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Zápis Komise životního prostředí  
 

 
Číslo jednání: 16/2022 

Datum konání: 21. 9. 2022 

Předsedající: Ing. Tamara Spilková   

Přítomni: Vladimír Hošek, MUDr. Jitka Nová, Mgr. Jiří Šebek, Ing. Petr Rýpar 

Omluveni: Josef Beránek, Mgr. Hana Štěpánková 

Hosté:  
  

  

Zapisovatel: Mgr. Magdalena Jelínková, tajemnice komise 

 
 
Zahájení jednání  
Jednání komise bylo zahájeno v 16,30 hodin.  
 
1) Žádost o stanovisko k PD – (změna územního rozhodnutí) - „Revitalizace Náprstkova muzea – Centrální 

depozitář Náprstkova muzea – změna ÚR č. 2: SO.07 Přípojka kanalizace – splašková, rušený objekt 
SO.05 Areálová přípojka kanalizace – dešťová“ (stavebník Národní muzeum) 

 
USNESENÍ KŽP:   

• bez připomínek. 
 
2)  Žádost o stanovisko k PD - (společné územní a stavební řízení) – „City Park, Náchodská VI – Bytový dům 

Horní Počernice“ (stavebník D & D REALITY s.r.o.) 
 
USNESENÍ KŽP:   

• bez připomínek. 
 

3) Žádost o stanovisko k PD - (souhlas s umístěním a provozováním stavby) – „Rozšíření distribuční soustavy 
NN, ul. Na Chvalce č.p. 1756/3, Praha 20 – Horní Počernice“ (stavebník PREdistribuce a.s.) 

 
USNESENÍ KŽP:   

• bez připomínek. 
 

4)  Žádost o stanovisko k PD - (územní řízení) – „Výstavba VO na parkovišti Spojenců a Vojická“ (stavebník 
hl. m. Praha) 

 
USNESENÍ KŽP:   

• komise doporučuje podmínit souhlas MČ povinností pro investora zajistit ochranu dřevin při stavební 
činnosti (zejména v kořenové zóně) na pozemcích svěřených MČ v souladu s platnými oborovými normami 
a standardy, včetně následného odborného arboristického ošetření v případě vzniklého poškození, a dále 
povinnost obnovy povrchů poškozených stavbou, 

• komise doporučuje vyžádat od stavebníka souhlas s budoucí případnou výsadbou dřevin v ochranném 
pásmu sítě, resp. s možností zásahu do ochranného pásma. 

 
5) Žádost o stanovisko k PD - (společné územní a stavební řízení) - „Novostavba RD – dvojdům roh ulic 

Bříšťanská a Dolská“ (stavebník Kopl, Koplová) 
 
USNESENÍ KŽP:   

• bez připomínek. 
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6) Žádost o stanovisko k PD – připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci – „připojení parc. č. 1256/1, 
západní strana ulice Chodovická, v úseku Mezilesí – Třebešovská“ (žadatel Doležal, Doležalová) 

 
USNESENÍ KŽP:   

• komise důrazně upozorňuje na potřebu koordinace umístění vjezdu s výsadbovým sponem uličního 
stromořadí v ul. Chodovická tak, aby byla do budoucna umožněna jeho obnova a doplnění nových 
stromových míst. 

 
7)  Žádost o stanovisko k PD - (společné územní a stavební řízení) - „Stavba č. 3295 TV Horní Počernice etapa 

0045 Bystrá – souhlas s dotčením pozemků parc. č. 1779/2,3, 1781/3 a 3807“ (stavebník hl. m. Praha) 
 
USNESENÍ KŽP:  

• komise doporučuje podmínit souhlas MČ povinností pro investora zajistit ochranu dřevin při stavební 
činnosti (zejména v kořenové zóně) na pozemcích svěřených MČ v souladu s platnými oborovými normami 
a standardy, včetně následného odborného arboristického ošetření v případě vzniklého poškození, a dále 
povinnost obnovy povrchů poškozených stavbou, 

• komise doporučuje vyžádat od stavebníka souhlas s budoucí případnou výsadbou dřevin v ochranném 
pásmu sítě, resp. s možností zásahu do ochranného pásma. 
 

8) Žádost o stanovisko k PD - (společné územní a stavební řízení) - „Novostavba skautské klubovny na parc. 
č. 4413/9 Na Chvalce“ (Junák – český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z.s.) 

 
USNESENÍ KŽP:  

• bez připomínek. 
 
9) Žádost o stanovisko k PD - (územní řízení) - „Ve Žlíbku, TS 4230 – TS 7031 nové kVN, kNN, OPTO, TS“ 

(stavebník PREdistribuce a.s)  
 
USNESENÍ KŽP:  

• komise doporučuje podmínit souhlas MČ povinností pro investora zajistit ochranu dřevin při stavební 
činnosti (zejména v kořenové zóně) na pozemcích svěřených MČ v souladu s platnými oborovými normami 
a standardy, včetně následného odborného arboristického ošetření v případě vzniklého poškození, a dále 
povinnost obnovy povrchů poškozených stavbou, 

• komise doporučuje vyžádat od stavebníka souhlas s budoucí případnou výsadbou dřevin v ochranném 
pásmu sítí, resp. s možností zásahu do ochranného pásma. 
 

10) Komise ŽP doporučuje, aby zásadní materiály koncepčního charakteru a jejich případné úpravy či 
změny řešící veřejná prostranství v obci byly vždy předkládány k projednání komisi ŽP v dostatečném 
časovém předstihu. 

 
 
Komise ukončila jednání v 18,15 hod. 
 
  
 
 
 
Zapsala: Jelínková        Stvrzuje: Spilková 
 
 
 
 
 
 


