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MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

      Zápis ze 14. zasedání   

           Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

           Číslo:                                    14  

           Datum:                     16.10.2019  

 

Zasedání zahájil v 17.30 hod. starosta Ing. Jiří Haramul. 

Přítomní zastupitelé: dle prezenční listiny. 

Omluveni: Ing. Martin Javorník 

 

Návrh programu: 

1) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení 

z 13. zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

2) Výsledky VŘ na VZ: „Rekonstrukce inženýrských sítí CSSB“. 

3) Výsledky VŘ na VZ: „Alej Na Hlavní – etapa III“. 

4)  Cenové nabídky na zakoupení a instalaci počítačového vybavení do knihovny MČ Praha -   

 Březiněves z dotačního  programu Ministerstva kultury: „Veřejné informační  služby  

 knihoven, podprogram VISK 3 na rok 2019“. 

5)  Plán zimní údržby 2019/2020. 

6)  Projednání záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ v rámci zahájení zjišťovacího řízení a 

 jeho zveřejnění v informačním systému EIA,  na stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia).  

7)  Různé. 

a) Úpravy rozpočtu za 10/2019. 

b) Chybějící napojení Březiněvsi na ulici Cínovecká v rámci záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ 

– k projednání v rámci bodu 6. 

c) Zahájení ÚŘ – Euro Development Březiněves, s.r.o., se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, Nové Město a 

Zdeněk Kolínský, František Kolínský, které zastupuje společnost Euro Development Březiněves, s.r.o., 

následně všichni zastoupeni Ing. Josefem Rabochem, Pod Václavem 1102/20, Praha 8 – Dolní Chabry. 

 

 

 

Bod č. 1/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení z 13 . 

zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

 

Starosta Ing. Jiří Haramul předložil zastupitelům upravený návrh programu.   

   Zastupitelé neměli k návrhu připomínky. Zapisovatelkou byla navržena tajemnice Martina Vilímková, ověřovateli  

zápisu byli navrženi Zdeněk Korint a Petr Petrášek.  

 

Usnesení č. 1.14/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

a) Program 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

b) Zapisovatele zápisu tajemnici Martinu Vilímkovou a ověřovatele zápisu Zdeňka Korinta a Petra Petráška.                                          

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

c) Plnění usnesení z 13. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  
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Bod č. 2/ Výsledky VŘ na VZ: „Rekonstrukce inženýrských sítí CSSB“. 

 
Předseda stavební komise, Ing. David Albert Ph.D. informoval zastupitele o tom, že byly v rámci VŘ na VZ  

dodány 2 cenové nabídky: 

1. AMIKA FIRST s.r.o., Primátorská 296, 180 00 Praha 8, CN ve výši 10.869.664,64 Kč vč. DPH. 

2. WALCO CZ spol. s.r.o., Dobronická 1256, 148 25 Praha 4, CN ve výši 8.096.740,69 Kč vč. DPH. 

 

Zastupitelka, Mgr. Zdena Chaloupecká, upozornila na početní chybu ve zprávě o hodnocení nabídek. Po 

přepočítání zastupitelé dospěli k závěru, že tato početní chyba v žádném případě neovlivní výsledek výběrového 

řízení. Početní chyba ve zprávě bude opravena a obě společnosti budou o tomto rozhodnutí informováni na 

osobním jednání se členy hodnotící komise, ve středu 23.10.2019.     

 

Usnesení č. 2.14/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o výběru dodavatele – společnosti WALCO CZ spol. 

s.r.o., Dobronická 1256, Praha 4, s nejvhodnější cenovou nabídkou ve výši 8.096.740,69 Kč vč. DPH, v rámci VŘ  

na VZ „Rekonstrukce inženýrských sítí CSSB“. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.   

Zodpovídá: Ing. David Albert, předseda stavební komise.   

 

Pro:  7 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 1 hlas (Mgr. Martin Převrátil) 

 

Bod č. 3/ VŘ na VZ: "Alej Na Hlavní - etapa III". 

