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MČ PRAHA - BŘEZINĚVES 

U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 

 

      Zápis z 8. zasedání   

           Zastupitelstva MČ Praha – Březiněves 
 

           Číslo:                                      8   

           Datum:                     24.04.2019  

Zasedání zahájil v 18.00 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 ze 7. zasedání      

 ZMČ Praha – Březiněves. 

2)  Úprava rozpočtu č. 3008 – duben – VHP a loterie. 

3)  Úprava rozpočtu č. 3009 – duben – ponechané prostředky nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce    

 2018 a 2017. 

4)  Úprava rozpočtu č. 3010 – duben – Zasíťování pozemku 427/251, vybudování komunikací. 

5)  Úpravy rozpočtu za 4/2019.  

6)  Cenová nabídka na opravu havarijního stavu rozvodů ÚT v objektu restaurace Trattoria Famiglia, 

 Na Hlavní 2, Praha 8.   

7)      Smlouva o smlouvě budoucí se společností Březiněves, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17,  Nové  

            Město, 110 00 Praha 1.  

8)      Smlouva o výpůjčce majetku s Česká republika – Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy,  

         Sokolská 62, 0121 24 Praha 2.  

9)  Smlouva o dílo s Ing. Lenkou Králíkovou Jaškovou na grafické, redaktorské, korektorské  práce a tisk   

 čtvrtletníku Březiněveský zpravodaj.  

10)  Darovací smlouva s TJ Březiněves, Na Hlavní 149, Praha 8. 

11)  Nájemní smlouva se SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se   

 sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495/58. 

12)  Servisní smlouva č. 492190589 programového vybavení CODEXIS se společností ATLAS    

 consulting spol. s.r.o., Výstavní 292/13, Ostrava, Moravská Ostrava.  

13)  Rámcová smlouva s Pavlou Vebrovou, Praha 8 – Březiněves, Nad Hřištěm 148/15 (zeleň).  

14)  VŘ na akci: Oprava revizní šachty u objektu Centra sociálních služeb Březiněves. 

15)  Zřízení komise pro sport a volný čas, jmenování předsedy a členů. 

16)  Úprava organizačního řádu.  

17)  Stanovení výše vstupného do sportovně-rekreačního areálu pro letní sezónu 2019.  

18)  Různé. 

 

Bod č. 1/ Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění usnesení ze 7. 

zasedání ZMČ Praha – Březiněves. 

 

Starosta Ing. Jiří Haramul předložil zastupitelům návrh programu a doplnil ho o bod, týkající se rozhodnutí č. j. 

MCP8 101113/2019, vydaného ÚMČ Praha 8, ze dne 1.4.2019 “ a dále o bod SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, 

Využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“. 

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

byli navrženi Mgr. Zdenka Chaloupecká a Zdeněk Korint. 

 

Usnesení č. 1.8/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo: 

 

a) Program 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Březiněves.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 
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b) Zapisovatele zápisu Martinu Vilímkovou a ověřovatele Mgr. Zdenku Chaloupeckou a Zdeňka Korinta.                                                       

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

c) Plnění usnesení ze 7. zasedání vzali zastupitelé na vědomí.  

 

Bod č. 2/ Úprava rozpočtu č. 3008 – duben – VHP a loterie. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3008 – duben – VHP loterie. Jedná se o 

poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku podílu z obdrženého odvodu 

z výherních hracích přístrojů a jiných technický herních zařízení za období 1.7.2018 – 31.12.2018, schválených 

Zastupitelstvem hl. m. Prahy, usnesením č. 5/11 ze dne 21.3.2019, které jsou o určeny pro naši městskou část 

v celkové výši 98.000,-Kč. 

