
 

 

 

Zápis  
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Dolní Počernice 

 

23. 7. 2018                                                          č. 24 
Přítomni:      Burda, Exnerová, Falc, Jaklová, Král, Kšáda, Langmajer, Polcar, Richter, Sládek, Stránský 

      Šroubek, Vermach,  
Omluveni :   Boček, Wittbergerová 
Hosté:   
zahájení:     17:05 hod.        ukončení:    19:15 hod. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání a pověřil p. Vermacha a p. Krále ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
 
P. Šroubek navrhl stažení bodu č. 3 z programu zasedání.                H: 5/5/1 - návrh nebyl přijat 
 
P.Vermach navrhl zúžit program zasedání na projednávání těchto bodů: 

1. Složení slibu nového člena ZMČ Praha-Dolní Počernice 
2. Projednání návrhu nového územního plánu Hl. m. Prahy (Metropolitní plán) 
3. Projednání dodatku č. 4 nájemní smlouvy se spol. Počernický pivovar s.r.o. 

 
Před hlasováním starosta upozornil zastupitele, že podle zákona o hl. městě Praze počet členů rady městské 
části nesmí být nižší než 5 členů.                                                                          H: 3/7/1 návrh nebyl přijat 
 
Následně bylo hlasováno o programu zasedání: 
              1. Složení slibu nového člena ZMČ Praha-Dolní Počernice 

2. Dovolba člena rady MČ Praha-Dolní Počernice 
3. Dovolba zástupce starosty MČ Praha-Dolní Počernice 
4. Projednání návrhu nového Územního plánu Hl.m.Prahy (Metropolitní plán) 
5. Projednání dodatku č. 4 nájemní smlouvy se spol. Počernický pivovar s.r.o. 
6. Provozování polyfunkčního domu v souboru Bytové domy Dolní Počernice-jih 
7. Informace 

              8. Dotazy, připomínky, podněty                                   H: 8/3/0  
 
 
1. Složení slibu nového člena ZMČ Praha-Dolní Počernice 
 
Starosta konstatoval, že jsou známy důvody doplnění člena zastupitelstva. Novým členem zastupitelstva se stal 
pan Petr Stránský, který složil do rukou starosty slib. 
Od této chvíle je členem zastupitelstva a bude mít právo hlasovat. 
 
2. Dovolba člena rady MČ Praha-Dolní Počernice 
 
Starosta přítomné informoval, že po obdržení rezignace Bc. Milana Nedvědila na funkci člena RMČ Praha-Dolní 
Počernice je nutno dovolit člena RMČ na počet 5. RMČ Praha-Dolní Počernice doporučuje ZMČ, aby se členkou 
rady stala Ing. Hana Jaklová, která kandidovala za ODS a funkci člena RMČ již vykonávala, shodou okolností 
v oblasti školství, kterou zastával odstupující  Milan Nedvědil. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- v o l í   člena rady MČ Praha-Dolní Počernice Ing. Hanu Jaklovou 

          H: 8/1/3      Z: starosta 
 

 
3. Dovolba zástupce starosty MČ Praha-Dolní Počernice 
 
Příchod zastupitele p. Sládka. 
Starosta přítomným sdělil, že po obdržení rezignace Bc. Milana Nedvědila na funkci zástupce starosty MČ Praha-
Dolní Počernice je třeba dovolit druhého zástupce starosty MČ. RMČ. Doporučuje ZMČ, aby se zástupcem 
starosty stala Ing. Hana Jaklová, která kandidovala za ODS a funkci zástupce starosty již vykonávala v minulých 
volebních období.  
P. Exnerová volbu schvaluje vzhledem k dobré spolupráci, která v minulosti probíhala, konstatuje, že pro odbor 
školství je osoba paní Jaklové důležitá. 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- v o l í zástupce starosty MČ Praha-Dolní Počernice Ing. Hanu Jaklovou 

 H: 6/3/4  - návrh nebyl přijat    



 

 

 

 
 