  

Zástupce starosty, Zdeněk Korint, předložil zastupitelům  k projednání v rámci VŘ na VZ: „Alej Na Hlavní – etapa 

III“ dodané cenové nabídky:  

1. Vebrová Pavla, Nad Hřištěm 148/15, Praha 8, CN v celkové výši výši 571.171,-Kč (není plátce DPH) 

2. ARBO Park zahrada, s.r.o.,Pomořanská 481/12, Praha 8, CN ve výši 360.860,- Kč bez DPH. 

3. Vostatek Štěpán, Štětí – Veselí 6, 411 08, CN v celkové výši 361.838,-Kč bez DPH (není plátce DPH) 

 

Usnesení č.  3.14/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rozhodnutí o výběru dodavatele – společnosti ARBO Park 

zahrada, s.r.o., Pomořanská 481/12, Praha 8, s nejvhodnější cenovou nabídkou ve výši 360.860,- Kč bez DPH, 

v rámci VŘ  na VZ „Alej Na Hlavní – etapa III“ 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.    

Zodpovídá: Ing. Martin Javorník, předseda komise životního prostředí.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Bod č. 4 / Cenové nabídky na zakoupení a instalaci počítačového vybavení do knihovny MČ Praha -   

Březiněves z dotačního  programu Ministerstva kultury: „Veřejné informační  služby knihoven, podprogram 

VISK 3 na rok 2019“. 

  
Starosta předložil zastupitelům k projednání cenovou nabídku, firmy Martin Směták, na zakoupení a dodání 

počítačového vybavení do knihovny MČ Praha - Březiněves z dotačního  programu Ministerstva kultury: „Veřejné 

informační  služby knihoven, podprogram VISK 3 na rok 2019“. Dále byl předložen internetový cenový průzkum 

požadovaného počítačového vybavení.  

 

Usnesení č. 4.13/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo cenovou nabídku ve výši 218.294,- Kč vč. DPH od firmy Martin 

Směták, Nad Hřištěm 92/18, Praha 8, IČ: 69493278,  na zakoupení a dodání počítačového vybavení do knihovny 

MČ Praha – Březiněves, financované z dotačního  programu Ministerstva kultury: „Veřejné informační  služby 

knihoven, podprogram VISK 3 na rok 2019“.  

Zodpovídá: Anna Koudelková.  

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  
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Bod č. 5/ Plán zimní údržby 2019/2020. 

 
Předseda komise dopravy, Zdeněk Korint, předložil zastupitelům k projednání a ke chválení Plán zimní údržby na 

zimní sezónu  2019/2020. 

 

Usnesení č. 5.14/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Plán zimní údržby, s platností od 1.11.2019 do 31.3.2020, 

v předloženém znění. 

Zodpovídá: Zdeněk Korint.   

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlas               

 

 

Bod č. 6/  Projednání záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ v rámci zahájení zjišťovacího řízení a 

jeho zveřejnění v informačním systému EIA,  na stránkách CENIA (http://www.cenia.cz/eia).  

 

Po projednání se zastupiteli starosta předložil stanovisko MČ Praha – Březiněves k záměru „SOKP 519 Suchdol – 

Březiněves v rámci zahájení zjišťovacího řízení a jeho zveřejnění v informačním systému EIA, na stránkách 

CENIA. 

 

Usnesení č. 6.14/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo stanovisko k záměru "SOKP 519 Suchdol - Březiněves" dle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů v rámci zahájeného zjišťovacího řízení k 

záměru zařazenému do kategorie I. 

  
Zastupitelé MČ Praha – Březiněves souhlasí se záměrem "SOKP 519 Suchdol - Březiněves" za následujících 

podmínek: 

 

1.   Protihlukový val bude navržen v min. výšce 10 m nad úrovní vozovky. 

2.   Na koruně protihlukového valu bude vybudována protihluková stěna o min. výšce 3 m. 

3.   Před a za protihlukovou stěnou bude osazena stromová vegetace, která bude plnit funkci biofiltru.   

4.   U objektů ve vzdálenosti 280 m provést výměnu nevyhovujících oken za zvukotěsná okna nejen se silnějšími  

      skleněnými tabulemi, ale také se speciálními zvukotěsnými fóliemi, které jsou umístěny mezi skleněnými  

      tabulemi. 

5.   Dobudování přeložky II/243 obchvat Březiněvsi, nepřekročitelná podmínka 

6.   Zahájit proces EIA pro stavbu 520, případně její realizaci s předstihem před stavbou 519 v tunelové variantě. 

7.  Protihluková opatření kolem všech součástí stavby 519, včetně nájezdových ramp, musí splňovat nejpřísnější  

      kritéria, vybudování zelených pásů izolační zeleně v místě dotčeného výstavbou SOKP 519. Tzn., v místě  

      podél skládky, směrem k jižní, jihozápadní a jihovýchodní části katastru MČ Praha – Březiněves v maximální 

      šířce dle norem a možností.  