     

Usnesení č. 2.8/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3008 – duben – VHP loterie. Jedná se o 

poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku podílu z obdrženého odvodu 

z výherních hracích přístrojů a jiných technický herních zařízení za období 1.7.2018 – 31.12.2018, schválených 

Zastupitelstvem hl. m. Prahy, usnesením č. 5/11 ze dne 21.3.2019, které jsou o určeny pro naši městskou část 

v celkové výši 98.000,-Kč. Z toho je finanční částka ve výši 24.500,-Kč určena na podporu činností nestátních 

neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují organizovanou 

sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích, finanční částka 

částka ve výši 24.500,-Kč je určena na sport a zbývající částka ve výši 49.000,-Kč je určena na  kulturu, školství, 

zdravotnictví a sociální oblast.   

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

  

Bod č. 3/ Úprava rozpočtu č. 3009 – duben – ponechané prostředky nevyčerpané z dotací poskytnutých 

v roce 2018 a 2017. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3009 – duben – jedná se o ponechané prostředky 

nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2018 a 2017. Jedná se o ponechání nevyčerpaných účelových 

prostředků, které byly městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018, případně 

v předchozích letech. Pro naši městskou část se jedná o částku ve výši 27.177.200,-Kč. 

 

Usnesení č. 3.8/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3009 – duben – jedná se o ponechané 

prostředky nevyčerpané z dotací poskytnutých v roce 2018 a 201, schválené usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy, 

usnesením č. 5/12 ze dne 21.3.2019. Jedná se o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly 

městským částem hl. m. Prahy poskytnuty z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018, případně v předchozích letech. Pro 

naši městskou část se jedná o částku ve výši 27.177.200,-Kč. Z toho je finanční částka ve výši 17.158.500,-Kč 

určena na akci: „Úprava a rekonstrukce Centra sociálních služeb“, částka ve výši 9.068.700,-Kč je určena na 

dokončení akce: „Zasíťování pozemku 427/251, vybudování komunikací“  a částky ve výši 950.000,-Kč je určena 

na vybudování bezpečnostního hrazení na fotbalové multifunkční hřiště UEFA“. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

  

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 4/ Úprava rozpočtu č. 3010 – duben – Zasíťování pozemku 427/251, vybudování komunikací. 

 

Starosta předložil zastupitelům ke schválení Úpravu rozpočtu č. 3010 – duben. Jedná se o poskytnutí účelových 

investičních dotací z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019, schválených usnesením č. 5/13 ze 
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dne 21.3.2019. Pro naši městskou část se jedná o částku ve výši 800.000,-Kč na akci: „Zasíťování pozemku 

427/251, vybudování komunikací“.   

 

Usnesení č. 4.8/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravu rozpočtu č. 3010 – duben. Jedná se o poskytnutí 

účelových investičních dotací z rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2019, schválených 

usnesením č. 5/13 ze dne 21.3.2019. Pro naši městskou část se jedná o částku ve výši 800.000,-Kč na akci: 

„Zasíťování pozemku 427/251, vybudování komunikací“.   

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 5/  Úpravy rozpočtu za 4/2019.  

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

  

Usnesení č. 5.8/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Úpravy rozpočtu za 4/2019, dle předloženého znění.  

Zodpovídá: předseda finančního výboru Ing. Jan Vocel.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 6/ Cenová nabídka na opravu havarijního stavu rozvodů ÚT v objektu restaurace Trattoria 

Famiglia,  Na Hlavní 2, Praha 8.   

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení Cenovou nabídku ve výši 78.537,-Kč bez DPH na 

opravu havarijního stavu rozvodů ÚT v objektu restaurace Trattoria Famiglia, Na Hlavní 2, Praha 8, od 

společnosti KVAPIL STAVBY s.r.o., se sídlem Chráněná 63/5, 182 00 Praha – Březiněves. 

 

Usnesení č.  6.8/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Cenovou nabídku ve výši 78.537,-Kč bez DPH na opravu 

havarijního stavu rozvodů ÚT v objektu restaurace Trattoria Famiglia, Na Hlavní 2, Praha 8, od společnosti 

KVAPIL STAVBY s.r.o., se sídlem Chráněná 63/5, 182 00 Praha – Březiněves. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

  

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů      

  

Bod č. 7/ Smlouva o smlouvě budoucí se společností Březiněves, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17,  Nové  

   Město, 110 00 Praha 1.  

 

Tento bod je přesunut na program příštího zasedání, kde bude projednán. 

 

Bod č. 8/  Smlouva o výpůjčce majetku s Česká republika – Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy,  

Sokolská 62, 0121 24 Praha 2. 

Zástupce starosty, Petr Petrášek, předložil zastupitelům k projednání Smlouva o výpůjčce majetku s Česká 

republika – Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 0121 24 Praha 2. 

 

Usnesení č. 7.8/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o výpůjčce majetku s Česká republika – Hasičský 

záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2. Předmětem výpůjčky je majetek HZS hl. m. Prahy, 

který bude po dobu 8 let, využívat  jednotka Sboru dobrovolných hasičů Březiněves, pro své zásahy.   

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: zástupce starosty Petr Petrášek.  

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů  



4 

 

Bod č. 9/ Smlouva o dílo s Ing. Lenkou Králíkovou Jaškovou na grafické, redaktorské, korektorské  práce a 

tisk čtvrtletníku Březiněveský zpravodaj. 

 

Předseda komise pro média a informační technologie, Mgr. Martin Převrátil, předložil zastupitelům k projednání 

Smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Králíkovou Jaškovou na grafické, redaktorské, korektorské práce a tisk čtvrtletníku 

Březiněveský zpravodaj. 

 

Usnesení č. 9.8/19  

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o dílo s Ing. Lenkou Králíkovou Jaškovou na grafické, 

redaktorské, korektorské práce a tisk čtvrtletníku Březiněveský zpravodaj. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: předseda komise pro média a informační technologie Mgr. Martin Převrátil.  

 

Pro:  8 hlasů  

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 10/ Darovací smlouva s TJ Březiněves, Na Hlavní 149, Praha 8. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání Darovací smlouvu s TJ Březiněves, Na Hlavní 149, Praha 8.  

 

Usnesení č. 8.8/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Darovací smlouva s TJ Březiněves, Na Hlavní 149, Praha 8. 

Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 85.000,-Kč, které budou využity výhradně na opravy a údržbu budovy 

TJ a na provozní náklady fotbalového oddílu.  

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul. 

 

Pro:  8 hlasů  

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

Bod č. 11/  Nájemní smlouva se SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se   

sídlem České Budějovice, Pražská tř. 495/58. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání Smlouvu o nájmu mezideponie k dočasnému užívání. 

 

Usnesení č. 10.8/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu mezideponie k dočasnému užívání se 

společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem České Budějovice, 

Pražská tř. 495/58. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  8 hlasů  

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

Bod č. 12/ Servisní smlouva č. 492190589 programového vybavení CODEXIS se společností ATLAS    

consulting spol. s.r.o., Výstavní 292/13, Ostrava, Moravská Ostrava.  

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání Servisní smlouvu č. 492190589 programového vybavení CODEXIS 

se společností ATLAS consulting spol. s.r.o., Výstavní 292/13, Ostrava, Moravská Ostrava.  

 

Usnesení č. 11.8/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Servisní smlouvu č. 492190589 programového vybavení 

CODEXIS se společností ATLAS consulting spol. s.r.o., Výstavní 292/13, Ostrava, Moravská Ostrava. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí licence k užití programového vybavení právního informačního systému 
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CODEXIS včetně servisních služeb, ve výši 13.774,- Kč ročně bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 

do 31.5.2022. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

  

Bod č. 13/  Rámcová smlouva s Pavlou Vebrovou, Praha 8 – Březiněves, Nad Hřištěm 148/15 (zeleň). 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání Rámcovou smlouvu s firmou: Pavla Vebrová, Praha 8 – Březiněves, 

Nad Hřištěm 148/15, jejímž předmětem je údržba a obnova výsadby vybraných parkových okrasných ploch a 

květinových záhonů. 

 

Usnesení č. 12.8/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Rámcovou smlouvu o poskytování služeb – „Údržba a obnova 

výsadby vybraných parkových okrasných ploch a květinových zákonů, s firmou Pavla Vebrová se sídlem, Praha 8 

– Březiněves, Nad Hřištěm 148/15. Předmětem smlouvy je údržba a obnova výsadby vybraných parkových 

okrasných ploch a květinových záhonů. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.9.2022. 

Zastupitelé pověřují starostu k podepsání smlouvy.  

Zodpovídá: předseda komise životního prostředí Ing. Martin Javorník.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

Bod č. 14/ VŘ na akci: Oprava revizní šachty u objektu Centra sociálních služeb Březiněves. 

 

Předseda stavební komise, Ing. David Albert, předložil zastupitelům k projednání Výzvu k podání nabídky k VZ na 

služby zadané formou zakázky malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,v rámci výběrového řízení na 

provedení stavebních prací akce: „Oprava revizní šachty“.  

 

Usnesení č. 13.8/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídky k VZ na služby zadané formou zakázky 

malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb.,v rámci výběrového řízení na provedení stavebních prací akce: 

„Oprava revizní šachty“.  

Zodpovídá: předseda stavební komise Ing. David Albert.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

Bod č. 15/ Zřízení komise pro sport a volný čas, jmenování předsedy a členů. 

 

Starosta předložil zastupitelům k projednání návrh na zřízení Komise pro sport a volný čas, dále jmenování 

předsedy a členů komise. 

 

Usnesení č. 14.8/19 

a) ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo zřízení nové komise MČ Praha – Březiněves -  „Komise pro 

sport a volný čas“. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:   0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

 

b) Předseda komise: Petr Petrášek 

Členové komise:   Ing. Jiří Haramul, Zdeněk Korint, Ing. Jan Vocel 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 
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Zdržel se:  0 hlasů 

 

Náplň práce: Komise podporuje sportovní a volnočasové aktivity v městské části, vytváří prostředí pro rozvoj 

zejména mládežnického sportu a v obecné rovině posuzuje projekty z oblasti sportu a tělovýchovy. Se sportovními 

kluby, školami a dalšími institucemi spolupracuje při vytváření strategií sportovních a volnočasových aktivit a 

zajištění jejich financování. 

Náplň práce Komise pro oblast sportu a volného času vzali zastupitelé na vědomí.  

Bod č. 16/  Úprava organizačního řádu. 

Starosta předložil zastupitelům k projednání a ke schválení nový Organizační řád, aktualizovaný v souvislosti se 

zřízením nové komise MČ Praha – Březiněves, nazvané „Komise pro sport a volný čas“.  

 

Usnesení č. 15.8/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo nový Organizační řád, aktualizovaný v souvislosti se zřízením 

nové komise MČ Praha – Březiněves, nazvané „Komise pro sport a volný čas“.  

Organizační řád nabývá účinnosti dnem: 24.04.2019. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 

Bod č. 17/  Stanovení výše vstupného do sportovně-rekreačního areálu pro letní sezónu 2019. 

Zastupitelé projednali výši vstupného do sportovně-rekreačního areálu v letní sezóně 2019 a shodli se na tom, že 

cena zůstane stanovena ve stejné výši jako v loňském roce.  

Usnesení č. 16.8/19  

Vstupné pro osoby bez TP v MČ Praha – Březiněves do sportovně-rekreačního areálu v letní sezóně 2019:  

 

Dospělá osoba:     120,-Kč  po 16.00 hod. 80,-Kč  

Senior 65+           80,-Kč   po 16.00 hod.  80,-Kč 

Dítě do 6 let:          zdarma  po 16.00 hod. zdarma 

Dítě od 6 let do 15 let     80,-Kč  po 16.00 hod.  80,-Kč 

 

Pro dospělé osoby a děti s TP v MČB je vstupné do sportovně-rekreačního areálu v letní sezóně 2019 ponecháno 

zdarma.   

Zodpovídá: Ing. Jiří Haramul. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů  

 

Bod č. 18a/ Rozhodnutí č. j. MCP8 101113/2019, vydané ÚMČ Praha 8. 

 

Usnesení č. 17.8/19 

ZMČ Praha – Březiněves projednalo a schválilo, že MČ Praha – Březiněves, jako účastník řízení podá odvolání 

proti Rozhodnutí č.j. MCP8 104113/2019, vydanému Úřadem MČ Praha 8, odborem dopravy. Rozhodnutí se týká  

povolení připojení sousední nemovitosti parc. č. 427/5, 427/58 a 427/418 k. ú. Březiněves na komunikaci Na poli a 

K Březince v Praze 8, žadateli Ing. Jiří Raboch, Pod Václavem 1102/20, Praha 8 – Dolní Chabry, zastupujícímu 

společnost EURO DEVELOPMENT BŘEZINĚVES s.r.o., se sídlem Ječná 550/1, Praha 2 – Nově Město a 

spoluvlastníky pana Františka Kolínského a pana Zdeňka Kolínského, bytem Na Hlavní 18/53, Praha 8 – 

Březiněves. 

Zodpovídá: starosta Ing. Jiří Haramul.  

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se:  0 hlasů 
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Bod č. 18b/ SKLÁDKA ODPADŮ ĎÁBLICE, Využití volné kapacity v prostoru I. etapy skládky, k. ú. 

Ďáblice“. 

 

Usnesení č. 18.8/19 

Zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves projednalo oznámení záměru „Skládka odpadů Ďáblice, využití volné 

kapacity v prostoru I. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ a související dokumentaci k Posouzení vlivů na životní 

prostředí (EIA) a přijalo následující usnesení:  

Zastupitelstvo MČ Praha-Březiněves považuje záměr znovuotevřít část I. etapy skládky odpadů Ďáblice, jejíž 

kompletní rekultivace byla dokončena v roce 2004, za nepřijatelný, z následujících důvodů:  

 

1. Občané městské části Praha-Březiněves jsou dlouhodobě vystaveni významným ekologickým zátěžím, ať už se 

jedná o neustále narůstající tranzitní dopravu, sousedství s dálnicí D8 nebo polohu poblíž vzletového a 

přistávacího koridoru letiště Praha-Ruzyně. V těsné blízkosti městské části je navíc plánována realizace staveb 

519 a 520 pražského okruhu (části Suchdol-Březiněves a Březiněves-Satalice) s mimořádně komplikovanou 

mimoúrovňovou křižovatkou. Skládka odpadů je vzdušnou čarou 350 metrů od nejbližší obytné zástavby 

Březiněvsi. Funguje od 90. let 20. století a po celou dobu je pro okolní městské části významnou ekologickou 

zátěží, ať už kvůli silnému zápachu pravidelně přinášenému větrem od skládky, odletujícímu odpadu či 

zvýšené intenzitě nákladní dopravy. Znovuotevření skládky v její východní části, která je zástavbě nejblíže, by 

pro obyvatele znamenalo pouze další zátěž. 

2. Primárním důvodem vzniku ďáblické skládky byla potřeba někam ukládat pražský komunální odpad, jehož 

produkce dlouhodobě narůstala. Začátkem 90. let bylo skládkování jediným řešením, které měla Praha po ruce. 

Po téměř 30 letech je však situace diametrálně odlišná. Jasně definovanými prioritami jsou v současné době 

separace druhotně zpracovatelných odpadů a spalování zbylého odpadu. K tomu účelu Praha v roce 1998 

dostavěla velkokapacitní spalovnu v Malešicích, jejíž kapacita je dostačující. Ďáblická skládka tak postupně 

přestala být pro Prahu potřebnou. V tuto chvíli se jedná o čistě soukromý podnikatelský projekt, který nijak 

nepřispívá k řešení potřeb hlavního města v oblasti odpadového hospodářství. 

3. Nevidíme žádný důvod, proč by v současné době měly být kapacity k dalšímu skládkování hledány přímo na 

území hlavního města, navíc v těsné blízkosti obytné zástavby. Ve Středočeském kraji je v provozu celá řada 

skládek disponujících dostatečnou úložnou kapacitou. Sama společnost FCC Environment disponuje dvěma 

provozovnami v katastrech obcí Úholičky (vzdušnou čarou 10 km od ďáblické skládky) a Uhy (19 km). Obě 

zmíněné skládky se nacházejí ve výrazně větší vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby a mají volnou kapacitu 

k ukládání odpadu. Jejich využití se tak jeví jako mnohem vhodnější. Společnost FCC Environment má 

v areálu umístěnu překládací stanici, která je používána pro obě výše uvedené skládky (Uhy a Úholičky). 

4. Znovuotevření skládky by mělo také významné ekonomické důsledky. Lze očekávat částečné znehodnocení 

nemovitostí v okolních městských částech, které by se dotklo jak soukromých majitelů rodinných domů, tak 

větších investorů. Firmy, které staví v městských částech sousedících se skládkou nové obytné čtvrti, při 

podpisu smluv jistě nepředpokládaly, že by mohlo dojít ke znovuoživení té části skládky, na kterou je 

prakticky odevšad vidět a je na ní již vzrostlá zeleň. 

5. Obyvatelé městské části si v minulosti opakovaně stěžovali na intenzivní zápach, který od skládky přichází. 

Snahy o konstruktivní dialog a hledání rozumného řešení však byly vždy na samém začátku zástupci 

provozovatele skládky torpédovány a problém jako takový bagatelizován s tím, že vše je v pořádku, skládka je 

pod kontrolou a žádný reálný problém neexistuje. Nemáme sebemenší důvod se domnívat, že by byl 

provozovatel v budoucnu k problémům a potřebám obyvatel vstřícnější. 

6. Případné znovuotevření již rekultivované I. etapy skládky by se mohlo stát nebezpečným precedentem. 

Skládka je živý organismus a s tím, jak si bude dále „sedat“, lze očekávat, že se objeví nějaký využitelný 

prostor také v jejích dalších částech. Tím je tvrzení společnosti FCC „o využití volné kapacity v prostoru I. 

etapy skládky“ zcela irelevantní. I. etapa byla dokončena v termínu a zkolaudována. Časem pak může 

provozovatel žádat o otevírání nových a nových (již rekultivovaných) částí, včetně těch spadajících do II. 

etapy., 

7. Konečně, Poslanecká sněmovna odhlasovala v roce 2014 novelu Zákona o odpadech 229/2014 Sb., která mimo 

jiné zakazuje ukládat od roku 2024 veškerý směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady. 
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Uvažovat v takové situaci o znovuotevření části skládky, která je již přes deset let v klidovém režimu, 

považujeme za zcela nesystémový krok.  

Vyjádření zastupitelstva MČ Praha-Březiněves k záměru „Skládka odpadů Ďáblice, využití volné 

kapacity v prostoru I. etapy skládky, k. ú. Ďáblice“ je z výše uvedených důvodů negativní.  

Případné znovuotevření I. etapy skládky by mělo nepochybně závažný dopad na životní prostředí. Proto 

by podle našeho názoru měl být záměr případně posuzován podle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí (měl by tedy projít kompletním procesem EIA). 

Zastupitelstvo pověřuje starostu MČ Praha-Březiněves Ing. Jiřího Haramula zasláním tohoto vyjádření na odbor 

ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, a to do 17. 5. 2019. 

 

Pro:  8 hlasů 

Proti:  0 hlasů 

Zdržel se: 0 hlasů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Zdeněk Korint                Ing. Jiří Haramul 

           zástupce starosty MČ Praha – Březiněves                                       starosta MČ Praha – Březiněves 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00 hod. 

 

Zapsala: Martina Vilímková 

Ověřili:  Mgr. Zdenka Chaloupecká 

 Zdeněk Korint 

 

Termín příštího zasedání zastupitelstva byl stanoven na 15.5.2019 od 18:00 hod. do kanceláře starosty, U Parku 

140/3, Praha 8. 


