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Zápis  

ze zasedání Zastupitelstva městské části  Praha - Dolní Počernice 
4. 2. 2019                                                    č. 3 

Přítomni    :    Boček, Exnerová, Falc, Hartoš, Jirsák, Kratochvílová, Král, Poláčková Šolcová, Richter, Sládek,     
                      Stránský, Šroubek, Vermach 
Omluveni   :   Jílek, Kšáda 
Zahájení    :   17.05 hod. 
Ukončení   :   19.45 hod. 

 
Starosta  pověřil MUDr. Bočka a doc. Poláčkovou Šolcovou ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
Starosta předložil návrh na rozšíření programu o bod „Stavba čp. 366 – zapojení do výzvy č. 46 Operačního 
programu Praha-pól růstu ČR“       H: 11/0/1 
 
 
ZMČ schválilo program jednání v této podobě: 

1. Prezentace projektu Central group. s.r.o. – využití pozemku 1328/6 
2. Žádost spol. PRO-DOMA,SE na instalaci bigboardu 
3. Záměr na rekonstrukci a využití čp. 26 
4. Stavba čp. 366 – zapojení do výzvy č. 46 Operačního programu Praha-pól růstu ČR 
5. Informace 
6. Dotazy, připomínky, podnět     H: 12/0/0 

 
 
 
1. Prezentace projektu Central group. s.r.o. – využití pozemku 1328/6 
 
Starosta před projednáním tohoto bodu oznámil, že je jako spoluvlastník dotčených pozemků při projednávání 
tohoto bodu ve střetu zájmů. Požádal MUDr. Bočka řízením schůze a Ing. Krále předložením tohoto bodu jednání. 
Ing. Král přítomné stručně informoval o záměru spol. Central group,s.r.o., která projevila zájem o možnost 
zainvestovat bytovou výstavby na pozemku parc. č. 1328/6 o výměře 30 355 m2 v k. ú. Dolní Počernice. Dalšími 
pozemky, které by byly výstavbou dotčeny jsou pozemek parc. č. 1328/4 o výměře 138m² a pozemek parc. č. 
1613/1 o výměře 1215m², které jsou ve svěřené správě MČ Praha-Dolní Počernice.  
Zástupci spol. Central group, s.r.o. a zpracovatel studie představili přítomným předběžnou zastavovací studii 
k záměru na výstavbu devíti viladomů s cca 170 bytovými jednotkami. Parkování je řešeno 200 parkovacími místy 
pod těmito domy + 20 parkovacích stání v okolí pro návštěvníky. Jako kompenzaci za následné převedení 
komunikací a veřejné zeleně na MČ a příspěvek na infrastrukturu MČ společnost nabídla převedení 4 bytů 
v hodnotě cca 20mil. Kč do vlastnictví MČ, což považují ze své strany za nabídku v nejvyšší možné výši. 
Na dotazy přítomných předkladatelé sdělili, že záměr je zpracován zcela v souladu s ÚP HMP a jedná se o čistě 
bytovou zástavbu bez zajištění občanské vybavenosti. Dopravní obslužnost a napojení na inženýrské sítě bude 
řešeno až v rámci územního řízení. 
Ing. Král konstatoval, že původně bylo RMČ předloženo několik návrhů zástavby dané lokality – rodinné domy, 
viladomy, kombinace obou variant, kdy RMČ považuje předloženou variantu pro danou lokalitu za nejméně 
zatěžující. 
V následné diskuzi bylo vzneseno několik námitek, zda předložený záměr je navržen v rozporu s platným 
územním plánem a platnými stavebními předpisy. Dále občané upozornili na špatný technický stav komunikace 
v ul. Makovská, který vylučuje vedení staveništní dopravy k dotčenému pozemku, celkově nízkou obslužnost 
lokality a naopak vysokou dopravní vytíženost příjezdových cest. 
Ing. Vermach upozornil, že je nepřijatelné, aby takto rozsáhlý záměr byl dopravně obsluhován jednostranně a 
navíc přes obytnou zónu. 
 
Ing. Král předložil původní návrh usnesení se souhlasným stanoviskem. 
 
