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Zápis Komise životního prostředí  
 

Číslo jednání: 1/2023 

Datum konání: 11. 1. 2023 

Předsedající: Ing. Pavel Wágner   

Přítomni: Eva Alexová, Ing. Petr Rýpar 

Omluveni: Mgr. Anna Babuská, Jakub Češpivo 

Hosté: Mgr. Věra Bidlová vedoucí OZPaD 
  

Zapisovatel: Mgr. Magdalena Jelínková, tajemnice komise 

 
Zahájení jednání  
Jednání komise bylo zahájeno v 16,30 hodin.  
 
1) Územní studie Horní Počernice – východ  
 
USNESENÍ KŽP:   

• Komise souhlasí s připomínkami vznesenými komisí územního rozvoje na jednání dne 9. 1. 2023. 

• Komise upozorňuje na problém nedořešeného nakládání s odpadními vodami v té části záměru Počernice 
východ, která spadá do povodí Vltavy, a která nebude moci být odkanalizována na ČOV Čertousy. 

• Komise doporučuje prověřit kapacitu Jirenského potoka v úseku od propustku Podsychrovského rybníka 
až po ČOV Čertousy v souvislosti s problematikou odvodu dešťových vod z nově zastavěné oblasti 
Počernice východ v severní části.  V návaznosti na to doporučuje prověřeni možnosti zmeandrování 
Jirenského potoka od ČOV Čertousy dále až na území Středočeského kraje.  

• Komise souhlasí s vyznačením koridoru pro sběrnou komunikaci A10 v návrhové části studie, propojující 
ulici Náchodská s ulicí K Zelenči. Za prioritní komise považuje stabilizaci komunikace v zeleném území 
severovýchodní části v koordinaci s řešením propustnosti území a jeho rekreačním potenciálem a 
návaznosti na budoucí záměry na území Středočeského kraje. Současně komise doporučuje řešení 
návaznosti této komunikace na plánovanou železniční zastávku a k tomu přilehlé parkovací plochy. 

 
2)  Žádost o stanovisko k PD - (územní řízení) – „Severovýchodní pražská cyklomagistrála – trasa vedoucí 

přes katastr obce Horní Počernice, I. etapa“ (stavebník MČ Praha 20) 
 
USNESENÍ KŽP:   

• Bez připomínek. 
 

3) Žádost o stanovisko k PD - (územní řízení) – „Cyklo lávka přes D11, Praha 20, č. akce 2950171“ (stavebník 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.) 

 
USNESENÍ KŽP:   

• Komise s předloženým záměrem souhlasí a doporučuje Radě MČ požadovat dokončení výstavby 
cyklolávky v předstihu před demolicí mostu Bořetická pro zachování prostupnosti území.   
 
 

4)  Žádost o stanovisko k PD - (územní a stavební řízení) – „Cyklostezka A50 – podchod Stoliňská, 
předstihový objekt“ (stavebník MČ Praha – Vinoř) 

 
USNESENÍ KŽP:   

• Bez připomínek. 
 
Komise ukončila jednání v 18,00 hod. 
Zapsala: Jelínková        Stvrzuje: Wágner 
 
 