4. Projednání návrhu nového Územního plánu Hl. m. Prahy  (Metropolitní plán) 
 
Starosta konstatoval, že vzhledem k náročnosti zpracování stanoviska za MČ k návrhu nového Metropolitního 
plánu HMP, byla vytvořena pracovní skupina ve složení Zbyněk Richter, Pavel Vermach, Miloslav Král, Jiří Falc a 
Jan Šroubek , která přijala za úkol připravit pro zastupitelstvo souhrnný návrh připomínek. Skupina měla za úkol 
připravit pro ZMČ transparentní návrh. Všechny body se nepodařilo sladit do podoby, která by vyhovovala všem. 
Pracovní skupina projednávala dostupné materiály osobně, elektronicky a po telefonu. 
Starosta předložil dva návrhy k Metropolitnímu plánu, p. Vermach z důvodu pracovního vytížení předal 
připomínky ve středu v 16.40 po odeslání materiálů zastupitelům. Proto výsledky nebyly konzultovány se všemi 
členy pracovní skupiny. Starosta uvedl, že lze s některými připomínkami a úpravami  p. Vermacha a p. Falce 
souhlasit.  
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- v y d á v á   k návrhu nového Územního plánu HMP (Metropolitního plánu) následující stanovisko: 
 
1)  V území východně od Pražského okruhu mezi obytnou zástavbou MČ s názvem „Vinice“ a Xaverovským 
hájem požadujeme odstranit funkci produkce (413/623/2326) a nahradit funkcí „les na lesních pozemcích“ a to v 
celém rozsahu dosud nezastavěného území mezi VÚ Běchovice, Vinicí, Xaverovským hájem a Pražským 
okruhem s cílem rozšíření PP Xaverovský háj, Natura 2000, ptačí oblast: – evropsky významná lokalita: 
CZ0110142 Blatov a Xaverovský háj  
Tuto připomínku považujeme za zásadní.                                             H: 13/0/0  Z: starosta 
 
2) Oblast severně od Štěrboholské radiály v k. ú.  Dubeč a Dolní Počernice požadujeme řešit jako zastavitelné 
území výhradně v souladu s Urbanistickou studií Dolní Počernice-jižní část (US DPJ) tj. pro bydlení a občanskou 
vybavenost. Požadujeme, aby v této oblasti nebyla ÚP resp. MP stabilizována funkce produkce. Základní výkres 
US DP přikládáme v příloze. Pro novou obytnou zástavbu a občanskou vybavenost požadujeme zachovat 
obslužné komunikace v souladu s ÚP a US DPJ).zeslabený zelený pás odcloňující Štěrboholskou radiálu od jižní 
části Dolních Počernic požadujeme doplnit minimálně v rozsahu platného územního plánu. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
                                    H: 12/1/0  Z: starosta 
 
3) Sportovní areál Sokol Dolní Počernice z.s. mezi ul. V Ráji a tokem Rokytky řešit jako „nezastavitelná rekreační 
lokalita“.  
         H: 13/0/0  Z: starosta 
 
 4) Lokalitu Padolina (pozemky parc. č 25 a 26 v k. ú. Dolní Počernice) při ul. Nad Rybníkem požadujeme řešit 
jako zastavitelnou v souladu s platným usnesením ZMČ Praha – Dolní Počernice, které v této lokalitě souhlasí s 
velmi řídkou zástavbou rodinných domů.  
         H: 12/1/0  Z: starosta 
 
 5) Obytnou zástavbu „Vinice“ požadujeme odclonit zeleným pásem s funkcí parkový les, a to na části pozemků 
parc. č 1448/98 a parc. č. 1448/108 v k.ú. Dolní Počernice, která umožňuje stávající využití pro zahrádky.  
                                                                                                                    

 H: 13/0/0  Z: starosta 
 
Starosta seznámil zastupitele v souvislosti s řešením tohoto bodu s obsahem dopisu od Farnosti, která je 
vlastníkem uvedených pozemků, které v současné době nepotřebuje. Připouští, že by v následujících letech 
provedla majetkové úkony.  
 