8. Výměna povrchu v ulici Cínovecká za speciální nízko-hlučný asfalt, tento povrch se musí shodovat 

      s povrchem použitým při výstavbě SOKP 519. 

9.  Protihluková opatření se vztahují i na komunikaci Cínovecká v místech, kde dnes není žádná ochrana proti  

      hluku a znečištění.    

10. Zamítavé stanovisko ve věci Skládka odpadů Ďáblice, využití kapacity v prostoru 1. etapy skládky, stupeň  

      posouzení EIA. Skládkování na skládce Ďáblice již nebude obnoveno, životnost nebude prodlužována.  

      Kapacity skládky byly vyčerpány. Původně vydané stavební povolení a kolaudační rozhodnutí týkající se  

      rekultivace povrchů v částech skládky spadajících pod I. a II. etapu budou respektovány.                

   

Podmínky MČ Praha - Březiněves vychází z oznámení EIA podle přílohy č.3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, které zpracoval AF-CITYPLAN s.r.o. v září 2019. V rámci tohoto oznámení 

bylo konstatováno: "Uvedené emisní hodnoty ve vzdálenosti menší než 280 m od SOKP překračují hygienický limit 

hluku z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. tříd a místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB (den/noc). Ve 

vzdálenosti 450 m hodnoty akustických emisí hodnot překračují hygienický limit pouze v noční době ve stavu v 

roce 2040+. Ve vzdálenosti 800 m jsou limity dodrženy. 

Na základě vypočítaných akustických emisí lze v okolí SOKP očekávat u exponovaných obyvatel nepříznivé 

účinky hluku ze silniční dopravy v podobě mírně zvyšujícího rizika kardiovaskulárních onemocnění (zejména u 
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obyvatel nejbližší zástavby charakterizované posuzovanou vzdáleností 280 m), zvýšeného rušení ve spánku, dále 

budou takto exponovaní obyvatelé ve zvýšené míře pociťovat obtěžování hlukem". 

  

Dále se v oznámení nezmiňuje skutečnost, jak bude Březiněves ovlivněna hlukem a emisemi během výstavby, kdy 

se dá předpokládat, že komunikací II/243 ul. Na Hlavní bude projíždět více vozidel. Přitom v současné době 

projíždí denně naší městkou částí 18.000 vozidel. Toto číslo, které lze doložit z našich měřičů rychlosti 

vybavených statistickým modulem, opakovaně v souvislosti s dlouhodobými a opakovanými opravami některých 

úseků D8 u Zdib roste. Víme, že výstavba SOKP 519 Suchdol – Březiněves situaci může opravdu výrazně zlepšit. 

Ovšem v době výstavby to bude naopak. V této souvislosti se záměr zmiňuje i o dalších kumulativních záměrech, 

které můžou velmi negativně ovlivnit životní situaci i náladu obyvatel v Březiněvsi. Zřejmě nejkřiklavějším 

příkladem je snaha zástupců spol. FCC Česká republika s.r.o., kteří se pokouší získat povolení ke znovuotevření 

již zavřené, zkolaudované a rekultivované části skládky Ďáblice za účelem dalšího využití kapacity v prostoru 1. 

Etapy skládky. S touto snahou zastupitelé Březiněvsi kategoricky nesouhlasí. Nesouhlasné stanovisko stejně jako 

my, vydávají i ďábličtí zastupitelé a stejně tak i pražští zastupitelé. Žádné povolené kapacity zde neexistují. Jedná 

se pouze o slovní eskamotérství některých zaměstnanců FCC, kteří se pokouší vystavit jak obyvatele městských 

částí Březiněves a Ďáblice velké zátěži (lze doložit zasílanými a neřešenými stížnostmi týkajících se neustálého 

zápachu z předchozích let). Letiště Václava Havla plánuje do budoucna přidat další ranvej. MČ Praha – Březiněves 

je jakýmsi dopravní uzlem. Všechny uvedené skutečnosti nás dle našeho názoru opravňují žádat o splnění 

podmínek viz výše. Tato opatření pomůžou snížit rizika vzniku škody na zdraví obyvatel.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

Bod č. 7/ Různé: 

 

a) Úpravy rozpočtu za 10/2019. 

