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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE 

INFORMACE O JEDNÁNÍ 

DATUM ČAS MÍSTO DATUM DALŠÍHO JEDNÁNÍ 

5/1/2011 18,00 – 20,00 RADNICE MČ PRAHA 18 2/2/2011 

JEDNÁNÍ ŘÍDIL: JEDNÁNÍ ZAPSAL: OVĚŘOVATEL ZÁPISU KOPIE 
JAN MIKULECKÝ JAN MIKULECKÝ JITKA LEPIARZOVÁ RADA MČ, VLADISLAV GERHARD 

ÚČASTNÍCI 

JITKA LEPIARZOVÁ (JL), MARTINA MACHOVÁ (MM), JAN FIŠAR (JF), PAVEL FILÍPEK (PF), JAN MIKULECKÝ (JM) 

OMLUVENI NEPŘÍTOMNI BEZ OMLUVY 

  

PŘEHLED PŘEDCHOZÍCH ÚKOLŮ 

ID ÚKOL ODPOVĚDNOST TERMÍN STATUS 

 Žádné předchozí úkoly    

TÉMA 1: PŘEDSTAVENÍ ČLENŮ 

Jednotliví členové se vzájemně představili. 

TÉMA 2: PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ CÍLŮ A NÁPLNĚ ČINNOSTÍ KOMISE 

Byly projednány cíle a náplň činností komise, viz příloha. 

Hlasování: PRO: 5  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  

Cíle a náplň činností 
Komise RSŽP 110105.

 

TÉMA 3: PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU KOMISE 

Byl projednán jednací řád komise, viz příloha. 

Hlasování: PRO: 5  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0  

Jednací řád Komise 
RSŽP 101229.doc

 

TÉMA 4: TERMÍNY JEDNÁNÍ KOMISE PRO ROK 2011 

Byly stanoveny následující termíny jednání komise v roce 2011: 

5. leden 2011 
2. únor 2011 
9. březen 2011 
6. duben 2011 

4. květen 2011 
1. červen 2011 
7. září 2011 
5. říjen 2011 

2. listopad 2011 
7. prosinec 2011 

TÉMA 5: STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V ÚZEMÍ AVIA 

Financování odstranění starých ekologických zátěží v areálu Avia řeší Ministerstvo financí. Byla dokončena I. etapa 
sanace, nyní probíhá překlenovací sanační čerpání a čeká se na II. etapu - dokončení sanace. MČ Praha 18 tuto 
problematiku neřeší. 
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V současné době je hlavním problémem  Analýza rizik kontaminovaného území v k.ú. Letňany, Čakovice, Miškovice. 

Tento projekt bude zaměřen na dosud neřešené ekologické zátěže v areálu Letova a bývalé ZPA Čakovice a na plošně 
rozsáhlé znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky na území obou městských částí, které je dlouhodobým 
závažným problémem s možnými riziky pro obyvatele Letňan, Čakovic a Miškovic, zejména pro vlastníky domovních 
studní v postižených oblastech. Na základě této analýzy rizika bude později možné žádat do OPŽP o prostředky na 
sanační zásah. Celkové náklady na analýzu jsou odhadnuty na 9.000.000,- Kč. MČ Praha 18 spolu s MČ Praha - Čakovice 
by v případě poskytnutí dotace hradili z vlastních zdrojů 10% uznatelných nákladů a neuznatelné náklady (výběr 
zhotovitele, adm. agenda - cca 500.000,- Kč), tj. celkem cca 1.400.000,- Kč. MČ Praha 18 dále v rámci dotací na rok 
2010 požádala MHMP o dotaci na spolufinancovaní analýzy ve výši 1.000.000,- Kč. V případě poskytnutí dotace by 
spoluúčast MČ Praha 18 a MČ Praha - Čakovice činila 400.000,- Kč. 

Financování "Analýzy rizik kontaminovaného území v k.ú. Letňany, Čakovice, Miškovice“ schválilo ZMČ usnesením č.  
47/Z3/09: 

ZMČ schvaluje financování spoluúčasti k dotaci z Operačního programu Životní prostředí z fondů EU, prioritní osa 4, 
oblast podpory 4.2, projektu "Analýza rizik kontaminovaného území v k. ú. Letňany, Čakovice, Miškovice" ve výši 
1.400.000,- Kč (jedná se o 10 % uznatelných nákladů a o veškeré neuznatelné náklady). Spoluúčast bude financována z 
rozpočtu MČ Praha 18 v letech 2010-2012. 

V 1Q 2011 proběhne výběrové řízení na provedení analýzy rizik z a následně na odstranění škod. Je uzavřena smlouva 
s RNDr. Radkou Fürychovou (odborný garant pro výběrové řízení) a s firmou tender pro s.r.o. (příprava výběrového 
řízení), viz usnesení Rady č. 462/19/10. 

TÉMA 6: KOMUNIKACE SMĚREM K OBČANŮM 

Komise chce transparentně informovat občany Letňan o dění v oblasti regenerace sídliště a životního prostředí. Pro 
prezentaci informací jsou efektivní následující komunikační kanály: 

• Letňanské listy – pravidelné články z oblasti regenerace sídliště a životního prostředí, budou psát průběžně 
všichni členové. 

• Webové stránky komise – budou založeny stránky, kde budou umístěny články, zápisy, podklady a další 
dokumenty a informace projednávané v rámci komise. 

• Informační tabule - budou vybrána místa, kde je vhodné a možné instalovat informační tabulce (malé 
billboardy), jejichž základním účelem bude informovat občany i situaci na daném místě. Primárně budou 
vybrána místa, kde je velká diskuse o budoucnosti pozemků (např. Místecká-Nýdecká-Křivoklátská, Ivančická, 
letiště, cyklostezka). Informační tabule budou obsahovat historii změn daného místa (např. změny územního 
plánu) a jeho budoucnost (plány developerů). 

• Osobní informační kanály – každý člen komise bude informovat své okolí a sbírat podněty od sousedů 
a dalších občanů Letňan. 

I přesto, že jednání komise nejsou veřejná, je možné všechny informace zveřejňovat a volně šířit, pokud není explicitně 
řečeno jinak. 

TÉMA 7: RŮZNÉ 

V současné době probíhají jednání s CPI o převodu pozemků na obec. 

PŘEHLED ZADANÝCH ÚKOLŮ 

ID ÚKOL ODPOVĚDNOST TERMÍN 

1 Vytipovat místa, kde je možné informovat občany o stavu pozemků, budov a záměrů Všichni 2/2/2011 

    

Podpis předsedy  Podpis ověřovatele 
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