6) V současné době nezastavěné území západně od Pražského okruhu mezi ul. Národních hrdinů a Nad 
Rybníkem řešit jako „zastavitelnou rozvojovou plochu“ v kombinaci s funkcí „zastavitelná rekreační lokalita“. 
Požadujeme v tomto území odstranit oba segmenty (413/225/2081 a 413/225/2327) s navrženou funkcí 
produkce.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
        H: 13/0/0  Z: starosta 
 
7) Zahrádkovou osadu, přilehlou k PR V Pískovně nahradit funkcí „nezastavitelná transformační plocha s 
rekreačním využitím“. 
 
Starosta vysvětlil důvody návrhu. Zahrádkářská osada přechází v rezervaci V Pískovně, která by měla být 
chráněna zejména před znečišťováním odpadky, především od zahrádkářů.   
P. Burda uvádí, že odpadky neodhazují zahrádkáři, ale návštěvníci rezervace. 
P. Šroubek nepodporuje zachování zahrádek z důvodu neexistence kanalizace, a proto dochází ke znečišťování 
půdy.  
 



 

 

 

Protinávrh: 
Zahrádkovou osadu, přilehlou k PR V Pískovně nahradit funkcí parkový les, která umožňuje stávající využití      
pro zahrádky obdobně jako v bodě 5.    H: 5/6/2 - návrh nebyl přijat      
 
Původní návrh:  
Zahrádkovou osadu, přilehlou k PR V Pískovně nahradit funkcí „nezastavitelná transformační plocha s 
rekreačním využitím 
        H: 7/4/2 návrh nebyl přijat     
 
Vzhledem k tomu, že žádný z návrhů nebyl přijat platí současný stav  tj. zahrádkářská osada zůstává. 
 
8) Pozemek parc.č. 944 v k ú. Dolní Počernice při ul. Českobrodská požadujeme řešit jako „parkové prostranství“. 
                                          H: 13/0/0      Z: starosta 
 
9) Oblast vymezenou pozemky parc.. č. 1328/2, 1326, 1328/12 a 1328/13 při ulici Národních hrdinů požadujeme 
v MP stabilizovat pro občanskou vybavenost.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
        H: 12/1/0      Z: starosta 
 
10) Na části pozemku parc.č. 24/1 a 23 v rozsahu současných zahrádek požadujeme v Metropolitním plánu 
stabilizovat plochu nestavebních bloků a otevřené krajiny „ Zahrádková osada“.  
         
                                                                                                                 H: 9/0/4                   Z: starosta 
 
Přítomní občané Dolních Počernic se dostavili za účelem projednání připomínek k Metropolitnímu plánu a chtějí 
projednat změny, týkající se jejich bydliště. 
Starosta předložil vyjádření  ing. Ťopkové, která požaduje zachování zahrádek.  Urbanistická studie „Sever je 
zpracována, ale nikdy nebyla schválena z důvodu nevyřešené dopravní obslužnosti. Studie byla projednána 
v orgánech samosprávy, proto ji považuje MČ za platnou. 
Starosta zmínil projekt p. Fejka, který byl prezentován na minulém jednání ZMČ, problémem realizace je 
nedostazečná dopravní obslužnost.  
Ing. Ťopková zdůraznila kladný vliv zahrádek na utváření vztahu dětí k přírodě. Obyvatelé této lokality mají 
vybudované zahrádky, kde odpočívají a tráví volný čas. Požaduje zachování zahrádek. 
P. Vermach upozornil, že pokud se o zahrádky starají zahrádkáři, nemusí se o ně starat obec  
Na dotaz p.Jaklové ohledně provozovatelů zahrádek bylo sděleno, že nájemci jsou obyvatelé bytových domů  
Nad Rybníkem. 
 