Ing. Vermach předložil protinávrh usnesení, o kterém bylo následně hlasováno: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- n e s o u h l a s í   s předloženým návrhem studie spol. Central group. s.r.o. na pozemcích parc.č. 1328/6            
o výměře 30 355 m², parc. č. 1328/4 o výměře 138m² a parc. č. 1613/1 o výměře 1215m²,  
- p o ž a d u j e   k předložené studii ze dne 29.1. 2019,  čj. 165/19.  
  - předložení stanovisko IPR z hlediska urbanistického řešení a souladu s platným ÚP HMP, 
  - zpracování posouzení dostatečnosti dopravní obslužnosti dané lokality, 
  - posouzení dopadu nové výstavby na požadavky k občanské vybavenosti MČ, 
  - zpracování pasportizace ulice Makovská. 
          H: 12/0/1 
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2. Žádost spol. PRO-DOMA,SE na instalaci bigboardu 
 
Ing. Jurček, zástupce spol. PRO-DOMA, SE přítomné seznámil s novým návrhem na podobu bigboardu v areálu 
spol. PRO-DOMA na Českobrodské ul., který je v podstatě shodný s předchozím, pouze s tím rozdílem, že 
reklamní panel by nebyl osvětlený.  
 
 
V následné diskusi byly vzneseny především požadavky na snížení výšky nosného pylonu (výška kazí pohled na 
Velký počernický rybník) a celkové zvážení potřebnosti realizace tohoto návrhu s ohledem na stávající označení 
areálu, které je viditelné do značné vzdálenosti.  
 
Ing. Král předložil původní návrh usnesení se souhlasným stanoviskem 
Ing. Vermach předložil návrh usnesení s požadavky na snížení pylonu bigboardu. 
Doc. Poláčková předložila nesouhlasné stanovisko, o kterém bylo následně hlasováno: 
 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- n e s o u h l a s í s umístěním reklamního zařízení v podobě prezentovaného bigboardu v areálu spol. 
PRO-DOMA, SE na Českobrodské ulici.    H: 9/0/4 
 
          
 
 
3. Záměr na rekonstrukci a využití čp. 26 
 
Ing. Král předložil návrh na řešení dlouhodobě velmi špatného stavu objektu čp. 26 v ul. Národních hrdinů formou 
rekonstrukce objektu při zachování stávajícího půdorysu a následného využití na provozování kavárny a prostor 
pro setkávání obyvatel Dolních Počernic. Dále bylo navrženo několik možností získání finančních prostředků        
na realizaci tohoto záměru. Jednou z možností bylo získání fin. prostředků z prodeje pozemku parc. č. 346/4 v k. 
ú Dolní Počernice, část zahrady u čp. 470, který v minulém období ZMČ odsouhlasilo oddělit od pozemku parc. č. 
346 za účelem jeho odprodeje. 
 
Hlavním bodem diskuse byla otázka, zda je vhodné objekt pouze zrekonstruovat anebo přistoupit k demolici a 
zbudování zcela nového objektu na stejném půdorysu. 
Mgr. Šroubek připomněl, že na rekonstrukci daného objektu má MČ k dispozici studii, která byla v nedávné době 
za tímto účelem vypracována. 
 
starosta upozornil, že objekt čp. 26 při zachování stávajícího půdorysu není v zátopovém území Rokytky, kdy 
naopak tato zmíněná studie nebyla ÚMČ Praha 14 (stavebním úřadem) akceptována z důvodu rozšíření tohoto 
objektu do zátopového území. 
 
Ing. Král předložil návrh usnesení. 
 
Ing. Vermach předložil protinávrh: 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
schvaluje záměr na demolici stávající budovy čp. 26, 
pověřuje RMČ k shrnutí dosavadních návrhů na využití a architektonické začlenění do centra MČ. 
        H: 5/0/8 – návrh nebyl přijat 
bylo přistoupeno k hlasování o původním návrhu usnesení: 
ZMČ Praha – Dolní Počernice 
souhlasí se záměrem rekonstrukce čp. 26 na ul. Národních hrdinů,  
schvaluje prodej pozemku parc. č. 346/4 v k.ú. Dolní Počernice o výměře 574 m² za účelem zajištění financování 
rekonstrukce čp. 26 na ul. Národních hrdinů, 
pověřuje Radu MČ přípravou podkladů k uskutečnění tohoto záměru a předložením kupní smlouvy    na prodej 
pozemku parc. č. 346/4 k jejímu projednání v ZMČ.   H: 6/6/1 - návrh nebyl přijat 
 
 
 
Starosta vyzval přítomné občany Dolních Počernic, aby přednesli své podněty. 
 
