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Zápis Komise životního prostředí 
 
Číslo jednání: 02/2019 

Datum konání: 24. 4. 2019 

Předsedající: Ing. Tamara Spilková   

Přítomni: Vladimír Hošek, Mgr. Hana Štěpánková, Jiří Šebek, Ing. Petr Rýpar, Ing. Blanka Brázdová, 
MUDr. Jitka Nová, Zdeněk Trávníček  

Omluveni: Mgr. Josef Beránek 

Hosté: Zbyněk Mucha – radní pro ŽP, Mgr. Věra Bidlová – vedoucí OŽPD 
                                                         

  

Zapisovatel: Mgr. Magdalena Jelínková, tajemnice komise 

 
 
1)  Zahájení jednání 24. 4. 
Jednání komise bylo zahájeno v 16,30 hodin. V úvodu jednání předsedkyně komise upřesnila důvody vedoucí 
k posunu začátku jednání komise vždy na 16,30 hodin (sjednocení s ostatními komisemi, delší čas na 
projednávání bodů programu).  
Komise doporučuje dořešit na centrální úrovni technické problémy se zasíláním naskenovaných dokumentů 
(zejména projektových dokumentací) od tajemníka komise jednotlivým členům komise. 
 
2)  Žádost o stanovisko k PD (dokumentace pro územní řízení) – „Gymnastická tělocvična, přístavba 

k objektu tělocvičny Sokol Horní Počernice, Chvalkovická č.p. 2031, Praha 20 (stavebník Sokol Horní 
Počernice) 

 
USNESENÍ KŽP:   

 komise doporučuje vzhledem k vysokému podílu prosklených ploch na objektech do projektu zahrnout 
opatření zabraňující nárazům ptáků do skel – postup dle odborných doporučení České společnosti 
ornitologické.  

 
3)  Žádost o stanovisko k umístění telekomunikačního stožáru a optické telekomunikační sítě Allstar Net 

v objektu Mezilesí 2059/2, který je ve správě MČ P20 (stavebník Allstar Net s.r.o.) 
 
USNESENÍ KŽP:   

 bez připomínek. 
 

4)  Žádost o stanovisko k PD a souhlas s uložením vedení do pozemků MČ (dokumentace pro stavební 
povolení) – „Připojení bodů TMCZ 2019 Praha 20 – Horní Počernice - Božanovská“ (stavebník: T-Mobile 
Czech Republic a.s.) 

 
USNESENÍ KŽP:  

 komise doporučuje koordinovat stavbu se stavebním záměrem TSK HMP a.s. („Božanovská – oprava 
mostu ev. č. X-503“), 

 komise doporučuje zapracovat do smluv pro investora podmínku zajištění ochrany dřevin při stavební 
činnosti (zejména v kořenové zóně) v souladu s platnými oborovými normami a standardy, včetně 
následného odborného arboristického ošetření v případě vzniklého poškození. 
 

5)  Žádost o stanovisko k PD (rozhodnutí o umístění stavby) – „FTTS připojení objektu SITE 12418 na 
optickou síť T-Mobile“ (stavebník: T-Mobile Czech Republic a.s.) 

 
USNESENÍ KŽP:  

 komise doporučuje zapracovat do smluv pro investora podmínku zajištění ochrany dřevin při stavební 
činnosti (zejména v kořenové zóně) v souladu s platnými oborovými normami a standardy, včetně 
následného odborného arboristického ošetření v případě vzniklého poškození. 
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6)  Žádost o stanovisko k PD (rozhodnutí o umístění stavby) – „Připojení DC pro tiskárnu cenin a 
Ministerstvo vnitra na síť T-Mobile – trasa Horní Počernice“ (stavebník: T-Mobile Czech Republic a.s.) 

 
USNESENÍ KŽP:  

 komise doporučuje zapracovat do smluv pro investora podmínku zajištění ochrany dřevin při stavební 
činnosti (zejména v kořenové zóně) v souladu s platnými oborovými normami a standardy, včetně 
následného odborného arboristického ošetření v případě vzniklého poškození. 
 

7)  Žádost o stanovisko k PD a souhlas s uložením vedení do pozemků MČ (dokumentace pro stavební 
povolení) – „Praha 20, Horní Počernice, Libuňská – VOTS, ČD, kVN, S 131 133“ (stavebník: PRE 
distribuce a.s.) 

 
USNESENÍ KŽP:  

 komise doporučuje zapracovat do smluv pro investora podmínku zajištění ochrany dřevin při stavební 
činnosti (zejména v kořenové zóně) v souladu s platnými oborovými normami a standardy, včetně 
následného odborného arboristického ošetření v případě vzniklého poškození. 
 