Další poznámky k návrhu nového MP:  
 
1P - v návrhu MP považujeme za pozitivní odstranění křižovatky „Vinice“ typu diamant na Pražském okruhu; 
odstranění této křižovatky oproti platnému ÚP nadále požadujeme, jestliže by v připomínkovém řízení byla její 
instalace obnovena.        
Tuto poznámku považujeme za zásadní.  
        H: 12/0/1   Z: starosta 
 
2P – doporučujeme zvážit rozsah vymezeného koridoru pro stavbu 511 SOKP s ohledem na možnosti omezení 
tranzitní kamionové dopravy přes obytná území východní části metropole vedením jinou trasou.  
Tuto poznámku považujeme za zásadní.  
        H: 13/0/0   Z: starosta 
 
3P - doporučujeme zabývat se nejasným barevným značením funkcí v legendě a případným označením těchto 
funkcí odpovídajícími identifikační symboly.  
        H: 13/0/0   Z: starosta 
 
4P - namítáme některé nelogicky označené lokality, které považujeme za zavádějící, např.  
944 – Dolní Počernice-Horní Měcholupy  
901 – Dolní Počernice-Dubeč  
945 – Kyje - Horní Počernice      H: 13/0/0                Z: starosta 
 
 
 
P. Vermach upozornil přítomné občany na možnost podat připomínky k Územnímu plánu Hl. m. Prahy.   
P.Šuta se dotazoval  na  výstavbu lokality  „Nová Úpická“ a pozemky spol. AUTOSPACE s.r.o.  
Starosta informoval, že v současné době probíhá konkurzní řízení   a nejsou vyjasněny vztahy mezi majiteli 
nemovitostí. Vybudování ulice „Nová Úpická  je  prioritou MČ, je nutné propojit ulici Českobrodská s ul. Národních 
Hrdinů. 
 



 

 

 

P. Lišková vznesla dotaz na pokračování bytové výstavby v lokalitě „Nová Úpická etapa C.“ 
Starosta odpověděl, že RMČ neodsouhlasila další výstavbu z důvodu nevyřešené dopravní obslužnosti. Bez ní 
nelze pokračovat ve výstavbě.  
P. Lišková uvedla, že   budova čp. 474 ( dříve AUTO-EXNER s.r.o.) je asi pronajata, protože tam parkují auta. 
Starosta uvedl, že MČ neví, jestli existuje nájemní smlouva. 
P. Král upozornil na povinnosti správce konkurzní podstaty. 
P. Burda uvedl, že developer by se měl spojit se správcem  konkurzní podstaty. 
P. Jaklová se vyjádřila k podnětům občanů. 
Starosta předložil   3 podněty k územnímu plánu, které byly doručeny v den konání ZMČ. Podněty se týkají 
zahrádek u Martiňáku a jsou vedeny pod č.j. 1380/18, 1381/18 a 1382/18. ZHMP o návrhu jedná. Po obdržení 
oficiální žádosti ze strany Hl. m. Prahy se k žádosti MČ vyjádří. 
Starosta vysvětlil pozdní podání občanů, které směřovalo k datu konání ZMČ a občané nevěděli, že podání  musí 
být doručeno dříve z důvodu zaslání materiálu ostatním zastupitelům. 
P. Stránský upozornil na již dříve přijatá usnesení ve věci výstavby zahradních chatek a navrhuje podnět 
projednat. 
Starosta uvedl, že MČ bude pozvána na Magistrát k objasnění jednotlivých připomínek k Územnímu plánu Hl. m. 
Prahy.  
Starosta předložil   3 připomínky k územnímu plánu, které byly doručeny v den konání ZMČ. Podněty se týkají 
zahrádek u Martiňáku a jsou vedeny pod č.j. 1380/18, 1381/18 a 1382/18. ZHMP o návrhu jedná. Po obdržení 
oficiální žádosti ze strany Hl. m. Prahy se k žádosti MČ vyjádří. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- s o u h l a s í   se změnou funkčního využití na pozemcích  v lokalitě u Martińáku v k.ú. Dolní Počernice z funkce 
městská zeleň-krajina na zahrádkářskou osadu. 
                     H: 1/4/8 návrh nebyl přijat     
 