Mgr. Regina Novotná přítomné seznámila se svým podáním na Magistrát HMP ohledně připravované výstavby 
nové budovy základní školy v Dolních Počernicích.  
 
Několik rodičů žáků ze ZŠ se dotázalo MUDr. Bočka, radního, jehož působností je m.j. školství, jakým způsobem 
musí probíhat volba zástupců rodičů do Školské rady, když škola nezveřejnila volební řád. 
MUDr. Boček – školská rada je orgánem školy a v tuto chvíli neumím odpovědět, zda ředitel zajistil volby 
v souladu s volebním řádem. Připomínka bude projednána s vedením školy a o výsledku šetření bude písemně 
informována doc. Poláčková, které bude též odesláno znění volebního řádu. 
Ing.Vermach informoval, že na odpověď vzhledem k již podané žádosti lhůta končí v tomto týdnu.   
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4. Stavba čp. 366 – zapojení do výzvy č. 46 Operačního programu Praha-pól růstu ČR 
 
p. Stránský přítomné seznámil s možností získání fin. prostředků na rekonstrukci objektu čp. 366 prostřednictvím 
operačního programu Praha-pól růstu ČR, s tím, že by mohl opravený objekt sloužit jako komunitní centrum a 
k rozšíření stávající knihovny. 
 
 
Ing. Vermach upozornil, že návrh lze podpořit s tím, že zastupitelstvu musí být předložen odůvodněný celkový 
finanční rámec.  
Na základě následné diskuse byl předložen návrh usnesení: 
 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice 
- s c h v a l u j e   zapojení MČ Praha-Dolní Počernice do 46. výzvy operačního programu Praha-pól růstu 
ČR, 
- p o v ě ř u j e   Radu MČ zajištěním všech potřebných úkonů k podání žádosti na stavbu čp. 366 v k.ú. 
Dolní Počernice, případně dalších objektů MČ, u vyhlašovatele programu – Odbor evropských fondů 
MHMP.   H: 13/0/0 
 
 
 
 
5. Informace 
 
ZMČ vzalo na vědomí: 
- Zápis z jednání Výboru kultury a propagace ze dne 18. 1. 2019, 
- Informaci Mgr. Hartoše, předsedy výboru, o prvním jednání Kontrolního výboru. 
 
 
 
 
6. Dotazy, připomínky, podněty 
 
Mgr. Pekárek – jak bylo naloženo s žádostí vznesenou na minulém zasedání ZMČ ohledně zajištění úpravy nebo 
nahrazení jiným typem retardérů typu pyramida v ul. V Záhorském a okolí. 
o. starosta – jedná se o jeden z návrhů na zařazení do rozpočtu MČ na r. 2019, o kterém ještě nebylo 
rozhodnuto. 
 
Ing. Falc – k zápisu z RMČ 9.3 – na základě čeho vydala RMČ souhlasné stanovisko spol. Omicron-K, s.r.o. k 
vypouštění předčištěných odpadních vod do rybníka. 
Ing.Vermach – co myslela rada pojmem „předčištěná voda“  
o. starosta – v minulosti nikdy nebylo zjištěno žádné znečištění rybníka odpadní vodou z dotčeného areálu, bude 
požádáno o poskytnutí monitoringu vypouštěných odpadních vod z areálu spol. Omicron-K, s.r.o., který bude 
předložen v ZMČ. Souhlasné stanovisko RMČ bylo nově podmíněno získáním kladného stanoviska Odboru 
ochrany prostředí MHMP (omylem se neobjevilo v prvním zápisu Rady). 
 
Mgr. Novotná ještě jednou vystoupila ohledně přípravy výstavby nové budovy ZŠ. Vznesla dotaz, kde je možné 
požádat o zapůjčení projektové dokumentace k této výstavbě. 
o.starosta – PD je k nahlédnutí na úřadě MČ, s požadavkem na zapůjčení je nutno se obrátit na zhotovitele 
projektu anebo po na stavební úřad, kterým je v této věci ÚMČ Praha 14. 
 
