
Zápis ze zasedání  Rady MČ Praha-Dolní Počernice                                     Číslo:  126 

Zahájeno:   15.30 hod. 
Ukončeno: 16.30 hod. 
Přítomni:   p. Richter, Ing. Král, Bc. Nedvědil, Bc. Šroubek, Mgr. Hejdová-tajemnice ÚMČ 
Omluveni:  JUDr. Kšáda 
Hosté:                                                                                                                                            dne: 21. 9. 2017                                                            

 
 
126. 1 RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad 1778/17 

 - s c h v a l u j e   
- Žádost o změnu zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení, týkající se navýšení kapacity MŠ DUHA 
v souvislosti s kolaudací dalších dvou tříd a to s účinností od 1. 9. 2018. 
- zajištění příslušného navýšení rozpočtu MŠ DUHA od 1. 9. 2018 v souladu s navýšením kapacity této mateřské 
školy.        H: 4/0/0  T: 29.9.17 Z: starosta 
 
  

126. 2 RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad 1799/17 
bere na vědomí, že do uplynutí lhůty, po kterou byl zveřejněn záměr na změnu účelu využití čp. 312 na ul. 
Národních hrdinů se vyjádřilo 5 občanů.  Z vyjádření těchto občanů vyplývá, že nejsou obyvateli MČ Praha-Dolní 
Počernice a nesouhlasí ze změnou využití tohoto objektu z provozování gastronomických služeb na aktivity, 
spojené s výchovou a vzděláváním mládeže, 
-  k o n s t a t u j e,  že nabídka gastronomických služeb v MČ Praha-Dolní Počernice a blízkém okolí je 
dostatečná. Z toho důvodu RMČ upřednostňuje oblast výchovy a vzdělávání, které jsou plně v souladu 
živnostenským oprávněním nájemce objektu a se zájmy MČ. 
- d á l e   k o n s t a t u j e,  že v říjnu 2017 bude v prostorách počernického pivovaru čp. 3 na ul. Národních 
hrdinů otevřena kavárna, která bude zpřístupněna široké veřejnosti a rozšíří tak nabídku gastronomických služeb 
v Dolních Počernicích,  

 - projednala žádost spol. Fresco Gusto s.r.o. – čj. 1668/17 
-  s c h v a l u j e   podpronájem objektu čp. 312, ul. Národních hrdinů, k.ú. Dolní Počernice, spol. Orangery Club 
s.r.o., IČ 03309525, spojený se změnou využití daného objektu na provozování mimoškolní výchovy a vzdělávání 
dětí, pořádání kurzů, školení a lektorských kurzů, za podmínky, že spol. Fresco Gusto s.r.o. do 31. 12. 2017 
zajistí na své náklady rekolaudaci (změnu využití) objektu čp. 312, Národních hrdinů dle potřeb nového 
podnájemce.      H: 4/0/0   
 
  

126. 3 RMČ Praha – Dolní Počernice  
 projednala upozornění Bc. Šroubka na poškozenou vozovku v ul. V Záhorském, 

 - p o v ě ř u j e   tajemnici prověřením finančních prostředků v kapitole „doprava“ pro zajištěné opravy zjištěného 
poškození.  H: 4/0/0  T: 10/2017 Z: tajemnice 
 

 
126. 4 RMČ Praha – Dolní Počernice – čj. 1794/17 
 bere na vědomí Oznámení MHMP o přidělení účelové investiční dotace na vybudování fitparku ve výši 600 tis. Kč  

- p o v ě ř u j e   starostu zajištěním zpracování a včasného odeslání požadované žádosti. 
   H: 4/0/0  T: 4.10.17 Z: starosta 
 

 
126. 5 RMČ Praha – Dolní Počernice 

bere na vědomí  
- kopii Opětovné žádosti o zpracování dokumentace dopravního opatření, která bude řešit eliminaci průjezdu 
nákladní dopravy v ul. Českobrodská, adresovanou TSK hl.m.Prahy, a.s. – čj. 1757/17 
- kopii vyjádření ředitelky MHMP k podání Ing. Smrkovského ve věci komunikace V Padolině a stavby 
Revitalizace Hostavického potoka – čj. 1760/17 
 

