Zápis č. 1/2015
z 1. zasedání Komise Rady městské části Praha 4 životního prostředí
Datum konání: 26. 1. 2015 od 16.30 do 21.45 hodin v zasedací místnosti č. 9.12 v sídle
ÚMČ Praha 4
Přítomných členů komise 6: Ing. Marie Jelínková, RNDr. Jiří Bendl, CSc, PhDr. Petr
Kučera, Ladislav Kunert, MUDr. Klára Cingrošová, Bc. Pravda. Omluveni 1: RNDr. Tomáš
Hrdinka, PhD.
Hosté: 3
Přihlášení z řad veřejnosti: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------K bodu 1)
Představení členů komise, jednací řád
Hostům a veřejnosti byli představeni přítomní členové komise. Všichni přítomní byli též
seznámeni s jednacím řádem a obsahem programu prvního zasedání. Paní předsedkyně
doplnila program o vystoupení občana MČ Praha 4 pana M. H., a to ve věci problematiky
psích exkrementů na sídlišti Novodvorská.
K jednání komise se dostavil občan MČ Praha 4 pan B. B., který nebyl přihlášen dle
jednacího řádu. Paní předsedkyně nechala členy komise hlasovat o možnosti pana B. B.
účastnit se zasedání.
Hlasování: 6 pro účast pana B. B. na zasedání, 0 proti účasti
Členové komise akceptovali návrh předsedkyně na upřednostnění bodů programu
s vystoupením veřejnosti s tím, že projednání dalších bodů programu bude event. Přesunuto
na nejbližší jednání komise.
K bodu 2)
Cíle komise pro r. 2015 - návrhy členů komise
Neprojednáno

K bodu 3)
ŘSD Michle - Hodonínská: černé skládky, nepovolené vykácení pozemku v rámci
demoličních prací
Komise projednala skutečnost, že na těchto pozemcích došlo ze strany ŘSD k nepovolenému
vykácení zeleně. Dále pak, že zde probíhá navážení stavebního odpadu a vytváření černých
skládek. Členové komise pan Kučera, pan Pravda a paní Cingrošová vznesli námitku, že
neobdrželi k tomuto bodu jednání žádné podklady a materiály s faktickými informacemi o
celé kauze. K tomuto bodu dále vystoupil pan B. B., a to s podněty týkající se k aktuálnímu i
předchozímu stavu předmětných pozemků. K tomuto bodu proběhla diskuse, ze které
vyplynulo následující usnesení:
„Komise Rady městské části Praha 4 pro životní prostředí doporučuje Radě městské části
Praha 4:
1. Přezkoumat, v rámci svých kompetencí, postupy a záměry ŘSD vztahující se

k pozemkům p. č. 153/1, 96/37, 96/59, 96/61, 96/62, 96,64, 139/1, 139/13 k.ú.
Michle.
2. Prověřit stav všech správních řízení vedených v této věci
3. Zjistit výši ekologické újmy způsobené nepovoleným vykácením dřevin na pozemcích
ŘSD p.č.153/1, 96/37, 96/59, 96/61, 96/62, 96,64, 139/1, 139/13 k.ú. Michle a to za
pomocí metodiky AOPK.
4. Požadovat adekvátní náhradní výsadbu dřevin za dřeviny pokácené na pozemcích ŘSD
p.č.153/1, 96/37, 96/59, 96/61, 96/62, 96,64, 139/1, 139/13 k.ú. Michle“
Hlasování: 6 pro přijetí výše uvedeného usnesení, 0 proti přijetí výše uvedeného usnesení
K bodu 4)
Bytový dům BDE při ul. Milevská a Pujmanové, stavební povolení ze dne 18. 12. 2014
č.j. P4/107090/14/OST/TUIV: podmínka výroku č. 10: navrhovaná protihluková
opatření a měření hluku z dopravy - ověření správnosti vstupů akustické studie
Na úvod vystoupil občan MČ Praha 4 pan V. J. a přednesl své připomínky k výstavbě budovy
BDE v ulici Milevská, a to především ve věci otázky sčítání dopravy a měření hluku.
Proběhla diskuse mezi členy komise, hosty a zástupci veřejnosti. K tomuto bodu bylo členy
komise přijato usnesení:
„Komise rady městské části Praha 4 pro životní prostředí doporučuje radě městské části
Praha 4 zajistit právní stanovisko k rozhodnutí o stavebním povolení bytového domu BDE při
ulici Milevská a Pujmanové a to za účelem dalšího postupu v odvolacím řízení“
Hlasování: 6 pro přijetí výše uvedeného usnesení, 0 proti přijetí výše uvedeného usnesení
K bodu 5)
Nájezdová rampa Vyskočilova – izolační zeleň
Členové komise pan Kučera, pan Pravda a paní Cingrošová vznesli námitku, že neobdrželi
žádné podklady a materiály s faktickými informacemi o celé kauze K tomuto bodu vystoupil
pan Karel Kerouš. Seznámil přítomné s jím zpracovaným materiálem „Vyskočilova,
nájezdová rampa Praha 4 z hlediska územního rozvoje“. Následně proběhla na toto téma
diskuse. V jejím závěru bylo navrhnuto přijetí usnesení členů komise:
„Komise Rady městské části Praha 4 pro životní prostředí doporučuje Radě městské části
Praha 4 postavit se proti výstavbě nájezdové a vratné rampy v ulici Vyskočilova a s tím
souvisejícím kácení izolační zeleně“
Hlasování: 6 pro přijetí výše uvedeného usnesení, 0 proti přijetí výše uvedeného usnesení
K bodu 6)
Neprojednáno.
K bodu 7)
Neprojednáno.
K bodu 8)
Neprojednáno.
K bodu 9)
Vnitroblok ul. 5. května, Lounských, Táborská (parc.č. 933) - stížnost občanů - výstavba

parkovacích míst bez povolení SÚ, nedodržení podmínek NV dle rozhodnutí OŽPAD
K tomuto bodu vystoupil občan MČ Praha 4 pan P. N. Jeho připomínky a vyjádření komise
vyslechla a vzala na vědomí.
K bodu 10)
Neprojednáno
K bodu 11)
Neprojednáno
Doplnění programu:
Na úvod zasedání vystoupil pan M. H. s příspěvkem týkajícím se problematiky psích
exkrementů na sídlišti Novodvorská. Představil prezentaci, která poukazuje na vážná rizika
spojená s rozšiřováním mikroorganismů z neuklizených psích exkrementů. Pan M. H. též
poukázal na to, že sáčky nejsou na sídlišti Novodvorská doplňovány. Na tuto výtku mu bylo
reagováno v mailu ze dne 26. 1. 2015. Komise projednala možnosti pro zvýšení komfortu
poskytovaných služeb držitelům psů na území MČ Praha 4. K tomuto tématu se bude komise
vracet v rámci dalšího zasedání.

Ing. Marie Jelínková
předsedkyně komise Rady městské části Praha 4 životní prostředí

Zapsal:

David Záruba, tajemník komise