8)  Žádost o stanovisko k PD (dokumentace pro provedení stavby a územní souhlas) – „Na Svěcence, 
náhrada V.V. 1kV za kNN“ (stavebník: PRE distribuce a.s.) 

 
USNESENÍ KŽP:  

 komise doporučuje zapracovat do smluv pro investora podmínku zajištění ochrany dřevin při stavební 
činnosti (zejména v kořenové zóně) v souladu s platnými oborovými normami a standardy, včetně 
následného odborného arboristického ošetření v případě vzniklého poškození a obnovy trávníků 
poškozených stavbou. 
 

9)  Žádost o stanovisko k PD (architektonická studie) – „Architektonická studie – bytový dům Mečovská 
2986/13, Horní Počernice , parcela 456/2“ (stavebník: p. Turna) 

 
USNESENÍ KŽP:  

 komise konstatuje, že zamýšlenou výstavbou podle předložené architektonické studie dojde k výraznému 
snížení stávajících ploch zeleně na pozemku v převážně vilové zástavbě. 

 
10)  Žádost o stanovisko k PD (společné územní a stavební řízení) – „Polyfunkční dům Náchodská ul., Horní 

Počernice, Praha 9“ (stavebník: VR – Nemovitosti, s.r.o.) 
 
USNESENÍ KŽP:  

 komise konstatuje, že zamýšlenou výstavbou podle předložené dokumentace dojde k výraznému snížení 
stávajících ploch zeleně na pozemku v převážně vilové zástavbě, 

 komise doporučuje zapracovat do smluv pro investora podmínku zajištění ochrany dřevin při stavební 
činnosti (zejména v kořenové zóně) v souladu s platnými oborovými normami a standardy, včetně 
následného odborného arboristického ošetření v případě vzniklého poškození dřevin a obnovy trávníků 
poškozených stavbou. Dále komise doporučuje zapracovat do smluv povinnost pro investora nahradit na 
jeho náklady dřeviny ve stromořadí Jívanská, v případě, že do dvou let od dokončení stavby dojde 
k úhynu některé z dřevin stavbou ovlivněných. 

 
11)  Žádost o stanovisko k PD (studie) – „RD Počernice (výstavba 17 RD a komunikace na pozemcích parc. č. 

4244/7 a 4243/1)“ (stavebník: RD Počernice s.r.o.) 
 
USNESENÍ KŽP:  

 komise podmiňuje případnou výstavbu zpracováním, vyřešením a vybudováním dopravní infrastruktury 
v dotčené oblasti. Zejména zajištění dopravního propojení ulic Jeřická a Ve Žlíbku, 

 současně komise požaduje, aby byl celý záměr na zastavění lokality ohraničené ulicemi Jeřická – 
V lukách – K Palečku – D11 – Ve Žlíbku - Češovská posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na ŽP, a to nejen samostatně, ale i s ohledem na kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných 
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známých záměrů v této oblasti (realizovaných, povolených, připravovaných a uvažovaných). 
 

12)  Žádost o stanovisko k PD (urbanistická studie) – „Robotnice – Na Chvalce, Praha 20 – Horní 
Počernice“ (stavebník: BH realty a.s.) 

 
USNESENÍ KŽP:  

 komise podmiňuje případnou výstavbu na území Robotnice a dalších záměrů plánovaných v této části 
obce zpracováním, vyřešením a vybudováním dopravní infrastruktury, 

 současně komise požaduje, aby byl celý záměr na zastavění lokality Robotnice posuzován podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, a to nejen samostatně, ale i s ohledem na kumulaci jeho vlivů 
s vlivy jiných známých záměrů v této oblasti (realizovaných, povolených, připravovaných a uvažovaných). 
 

13)  Žádost o stanovisko k PD – „Praha 20 – Horní Počernice, Odbočka skály – VOTS ČD, kVN, S 131 132“ 
(stavebník: PRE distribuce a.s.) 

 
USNESENÍ KŽP:  

 bez připomínek. 
 

14)  Mgr. Bidlová informovala komisi o aktuální situaci kolem problematiky dotace vody pro zásobování 
obou Biologických (jiným názvem Xaverovských) rybníků ve Svépravicích. 

 
 

 
Komise ukončila jednání v 18,50 hod. 
Příští jednání komise se bude konat dle požadavku na posouzení dokumentů předaných Odboru životního 
prostředí a dopravy MČ Praha 20. 
Předsedkyně KŽP si vyhrazuje možnost zrušit či přeložit termín konání komise.  
 
 
 
 
Zapsala:        Stvrzuje: 
 
 
 
 
 