 
126. 6 RMČ Praha – Dolní Počernice – čj. 1767/17 

projednala dotaz pana Karouze ohledně řešení poškození komunikací v lokalitě Za Luhem – čj. 1767/17 
-  p o v ě ř u j e   starostu zpracováním odpovědi.  H: 4/0/0  T: 15.10.17 Z: starosta 
 
 

126. 7 RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad 1721/17 
 projednala žádost spol. sinpps s.r.o. – čj. 1689/17 

-  s o u h l a s í   s dokumentací pro stavbu „Park u Čeňku III. etapa, Praha 9, k.ú. Dolní Počernice“, zpracovanou 
Ing. Josefem Součkem dne 26. 5. 2017.   H: 4/0/0    Z: Ing. Král 
     
  
 

126. 8 RMČ Praha – Dolní Počernice  
- p o ž a d u j e   prověřit možnosti zajištění nátěru fasády pavilonu „A“ MŠ DUHA včetně nápisu nad vchodem 
vzhledem k ekonomické náročnosti tohoto záměru.  H: 4/0/0  T: 10/2017 Z: tajemnice 
 

 
 
 
 



 
126. 9 RMČ Praha – Dolní Počernice 

bere na vědomí informaci tajemnice ÚMČ o povinnosti veřejných funkcionářů k podání oznámení dle zákona             
č. 159/2006 Sb. ve znění zák.č. 14/2017 Sb. 
 
 
 

126. 10 RMČ Praha – Dolní Počernice – čj. 942/17 
-  s c h v a l u j e   dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v čp. 587 ze dne 1. 10. 2002  
se spol. AT, s.r.o., IČ 48592935, na prodloužení doby nájmu do 30. 9. 2022 
        H: 4/0/0  T: ihned  Z: starosta 

 
 
126. 11 RMČ Praha – Dolní Počernice – čj. 1637/17 

projednala Posudek o vlivech záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“ na 
životní prostředí“, 
- k o n s t a t u j e, že většina připomínek MČ Praha – Dolní Počernice byla akceptována, 
- p o ž a d u j e, aby v dalších stupních PD byly zohledněny připomínky MČ uvedené níže v bodech č. 3,4 a 5 
- u k l á d á   starostovi:  
  - sledovat všechny okolnosti, dotýkající se bodu č. 2 a průběžně informovat samosprávu MČ, 
  - projednat s projektantem možnosti, uvedené v bodě č. 3, 
  - uplatnit u ŘSD připomínku č. 9, 
  - zaslat usnesení RMČ  k posudku  na MŽP ve stanoveném termínu. 
 

1) Uvedení do provozu přeložky silnice I/12 Českobrodská současně s uvedením do provozu stavby 511. 
Připomínce vyhověno beze zbytku, je součástí Závazného stanoviska. 
 
2) S uvedením do provozu stavby 511 budou zrušeny nájezdové rampy na Českobrodské ulici ve směru 

na Štěrboholskou radiálu a ze Štěrboholské radiály na Českobrodskou ulici. Tato situace nepříznivě 
ovlivní již dnes přetíženou a svými parametry nevyhovující křižovatku ulic Českobrodská s Národních 
hrdinů v centru Dolních Počernic. Z toho důvodu požadujeme realizovat vyvolanou investici obchvatu 
zástavby Dolních Počernic nově vybudovanou obslužnou komunikací, která propojí Českobrodskou ul. 
z míst čerpací stanice PHM „Petr“ na ul. Národních hrdinů k jejímu křížení se Štěrboholskou radiálou 
tak, jak je stanoveno platným územním plánem. Tyto nájezdové rampy nelze uzavřít dříve, než bude 
zprovozněno nové napojení přeložky I/12 na SOKP.  