Předseda finančního výboru, Ing. Jan Vocel, předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Úpravy rozpočtu za 

10/2019. 

 

Usnesení č.  7.14/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 10/2019, v předloženém znění. 

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

b) Chybějící napojení Březiněvsi na ulici Cínovecká v rámci záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ – 

k projednání v rámci bodu 6. 

 

V souvislosti s projednáním záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ zastupitel Mgr. Martin Převrátil upozornil 

na to, že v posuzovaném projektu zcela chybí napojení Březiněvsi na ulici Cínovecká. Absence napojení bude 

podle názoru M. Převrátila ve svém důsledku znamenat výrazné zhoršení dopravní situace v Březiněvsi a celkové 

dostupnosti městské části, protože veškerá doprava z městské části směrem do centra i z centra Prahy bude muset 

využívat silnici nižší třídy s několika semafory, vedoucí přes zástavbu městské části Praha-Ďáblice. Proto M. 

Převrátil navrhuje iniciovat změnu projektové dokumentace ve smyslu zachování napojení Březiněvsi na ulici 

Cínoveckou.   

 

Odpověď starosty: „Zpracovaná projektová dokumentace (studie) dopravního řešení nazvaná “Ideový návrh 

modifikace řešení MÚK Březiněves v koridoru Pražského okruhu“, z 5/2017, vypracovaná společností Sweco 

Hydroprojekt a.s., na základě které se nyní projednává záměr „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ v rámci zahájení 

zjišťovacího řízení a jeho zveřejnění v informačním systému EIA, vyhovuje dlouhodobému strategickému záměru 

MČ Praha – Březiněves vyloučit tranzitní dopravu z území městské části, a to oběma směry. Toho může být 

dosaženo pouze v případě, že nebude možný nájezd ani sjezd z ulice Cínovecká nebo z Pražského okruhu, tzn. D0. 

Za tímto účelem byla tato studie vypracována, neboť vyloučení tranzitní dopravy přes Březiněves zaručuje.  
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Starosta dal hlasovat o návrhu zastupitele Mgr. Martina Převrátila, aby byla bezodkladně iniciována jednání 

s investorem stavby SOKP 519, a to s cílem úpravy projektu křižovatky D0-Cínovecká tak, aby bylo zachováno 

napojení městské části Praha-Březiněves na ulici Cínoveckou v obou směrech.  

 

Pro:  2 hlasy (Mgr. Martin Převrátil, Mgr. Zdenka Chaloupecká) 

Proti:  6 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  

 

c) Zahájení ÚŘ – Euro Development Březiněves, s.r.o., se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, Nové Město a 

Zdeněk Kolínský, František Kolínský, které zastupuje společnost Euro Development Březiněves, s.r.o., 

následně všichni zastoupeni Ing. Josefem Rabochem, Pod Václavem 1102/20, Praha 8 – Dolní Chabry. 

 

Usnesení č 8.14/19 

ZMČ Praha – Březiněves, projednalo a schválilo, jako účastník řízení, zaslat námitky k žádosti o vydání ÚR o 

umístění stavby nazvané „Domy Březiněves – dopravní a technická infrastruktura pro 102 RD Praha- Březiněves, 

při komunikaci K Březince. Důvodem je: 

 

i. Rozpor s požadavkem dle § 86 odstavce 2, písmeno d) zákona Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

ii. Rozpor s požadavkem MČ Praha – Březiněves na realizaci podmíněné předstihové investice – ulice Na Poli. 

 

Námitky budou zaslány na MČ Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, Zenklova 35, Praha 8. 

Zodpovídá: předseda stavební komise: Ing. David Albert.   

 

Pro:  7 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 1 hlas (Mgr. Zdenka Chaloupecká) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zdeněk Korint                     Ing. Jiří Haramul 

             zástupce starosty MČ Praha – Březiněves                                        starosta MČ Praha – Březiněves 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:50 hod. 

 

 

 

Zapsala: Martina Vilímková 

 

Ověřili:  Zdeněk Korint 

 

              Petr Petrášek 

 

Termín příštího zasedání bude stanoven operativně, dle potřeby.   