Ing. Pospíšil upozornil na několik nefunkčních odkazů (dokumenty, smlouvy) na webu MČ. 
o. starosta – bude prověřeno tajemnicí ÚMČ. 
 
doc. Poláčková – na základě zprávy z tisku se zeptala, zda byl starosta pozván na Magistrát HMP k projednání 
stavby 511 s náměstkem primátora, případně kdo z městské části byl jednání přítomen a s jakými připomínkami 
k stavbě 511 
o. starosta – na jednání s náměstkem nikdo z městské části nebyl, nejsem si vědom, že bychom byli k takovému 
jednání přizváni. 
Mgr. Šroubek přítomné informoval o výsledku jednání ohledně plánovaného rozvoje MHD v příštích deseti letech 
v Praze a konkrétně v Dolních Počernicích, které se týkalo m.j. možností propojení Horních a Dolních Počernic.  
Konstatoval, že o otázce železniční dopravy v Praze se nejednalo. 
 
doc. Poláčková byla požádána řidiči autobusové linky 208 o předání požadavku na osazení zrcadla na mostě 
přes Rokytku pro zlepšení přehlednosti v daném úseku. 
 
Ing. Vermach požádal o bližší vysvětlení: 

-   k bodu jednání RMČ 9.4 – vyjádření k dokumentaci – komunikace ul. Úpická – požadavek podá 
písemně  

- z jakého důvodu rada zrušila informační centrum  
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o. tajemnice: - nebylo možno zabezpečit personální obsazení s komunikací v cizím jazyce  

 
Mgr. Jirsák upozornil na špatnou zimní údržbu nově zbudovaných komunikaci v lokalitě „V Čeňku“ 
tajemnice prověří dle uzavřené smlouvy se spol. FRAMAKA. 
 
Ing. Vermach – není udržována komunikace v ul. Nad Rybníkem – slepá odbočka u přemostění rybníka 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 19.45 
 
 
zapsala: Moravcová 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  MUDr. Pavel  B o č e k, v.r.                doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D., v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 
         starosta MČ Praha - Dolní Počernice    
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U s n e s e n í 
Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice ze 3. zasedání konaného dne 4. 2.  2019 

 
 
 

 Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice  
 
1. Prezentace projektu Central group. s.r.o. – využití pozemku 1328/6 
- n e s o u h l a s í   s předloženým návrhem studie spol. Central group. s.r.o. na pozemcích parc.č. 1328/6            
o výměře 30 355 m², parc. č. 1328/4 o výměře 138m² a parc. č. 1613/1 o výměře 1215m²,  
- p o ž a d u j e   k této studii 
  - předložení stanovisko IPR z hlediska urbanistického řešení a souladu s platným ÚP HMP, 
  - zpracování posouzení dostatečnosti dopravní obslužnosti dané lokality, 
  - posouzení dopadu nové výstavby na požadavky k občanské vybavenosti MČ, 
  - zpracování pasportizace ulice Makovská. 
 ze dne 29.1. 2019,  čj. 165/19.    
 
 
 
2. Žádost spol. PRO-DOMA,SE na instalaci bigboardu 
- n e s o u h l a s í   s umístěním reklamního zařízení v podobě prezentovaného bigboardu v areálu spol. 
PRO-DOMA, SE na Českobrodské ulici.     
 
          
 
3. Stavba čp. 366 – zapojení do výzvy č. 46 Operačního programu Praha-pól růstu ČR 
- s c h v a l u j e   zapojení MČ Praha-Dolní Počernice do 46. výzvy operačního programu Praha-pól růstu 
ČR, 
- p o v ě ř u j e   Radu MČ zajištěním všech potřebných úkonů k podání žádosti na stavbu čp. 366 v k.ú. 
Dolní Počernice, případně dalších objektů MČ, u vyhlašovatele programu – Odbor evropských fondů 
MHMP.   
 
 
 
 
 
 
 
                    Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 

                   starosta MČ Praha - Dolní Počernice    


