
Zápis ze zasedání RMČ Praha – Dolní Počernice          Číslo: 56 

Zahájeno: 14.00hod. 

Ukončeno: 16.00hod. 

Přítomni: p. Richter, p. Stránský, Ing. Král. MUDr. Boček, Mgr. Šroubek, Mgr. Hejdová 

– tajemnice ÚMČ 

Omluveni: ------ 

Hosté: František Ševít, starosta MČ Praha – Štěrboholy        dne: 3.3.2020 

 

 

56.1 RMČ Praha – Dolní Počernice – č.j.: 0411/20/SEKR 

projednala 

za účasti starosty MČ Praha – Štěrboholy Františka Ševíta žádost č.j. 0411/20/SEKR, týkající 

se územní studie na rozvoj Štěrbohol. Tato studie zasahuje svojí minoritní částí do k.ú. Dolní 

Počernice a IPR si proto vyžádal m.j. stanovisko MČ Praha – Dolní Počernice. Řešené území 

je součástí VRÚ Štěrboholy – Dubeč – Dolní Měcholupy, ve kterém platí v současné době 

stavební uzávěra.  Záměrem projednávané žádosti je posunutí hranice VRÚ a sejmutí stavební 

uzávěry v lokalitě, ohraničené komunikacemi K Lesíku, Ústřední a Štěrboholská spojka dle 

studie zpracované autorským týmem Petr Starčevič a Petr Macek. Po zodpovězení dotazů 

členů RMČ panem starostou Ševítem neměla RMČ k předložené studii další připomínky. 

Žádost je projednávána v režimu podání žádostí o změnu ÚP SÚHMP a je evidována jako 

„Podnět“ pod č. 382/2019. RMČ při vědomí, že rozhodování o záležitostech, týkajících se 

změn územního plánu přísluší zastupitelstvu, 

pověřuje 

starostu MČ zařazením tohoto bodu k projednání na příštím jednání ZMČ. 

      H: 5/0/0 T: 03/2020 Z: starosta 

 

56.2 RMČ Praha – Dolní Počernice 

projednala 

prosbu členky ZMČ Praha – Dolní Počernice doc. PhDr. Ivy Poláčkové, Ph.D. o informace ve 

věci rozhodnutí RMČ Praha – Dolní Počernice č. 55.1 ze dne 26.2. 2020.  

ztotožňuje se  

s předloženým návrhem odpovědi starosty, ve které jsou dotazy doc. Poláčkové názorně 

zodpovězeny 

souhlasí 

aby odpověď starosty byla doc. Poláčkové v této podobě zaslána 

      H: 5/0/0 T: 03/2020 Z: starosta 

 

56.3 RMČ Praha – Dolní Počernice č. j. 0391/20 

bere na vědomí  

zápis z mimořádného jednání Výboru kultury a propagace ze dne 17.2. 2020 

 

 

 

56.4. RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad 0430/20STA 

schvaluje 

objednávku na opravu oplocení a branky při čp. 25 v ul. Nad Rokytkou v Praze - Dolních 

Počernicích dle předložené cenové nabídky společnosti LP BAU s.r.o. v ceně 137.940,- Kč 

včetně DPH. 

      H: 5/0/0 T: 03/2020 Z: stavební oddělení 



 

56.5 RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad č.: 0433/20/UCT 

souhlasí 

v souladu s ust. § 30, odst. 3 vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy s přezkoumáním 

hospodaření MČ Praha – Dolní Počernice za r. 2020 Magistrátem HMP 

      H: 5/0/0/ T: 03/2020 Z: tajemnice 

 

 

56.6 RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad č.: 0434/20/STA  

schvaluje 

Smlouvu o dílo č. SML/2020-D-010 na zpracování a podání žádosti na projekt „Komunitní 

centrum v Dolních Počernicích“ včetně povinných příloh do 46.výzvy Operačního programu 

Praha – pól růstu ČR pro společnost Education In Motion s.r.o. v celkové částce 181.500,- Kč 

včetně DPH 

      H: 5/0/0 T: 03/2020 Z: starosta 

 

 

