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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE 

INFORMACE O JEDNÁNÍ 

DATUM ČAS MÍSTO DATUM DALŠÍHO JEDNÁNÍ 

25/4/2012 18,00 – 19,00 RADNICE MČ PRAHA 18 6/6/2012 

JEDNÁNÍ ŘÍDIL: JEDNÁNÍ ZAPSAL: OVĚŘOVATEL ZÁPISU KOPIE 

JAN MIKULECKÝ JAN MIKULECKÝ JANA KÁPAROVÁ RADA MČ, VLADISLAV GERHARD 

ÚČASTNÍCI 

JITKA LEPIARZOVÁ (JL), MARTINA MACHOVÁ (MM), JAN MIKULECKÝ (JM), PAVEL FILÍPEK (PF), JANA KÁPAROVÁ (JK) 

HOSTÉ: RADEK VYBÍRAL (RV) 

OMLUVENI NEPŘÍTOMNI BEZ OMLUVY 

JAN FIŠAR (JF),  

PŘEHLED PŘEDCHOZÍCH ÚKOLŮ 

ID ÚKOL ODPOVĚDNOST TERMÍN STATUS 

22 Připravit návrh na jednání Rady o vyhlášení soutěže o nejkrásnější zahrádku, 
balkón, okno 

Jana Káparová 13/4/2012 Splněno 

23 Připravit článek do LL o postupu zahájení územního řízení Lentilek Jan Mikulecký 20/4/2012 Splněno 

24 Připravit podklady pro zahájení prací na psí louce Fryčovická Jan Mikulecký 13/4/2012 Změn 
termínu 

25 Zavolat na Pražské služby pana Sedláčka, který řeší problematiku sběrných 
dvorů, zda PS neplánují zřízení sběrného dvora v katastru Letňan – Čakovic 

Jana Káparová 30/4/2012 Splněno 

26 Zjistit, zda-li v Letově ještě působí firma zabývající se likvidací odpadů či jiná 
v naší aglomeraci a zeptat se jich na jejich možnosti v souvislosti se sběrnými 
dvory 

Jana Káparová 30/4/2012 Splněno 

TÉMA 1: WEB LETŇANSKÝCH LENTILEK 

Práce na webu intenzivně pokračují. Web by měl být spuštěn k 1/6/2012. Propagace bude v Letňanských listech, 
přímým emailem na výbory SVJ. 

TÉMA 2: SBĚRNÝ DVŮR  

Reakce paní Pandadisové z ODŽP: V minulém volebním období se z iniciativy společnosti Pražské služby, a.s. již řešil 
výběr vhodného pozemku pro požadovaný účel. Na katastrálním území Letňany však takový nebyl nalezen. Jedna z 
vyhovujících lokalit byla vytipována na k.ú. Čakovice - jednalo se o pozemek parc. č. 1578/31 při ul. Kostelecká, který 
byl v té době ve vlastnictví spol. AVIA, a.s. K dohodě o využití uvedeného pozemku však nedošlo (informaci by Vám 
měl podat Ing. Filípek, v té době byl zaměstnancem). 

Vytipování vhodných pozemků pro realizaci sběrného dvora je v úvodní fázi otázkou posouzení z hlediska územního 
plánu. Touto činností se pro potřeby samosprávy zabývá externí konzultant městské části, Ing. arch. Soukup. 

Na území naší městské části působí několik odpadářských firem (nejen v areálu Letova), u kterých si mohou občané 
likvidaci odpadu za úplatu objednat. 

TÉMA 3: BYTOVÝ SOUBOR KBELY 

Komise podpořila usnesení Rady MČ Praha 18 Letňany, která vyslovila na svém jednání 19/4/2012 zásadní nesouhlas 
s novou výstavou v okolí Letiště Letňany. Na konci března zahájil Magistrát HMP zjišťovací řízení podle zákona 
101/2001 sb., ve kterém budou zkoumány vlivy na životní prostředí vyplývající z výstavby Bytového souboru Kbely, 
který by měl být v příštím roce postaven u jižní strany letiště. 
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Letňanští radní mají zájem na rozvoji podnikání a jsou připraveni jej i podpořit, nicméně vždy musí být brán zřetel na 
životní prostředí a kvalitu života lidí. Za dané situace se vedení letňanské radnice ohradilo proti výše popsaným 
negativním dopadům a žádá, aby byl celý projekt podroben tzv. velké EIE, která by posoudila a následně i stanovila 
výchozí předpoklady pro taková dopravní řešení, která nezatíží občany Letňan ani unikátní populaci sysla obecného. 
Rada je připravena již v rámci zjišťovacího řízení využít všech možností, aby zabránila bezprostředně hrozící devastaci 
přírodní památky a ohrožování populace letňanského sysla. 

TÉMA 4: LETŇANSKÉ LENTILKY 

Dokumentace pro ÚŘ je dokončená. Projektanti zajišťují vyjádření příslušných orgánů a dotčených firem. Proběhla 
jednání s SVJ 570-579, 602 a 567-569. Výsledkem je změna Kuželovy ulice na zelenou plochu (parkování je nahrazeno 
v ulici Jančova), změna osy parkoviště na roku Místecké a Krausovy a změna v objízdné komunikaci ke garážím 
v Malkovského 602. 

TÉMA 5: NÁHRADNÍ VÝSADBA – STAVBA Č. 0093 TV KBELY – ETAPA 0008 TOUŽIMSKÁ 

Komise projednala náhradní výsadbu v souvislosti s kácením dřevin v lokalitě stará Toužimská, z které je požadována 
náhradní výsadba v hodnotě cca 88 000,-Kč (cena dřevin + související práce a materiál). Termín provedení náhradní 
výsadby září – listopad 2012. 

Členové komise vytipují místa v Letňanech, kde by mohla být náhradní výsadba realizována. Na dalším jednání komise 
budou vybrány lokality, kde budou stromy vysazeny. 

PŘEHLED ZADANÝCH ÚKOLŮ 

ID ÚKOL ODPOVĚDNOST TERMÍN 

24 Připravit podklady pro zahájení prací na psí louce Fryčovická Jan Mikulecký 30/6/2012 

27 Vybrat místa pro náhradní výsadbu Všichni 31/5/2012 

Podpis předsedy  Podpis ověřovatele 


