJ Sokol Horní Počernice

2. ukládá

předložit ke schválení rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 4 -
poskytnutí investiční dotace TJ Sokol Horní Počernice na ZMČ Praha 20 dne 22.5.2017.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1145/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

87. schůze

číslo RMC/87/6/0890/17
ze dne 16.05.2017

Rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 5 -
poskytnutí investiční dotace SC Xaverov z.s. - (7.03)

Rada městské části Praha 20

související RMC/82/15/0722/17
 

1. souhlasí

s rozpočtovým opatřením MČ Praha 20 na rok 2017 schvalovaným ZMČ č. 5 - poskytnutí
investiční dotace SC Xaverov z.s.

2. ukládá

předložit ke schválení rozpočtové opatření MČ Praha 20 na rok 2017 schvalované ZMČ č. 5 -
poskytnutí investiční dotace SC Xaverov z.s. na ZMČ Praha 20 dne 22.5.2017.

2.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 22.05.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Bc. Helena Martynková, Vedoucí ekonomického odboru
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1148/2017
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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

87. schůze

číslo RMC/87/7/0891/17
ze dne 16.05.2017

Dodatek ke smlouvě o dílo S/60/2017/0024 (sekání trávy) - (2.04)

Rada městské části Praha 20

 

1. schvaluje

z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v období duben, začátek května 2017 dodatek
ke smlouvě S/60/2017/0024 s Lukášem Rajtrem o prodloužení termínu 1.seče do 26.5.2017

2. ukládá

zajistit podpis smlouvy ( dodatek ke smlouvě S/60/2017/0024)

2.1 Zodpovídá: Odbor místního hospodářství Termín: 26.05.2017

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/1173/2017