56.7 RMČ Praha – Dolní Počernice – č.j. 340/20/SEKR 

sděluje 

na dotaz Ing. Vermacha ohledně protichůdného rozhodnutí při ZMČ10 a ZMČ3 v kauze US 

Central Group, že se vyjadřovala hlasováním k upravenému projektu, který byl doplněn 

novým stanoviskem IPR Praha 

      H: 4/0/1 T: 03/2020 Z: starosta 

 

 

56.8 RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad č.: 0444/20/POK 

schvaluje   

zveřejnění záměru na změnu stávající nájemní smlouvy se spolkem V Hájence, z.s.,IČ 

06361731 na objekt čp. 45, v k.ú. Dolní Počernice, spočívající v úpravě výše a výměry nájmu 

      H: 5/0/0   Z: tajemnice 

 

 

56.9 RMČ Praha – Dolní Počernice – předklad č.: 0448/20/STA 

souhlasí 

s novostavbou RD na parc. č. 461/2, 462 v k.ú. Dolní Počernice, investor Bc. Kamil Muzika, 

dle předložené dokumentace zpracované Ing. Radkem Partikou s tou výhradou, že při zásahu 

do veřejné části komunikace bude v předstihu min. 14 dní před zahájením prací sepsána 

smlouva o užívání této komunikace s vymezením plochy a doby užívání. Po ukončení stavby 

bude povrch komunikace uveden do původního stavu se zárukou 36 měsíců, přičemž nové 

povrchy budou mít stejnou barevnou i materiálovou skladbu jako okolní vjezdy a chodníky. 

Tento souhlas platí 1 rok a nenahrazuje stanoviska dalších účastníků stavebního řízení 

a správců sítí. 

      H:5/0/0 T: 03/2020 Z: stavební oddělení 

 

 

56.10 RMČ Praha – Dolní Počernice – podnět starosty 

pověřuje 

radního Šroubka zajištěním 7 vyhrazených parkovacích stání na parkovišti před základní 

školou pro potřeby základní školy v Dolních Počernicích, včetně projednání tohoto záměru 

s PČR 

      H: 5/0/0/ T: 04/2020 Z: radní Šroubek 



 

56.11 RMČ Praha – Dolní Počernice 

schvaluje 

termín 11. zasedání ZMČ Praha – Dolní Počernice na 30.3. 2020  

 

 

56.12. RMČ Praha – Dolní Počernice – č.j.: 0368/20/SEKR 

sděluje 

k podání Ing. Vermacha ohledně doplnění Zápisu ZMČ č.9, že své dotazy a podněty může 

uplatnit na dalším jednání ZMČ Praha – Dolní Počernice 

      H: 5/0/0 T: 03/2020 Z: starosta 

 

 

56.13 RMČ Praha – Dolní Počernice – č.j. 431/20/SEKR 

souhlasí 

s vjezdem do ul. Českobrodská pro automobil reg. zn. 1AP1299 autodopravce Karla Caldra 

      H: 5/0/0 T: 03/2020 Z: tajemnice 

 

 

56.14 RMČ Praha – Dolní Počernice – čj.: 0389/20/SEKR 

projednala  

žádost Odboru ochrany prostředí MHMP na úpravy pozemků hl. m. Prahy dle předloženého 

návrhu za účelem zlepšení funkce půdy a krajiny a podpory druhové pestrosti živočichů a 

rostlin formou výsadeb stromořadí, pěstování plodin, vybudování travnatých mezí apod. 

souhlasí 

s navrhovaným záměrem a vyjadřuje mu podporu 

      H:5/0/0 T: 03/2020 Z: tajemnice  

 

 

56.15 RMČ Praha – Dolní Počernice  

bere na vědomí stížnosti občanů na provoz lékárny na Českobrodské ul. v MČ Praha – Dolní 

Počernice 

pověřuje 

MUDr. Bočka projednáním možnosti rozšíření provozu lékárny v odpoledních hodinách 

      H:5/0/0/ T: 03/2020 Z: MUDr. Boček 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Edita Hejdová, tajemnice ÚMČ 

 

 

 

 