 
5. Projednání dodatku č. 4 nájemní smlouvy se spol. Počernický pivovar s.r.o. 

 
Starosta uvedl, že na minulém zasedání ZMČ byla vznesena připomínka od p.  Falce k dodatku č. 4 nájemní 
smlouvy se spol. Počernický pivovar. s.r.o. ve věci chybějících benefitů prezentovaných v žádosti této společnosti 
o úpravu nájemného. Znění dodatku č. 4 bylo upraveno v souladu s žádostí a tento dodatek je opětovně 
předkládán ZMČ k projednání a případnému schválení. 
P. Kšáda uvedl, že převzal podklady od M. Nedvědila a návrh dodatku projednal s JUDr. Baladovou, která 
navrhla doplnit dodatek o větu: „na vlastní náklady nájemce“ uvedenou za částku 11.5 mil. Kč. 
        
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
bere na vědomí informaci o doplnění znění dodatku č. 4 na základě připomínky JUDr. I. Baladové   
-s c h v a l u j e 
dodatek č. 4 k nájemní smlouvě MČ Praha – Dolní Počernice se spol. Počernický pivovar s.r.o. 
                    H: 12/0/1                Z: starosta 
 
 
6. Provozování polyfunkčního domu v souboru Bytové domy Dolní Počernice-jih 
 
Starosta informoval, že OSI MHMP zajišťuje přípravu a realizaci projektu Hl. m. Prahy Bytové domy Dolní 
Počernice-jih. V rámci tohoto projektu bude vystavěn Polyfunkční dům s podzemními garážemi a s 1. nadzemním 
podlažím, ve kterém budou umístěny služby veřejné vybavenosti – viz příloha. Záměrem města je 1. nadzemní 
podlaží tohoto polyfunkčního domu svěřit naší MČ za účelem jeho provozování. Odbor strategických investic 
předložil starostovi k podpisu závazek, že MČ Praha-Dolní Počernice bude provozovat 1. NP polyfunkčního 
objektu SO 026 Bytové domy Dolní Počernice.  Vzhledem k tomu, že se jedná o krok, který nelze provést bez 
jeho předběžného schválení v ZMČ je nutno se k tomuto záměru zaujmout stanovisko. 
P. Král uvedl, že se jedná o jeden stavební objekt s jedním číslem popisným, provozování části objektu by bylo 
obtížné i vzhledem k zajištění parkování pro budoucí nájemníky a nájemce nebytových prostor. 
P.Stránský   potvrdil, že jde o jeden objekt, s jednou kotelnou a pro v případě provozování nelze vyčlenit část 
objektu. 
P.Jaklová uvedla, že nelze oddělit provoz objektu na výhodnou a méně výhodnou část. 
P. Vermach upozornil, že před nastávajícími volbami není vhodné přijímat usnesení, která zavazuje nové 
zastupitelstvo. Uvádí, že MČ v současné době nemá kapacitu na provoz takového objektu. 
 
Návrh usnesení: 
ZMČ Praha – Dolní Počernice 
-  s e   z a v a z u j e  provozovat 1. nadzemní podlaží budoucího Polyfunkčního domu, který bude vybudován 
v rámci výstavby bytového souboru Bytové domy Dolní Počernice – jih. 



 

 

 

První protinávrh  podal p. Vermach 
ZMČ Praha – Dolní Počernice 
- p o n e c h á v á   rozhodnutí o polyfunkčním domu na samosprávu, která vzejde z voleb 2018. 

 
P. Kšáda uvádí, že bez znalostí využití dalších podlaží polyfunkčního domu se nelze k žádosti vyjádřit. Navrhuje 
vznést dotaz na MHMP, jaká je představa o využití celého objektu. 
Starosta uvedl, že se nejedná o sociální byty, ale o byty, které bude MHMP přidělovat lékařům, hasičům, 
pracovníkům MHMP, učitelům, zdravotním sestrám apod.  
 
Druhý protinávrh podal p. Kšáda 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice 
- p o ž a d u j e  informaci o způsobu provozování celého polyfunkčního objektu vzhledem k jeho 
propojeným funkcím, které není možno v rámci objektu oddělovat. Pro MČ Praha-Dolní Počernice je 
obtížné zavázat se v tuto chvíli pouze k provozování 1. NP bez potřebných informací  
                                                                                                               H: 10/1/2        Z: starosta 
 
Vzhledem k tomu, že druhý protinávrh byl přijat, o ostatních návrzích se nehlasuje. 
 
 
7. Informace 
 
-  Zápis z KV ZMČ                                                                                                                                                                   

- Výklad JUDr. Baladové k podnětu Ing. Vermacha ohledně  dodatku č.4 Pivovar  

 

Starosta informoval o podnětu kontrolního výboru, který projednal stav vzrostlého topolu, který roste u vstupní 
brány do areálu TJ Sokol oddíl kopané. 
Starosta zajistí posudek na stav stromu a dle závěrů bude přistoupeno k řešení situace. 
 
Starosta informoval o žádosti p. Vermacha kompenzovat  náklady soudního řízení ve věci znění slibu zastupitele 
MČ Praha-Dolní Počernice, panu Mgr. Šantlovi, který podal žalobu. 
Starosta seznámil zastupitele se stanoviskem JUDr. Baladové, podle kterého nemá naše MČ právní důvod 
uhradit náklady za vedení soudního řízení.  
 
   
 
8. Dotazy, připomínky, podněty  

 

Nebyly vzneseny. 
 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19.15 
 
Zapsala: Hejdová 
Termín příštího zasedání: 
 
Ověřovatelé:                                        Ing. Miloslav   K r á l, v.r.   Ing. Pavel   V e r m a c h, neověřil 

   

 

       

 

                                                                                      Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 
                                                                           starosta MČ Praha-Dolní Počernice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

U s n e s e n í 
Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice z 24. zasedání konaného dne 23. 7. 2018 

 
 

Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Počernice  
 
2. Dovolba člena rady MČ Praha-Dolní Počernice 
 
- v o l í   člena rady MČ Praha-Dolní Počernice Ing. Hanu Jaklovou 

 
 
4. Projednání návrhu nového Územního plánu Hl. m. Prahy  (Metropolitní plán) 
 
- v y d á v á   k návrhu nového Územního plánu HMP (Metropolitního plánu) následující stanovisko: 
 
1)  V území východně od Pražského okruhu mezi obytnou zástavbou MČ s názvem „Vinice“ a Xaverovským 
hájem požadujeme odstranit funkci produkce (413/623/2326) a nahradit funkcí „les na lesních pozemcích“ a to v 
celém rozsahu dosud nezastavěného území mezi VÚ Běchovice, Vinicí, Xaverovským hájem a Pražským 
okruhem s cílem rozšíření PP Xaverovský háj, Natura 2000, ptačí oblast: – evropsky významná lokalita: 
CZ0110142 Blatov a Xaverovský háj  
Tuto připomínku považujeme za zásadní.                                              
 
2) Oblast severně od Štěrboholské radiály v k. ú.  Dubeč a Dolní Počernice požadujeme řešit jako zastavitelné 
území výhradně v souladu s Urbanistickou studií Dolní Počernice-jižní část (US DPJ) tj. pro bydlení a občanskou 
vybavenost. Požadujeme, aby v této oblasti nebyla ÚP resp. MP stabilizována funkce produkce. Základní výkres 
US DP přikládáme v příloze. Pro novou obytnou zástavbu a občanskou vybavenost požadujeme zachovat 
obslužné komunikace v souladu s ÚP a US DPJ).zeslabený zelený pás odcloňující Štěrboholskou radiálu od jižní 
části Dolních Počernic požadujeme doplnit minimálně v rozsahu platného územního plánu. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
                                     
3) Sportovní areál Sokol Dolní Počernice z.s. mezi ul. V Ráji a tokem Rokytky řešit jako „nezastavitelná rekreační 
lokalita“.  
 
 4) Lokalitu Padolina (pozemky parc. č 25 a 26 v k. ú. Dolní Počernice) při ul. Nad Rybníkem požadujeme řešit 
jako zastavitelnou v souladu s platným usnesením ZMČ Praha – Dolní Počernice, které v této lokalitě souhlasí s 
velmi řídkou zástavbou rodinných domů.  
         
5) Obytnou zástavbu „Vinice“ požadujeme odclonit zeleným pásem s funkcí parkový les, a to na části pozemků 
parc. č 1448/98 a parc. č. 1448/108 v k.ú. Dolní Počernice, která umožňuje stávající využití pro zahrádky.  
                                                                                                                    
 
6) V současné době nezastavěné území západně od Pražského okruhu mezi ul. Národních hrdinů a Nad 
Rybníkem řešit jako „zastavitelnou rozvojovou plochu“ v kombinaci s funkcí „zastavitelná rekreační lokalita“. 
Požadujeme v tomto území odstranit oba segmenty (413/225/2081 a 413/225/2327) s navrženou funkcí 
produkce.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
 
7) Pozemek parc.č. 944 v k ú. Dolní Počernice při ul. Českobrodská požadujeme řešit jako „parkové prostranství“. 
 
8) Oblast vymezenou pozemky parc.. č. 1328/2, 1326, 1328/12 a 1328/13 při ulici Národních hrdinů požadujeme 
v MP stabilizovat pro občanskou vybavenost.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  
 
10) Na části pozemku parc.č. 24/1 a 23 v rozsahu současných zahrádek požadujeme v Metropolitním plánu 
stabilizovat plochu nestavebních bloků a otevřené krajiny „ Zahrádková osada“.  
         
Další poznámky k návrhu nového MP:  
 
1P - v návrhu MP považujeme za pozitivní odstranění křižovatky „Vinice“ typu diamant na Pražském okruhu; 
odstranění této křižovatky oproti platnému ÚP nadále požadujeme, jestliže by v připomínkovém řízení byla její 
instalace obnovena.        
Tuto poznámku považujeme za zásadní.  
 
2P – doporučujeme zvážit rozsah vymezeného koridoru pro stavbu 511 SOKP s ohledem na možnosti omezení 
tranzitní kamionové dopravy přes obytná území východní části metropole vedením jinou trasou.  
Tuto poznámku považujeme za zásadní.  
 



 

 

 

3P - doporučujeme zabývat se nejasným barevným značením funkcí v legendě a případným označením těchto 
funkcí odpovídajícími identifikační symboly.  
 
4P - namítáme některé nelogicky označené lokality, které považujeme za zavádějící, např.  
944 – Dolní Počernice-Horní Měcholupy  
901 – Dolní Počernice-Dubeč  
945 – Kyje - Horní Počernice       
 
 
 
5. Projednání dodatku č. 4 nájemní smlouvy se spol. Počernický pivovar s.r.o. 

 
bere na vědomí informaci o doplnění znění dodatku č. 4 na základě připomínky JUDr. I. Baladové   
- s c h v a l u j e  dodatek č. 4 k nájemní smlouvě MČ Praha – Dolní Počernice se spol. Počernický pivovar 
s.r.o. 
 
 
6. Provozování polyfunkčního domu v souboru Bytové domy Dolní Počernice-jih 
 
- p o ž a d u j e  informaci o způsobu provozování celého polyfunkčního objektu vzhledem k jeho 
propojeným funkcím, které není možno v rámci objektu oddělovat. Pro MČ Praha-Dolní Počernice je 
obtížné zavázat se v tuto chvíli pouze k provozování 1. NP bez potřebných informací  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 
                                                                           starosta MČ Praha-Dolní Počernice 
 
 