Nevyhověno, není předmětem stavby, případnou realizaci nové obslužné komunikace je třeba nárokovat      
u příslušného správního úřadu. 

 
3) V této souvislosti doporučujeme zabývat se novým uspořádáním nájezdové rampy z Českobrodské ul. 

ve směru na Štěrboholskou radiálu tak, aby nedocházelo ke kolizím s vozidly, přijíždějícími                  
na Štěrboholskou radiálu ve směru od stavby 510. 

Připomínce vyhověno, po konzultaci starosty u projektanta stavby bylo doloženo, že chybějící nájezdové 
rampy z Českobrodské ul. na Štěrboholskou radiálu budou nahrazeny v obou směrech a tato skutečnost 
bude zapracována do dokumentace pro územní řízení. 
 
4) V každém případě požadujeme doplnit protihlukové stěny na Štěrboholské radiále od jejího křížení 
s Českobrodskou ul. ve směru do centra s jejich ukončením u mostu mezi Dolními Počernicemi a Dubčí 
(prodloužení ul. U Konečné) a dále doplnit protihlukové stěny na nájezdových rampách u Českobrodské ul. 
tak, aby byly oboustranné. 
Připomínce nevyhověno, navrhovaná protihluková opatření jsou dle zpracovatele posudku adekvátní a 
splňují legislativní předpisy. Přesto na základě zkušeností s dosavadním provozem MČ Praha – Dolní 
Počernice na realizaci protihlukových opatření, uvedených v bodě 4, trvá. V této souvislosti požadujeme 
zabývat se posouzením silničního okruhu jako celku, nikoliv po jeho částech a dále provést revizi intenzity 
dopravy na „Jižní spojce“. 
 
5) Po uvedení stavby do provozu provést kontrolní měření, která by prokázala dodržení hygienických limitů 

uváděných v této dokumentaci. 
Připomínce vyhověno, MČ Praha – Dolní Počernice v tomto případě klade důraz na prokázání dodržení 
hygienických limitů v navazující části PO – stavba 510 a to zejména v přechodové oblasti přemostění 
Velkého počernického rybníka a obytné zástavby Vinice. 

 
6) V případě nedodržení hygienických limitů po uvedení stavby do provozu provést taková opatření, která 

by byla v souladu s platnými hygienickými normami.   
Připomínce vyhověno. 
 
7)  V dokumentaci ošetřit řešení likvidace  těžkých kovů, které  jsou při splachu dešťových vod zaústěny 

do  rybníka ( např.  kořenová čistírna). 
Připomínka je dle zpracovatele posudku neopodstatněná vzhledem k vyjádření Povodí Vltavy. 
 
8) Navržený monitoring spodních vod posunout blíž k PP Počernický rybník z důvodů přesnějšího  

prokázaní vlivů na tuto přírodní památku. 
Připomínce vyhověno, bude řešeno v dalších stupních PD. Je součástí Závazného stanoviska. 
 
 
 
 



 
 
9) Posoudit stávající dilatační spáry u mostu přes Počernický rybník za vhodnější typ, který zajistí  snížení 

hluku na zástavbu Dolních Počernic a Běchovic, který současné dilatační spáry vydávají. 
Připomínka je řešitelná, zpracovatel posudku doporučuje obrátit se s tímto požadavkem na ŘSD. 

 
10) V příloze č.15 – Projekt monitoringu a DP03 prostředí požadujeme doplnit měřící místa s označením 

DP01, DP02 a DP03, která jsou v textové části uváděna i s naměřenými hodnotami, ale v této příloze 
jsme je nenalezli. 

Připomínka je akceptována, je součástí Závazného stanoviska. 
 
11) V příloze č.15 doplnit monitoring kvality ovzduší o MČ Praha – Dolní Počernice. 
Připomínka je akceptována, je součástí Závazného stanoviska. 

H: 4/0/0  T: ihned  Z: starosta 

 
 
zapsala: Mgr. Hejdová 


