MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
P10-128188/2019

Zápis

z 12. jednání výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
které se konalo dne 18. 11. 2019, v budově ÚMČ Praha 10
PřItomnI členové výboru: Ing. Milan Maršálek, Ing. Viktor Lojík, Ing. Roman Bulíček,
Ing. Miroslav Kos, Mgr. Denisa Řezníčková, Jaroslav Štěpánek, MBA, Mgr. Matěj Štěpánek
Omluvení členové výboru: --Neomluveni členové výboru: --Hosté (viz prezenční listina)

jednánívýboru bylo zahájeno v 17:07 hodin.
Určeni ověřovatele: Mgr. Matěj Štěpánek
H/asovánL' pro 6 proti O zdržel se O
Program: navržené body jednání
l) Organizační záležitosti
2) Terminál Malešice - probihajÍcÍ posouzeni vlivů na životní prostředí (EIA)
3) Různé + iniciativníč|enů VŽPl
Popis průběhu jednání
l) Organizační záležitosti

Předseda výboru přivítal členy, paní 1. mistostarostku Ing. Komrskovou a pana místostarostu
Ing. arch. Valoviče a hosty z řad veřejnosti.

Program byl schválen dle navržené pozvánky.
H/asováni' pro 6 proti O zdržel se O
Ing. Maršálek navrhl změnu času dalšího řádného jednání 2. 12. 2019, začátek byl se
souhlasem všech členů ustanoven na 16:00.
2) Terminál Malešice - probihaiÍcÍ posouzení vlivů na životní prostředí (EIA)
Ing. Maršálek krátce shrnulfakta z minulého zasedání, na kterém se již VŽPl operativně zabýval
záležitostí záměru ,,Terminál Malešice". Byla předložena dokumentace vlivů na ŽP, kterou
předkládá soukromý investor Rail Cargo Terminal Praha s.r.o. Jedná se o pokračování
zjišťovacího řizenI z roku 2017. Termín připoHnkovánI k dokumentaci končí 2. 12. 2019.
Dotčené orgány jsou MHMP, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a veřejnost, včetně vlastníků
Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejněni způsobem
umožňujlclm dálkový přistup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujlclmi ochranu informacj zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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pozemků a spolků, které se zabývají ochranou přírody a krajiny. MČ jsou z pravidla pouze
účastníkem územního řIzení, nikoliv řIzenI stavebního.
V 17:12 přišel pan j. Štěpánek, MBA.

Ing. arch. Valovič zmínil projednáníproblematiky v RMČ a přijaté usnesení RMČz 13. 11. 2019:
RMČ
l.
ll.

bere na vědomí
informaci o průběhu posuzování vlivů na ŽP (EIA) k záměru Terminál Malešice
nesouhlasí
se záměrem Terminál Malešice na území MČ Praha 10

Ill.

souhlasí
s návrhem usnesenÍZMČ dle upravené přílohy č. 2 předloženého materiálu

IV.

pověřuje
Ing. arch. Valoviče, místostarostu, předložit na 12. jednání ZMČ informaci o průběhu
posuzovániv|ivů na ŽP (EIA) k záměru Terminál Malešice

Ing. Maršálek doplnil, že posuzujíchn orgánem je odbor ochrany prostředí MHMP, kde má
spolu s Pecánkem dojednává termín osobního jednání. Podmínkou pro stanovení veřejného
projednáváni je odůvodněné nesouhlasné vyjádřeni veřejnosti. v tomto případě je možné
vzhledem k zásadnímu nesouhlasu veřejnosti očekávat, že tato zákonná podmínka bude
splněna.
Be. Pecánek krátce shrnul připomínky ze strany OŽD, např. rozNstění v rámci celé Prahy (na
,,naší" straně Vltavy 2 terminály a na druhé žádný). Dále pozemek, který je sice brán jako
železniční, nicméně se jedná o ornou půdu. V podkladech se již neuvádí, jak se bude dále se
zeminou nakládat. Další připomínka se týká nakládáni s dešťovými vodami, fauny a flory.
Zmínil, že v mezidobí se změnily předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny, konkrétně, co se
týče povolování kácení dřevin, proto je dokumentace zpracována v návaznosti na neplatný
právní předpis. Hodnota poléhavých prachů je již v současné době překročena a tendence
bude ještě stoupat. Připomínky se týkají i hlukové zátěže. Sekce dopravy ještě nebyla
projednána dopodrobna, ale pravděpodobně se nejedná o Terminál pro Prahu, jak bylo
avizováno, ale nýbrž pro celou střední Evropu, neboť převážná část kamionů je směřována na
vyústění na Dli.
Ing. Maršálek zmínil, že nejdCdežitější požadavky na jednání s MHMP jsou: zajistit veřejné
projednáváni, možnost vráceni dokumentace k přepracování a vydáni nesouhlasného
závazného stanoviska EIA. Závaznost spočívá ve faktu, že při obdržení nesouhlasného
stanoviska nelze podat přihlášku do územního řIzeni. Novinkou v dokumentaci oproti
zjišťovacímu řIzeni je ze strany investora nově vypracovaná úspornější varianta D záměru.
Podotkl také, že investor pominul ze Závěru zjišťovacího řIzení vypracováni tzv. varianty
nulové.
V 17:34 odešla Ing. Komrsková.

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujlclm dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravuj/clmi ochranu informacj zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Ing. arch. Valovič se dotázal na rozpor v hodnotách velikosti pozemku, Be. Pecánek přisKbil
znovu prověřit, pravděpodobně se jedná o hodnotu ze zjišťovacího řIzenI. Při rozloze nad 10
ha je povo|ujÍcÍm orgánem ve věci odnětIZPF MŽP, při rozloze do 10 ha MHMP.
Ing. Řezníčková se dotázala na reakci IPR na napojení na Dli. Ing. Maršálek poukázal na
doporučujÍcÍ podmínku ze zjišťovacího řIzenI ohledně spuštěni záměru až s realizací
Městského okruhu (511). V současné dokumentaci problematika není řešena vůbec.
Ing. Kos se dotázal na kapacitu Terminálu Uhříněves, proběhla diskuse.
Pan
z řad veřejnosti se zajímal o skutečnost, odkud jde tlak na výstavbu Terminálu.
jedná se o soukromého investora (česká pobočka rakouských státních drah), který v lokalitě
vidí významný logistický uzel. Proběhla diskuze.
Pan
bydlí vedle trati v Malešicích a zmínil uvažovanou výstavbou při Černokostelecké
ulici, zda by záměr neměl vliv na vybudování Terminálu Malešice. Be. Pecánek poukázal na
Metropo|itni plán, kde se do budoucna uvažuje zařazeni do průmyslové oblasti. V současném
plánu existují i lokality pro smíšené využití. Obytná zástavba je plánována pro cca 2500 lidi.
Ing. Maršálek doplnil, že průzkum v dokumentaci není aktualizovaný.

Pan

a pan

se zapojili do diskuse.

Ing. Maršálek na závěrdoplnil, že avizovaný odborný externista bude k připorMnkovánípřizván
a podotkl, že k připorMnkování ze strany veřejnosti byl vytvořen formulář, který bude
veřejnosti k dispozici prostřednictvím webových stránek petičního výboru, který se ustanovil
z řad mIstních občanů v roce 2017 k Petice "Ne překladišti Malešice!", která získala 1866
podpisů veřejnosti.
Finální připomínky budou odeslány v termínu 2. 12. 2019 a zastupitelům budou nejpozději
dány na vědomí na lednovém ZMČ i s ohledem na termín veřejného projednání EIA.
K tomuto bodu bylo přijato usnesení č. VŽPI/12/1.
Hlasováni: pro 7 proti O zdržel se O

3) Různé + iniciativnjč|enů VŽPI
J. štěpánek, MBA
·

absence kontejneru na odpad - Chrpová

Jednání bylo ukončeno v 18:23 hodin.
Součástitohoto zápisu jsou usneseni výboru č. VŽPI/12/1.

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujlclm dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujlclmi ochranu informací, zejména ochranu osobních údaju, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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Přílohy:
č. 1 PrezenčnIlistina

p uj"'LL/'
Mgr. Matěj Štěpánek
'"'==""

Ing. Milan Maršálek
jméno a podpis předsedy

Be. Martin Pecánek
jméno a podpis TAJ výboru

19. 11. 2019
datum vyhotoveni zápisu
záznam: Be. Ing.jana Hejná

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejněni způsobem
umožňujlclm dálkový přistup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujlclmi ochranu informaci, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.
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usnesení výboru pro životní prostředí a infrastrukturu
Č. VŽPI/12/1
ze dne 18. 11. 2019

výbor pro Životní prostředí a infrastrukturu

·

DOPORUČUJE

ZMČ Praha 10 nesouhlasit se záměrem ,,Terminál Malešice" na území MČ Praha 10

·

ULOŽIT

RMČ Praha 10 odeslat připomínky MČ Praha 10 k dokumentaci posouzenIvlivů na životní
prostředí (EIA), v souladu se zákonem č. 100/2001
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, tak aby:

Sb.,

o

posuzování

vlivů

1.

byl vznesen požadavek na uspořádáníveřejného projednání na území
MČ Praha 10, a to v termínové součinnosti s MČ Praha 10

2.

byl vznesen požadavek na vrácenidokumentace EIA k jejímu
dopracování
byl vznesen požadavek na vydání nesouhlasného závazného stanoviska

3.

EIA

Usnesení bylo přijato počtem ,, 7 pro návrh, proti návrhu O, zdržel se O ,, hlasů členů výboru.

p1c"'"Ľ"_
Ing. Milan Maršálek

předseda výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ P 10

Zápis z jednání výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 je pro účely jeho zveřejnění způsobem
umožňujlclm dálkový přístup upraven tak, aby jeho podoba byla v souladu s právními předpisy,
upravujlclmi ochranu informací, zejména ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromífyzických osob.
Originál prezenční listiny je uložen u tajemníka výboru.

