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UMÍSTĚNÍ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ULICI NA KŘTINĚ NA POZEMEK PARC. Č. 265/397
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Souhlas s navrženým stanovištěm Na Křtině jako vlastník
sousedního pozemku
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ÚMČ P11
Územní souhlas na vizuální oddělení stanoviště tříděného
Odbor výstavby odpadu od okolní komunikace
Krtičková
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Doručená petice proti umístění nádob na tříděný odpad do
prostoru parčíku v ulici Na Křtině

ZMČ

Usnesení č. 4 – ZMČ vzalo na vědomí petici proti umístění
nádob na tříděný odpad v ulici Na Křtině
Usnesení č. 5 – SZPvýbor – ZMČ schválilo umístění tříděného
odpadu a uložilo vytipování nového místa pro umístění
odpadu
Námitky k zápisu č. 6/2018 ohledně petice a umístění
kontejnerů
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ZMČ uložilo projednat přemístění stanoviště separovaného
odpadu ve výboru stavebním a pro ŽP za účasti zástupců
obyvatel a zástupců SVJ a SBD. Do té doby nebudou probíhat
stavební úpravy.
Jednání na stavebním výboru ohledně stanoviště
separovaného odpadu za účasti místních obyvatel, kterých se
problematika týká.

JUDr. Pospíšil

Ing. Hakl
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Žádost o směnu pozemků v okolí stavby, v části ulice Na
Křtině (nová pěší cesta, předzahrádky a trafostanice),
součástí návrhu na směnu byl i projekt nového stanoviště
tříděného odpadu.
Schválen návrh na směnu v ZMČ

18.12.2014

ZMČ
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Vyjádření ke kontejnerovému stání za kotelnou a zaslání
žádosti na Pražské služby o přemístění z pozemku u kotelny
na pozemek pod ulicí Proutěná u Milíčovských kopců
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Odbor výstavby
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Odbor výstavby
Ing. Bureš –
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Výzva k bezodkladnému zastavení prací na stavbě
kontejnerového stání na pozemku parc. č. 265/397

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby
kontejnerového stání na pozemku parc. č. 265/397

ZMČ PRAHA-ÚJEZD 20. 6. 2018
Ing. Roček –
email
14 4.6.2018

15

5.6.2018

16

5.6.2018

17

5.6.2018

18

19

ÚMČ 11
Územní souhlas na zpevněnou plochu pro stanoviště
Odbor výstavby tříděného odpadu
Krtičková
ÚMČ P11
Odbor výstavby
Ing. Bureš –
stavební dozor
Hlavní město
Praha
radní
Plamínková

6.6.2018

MHMP
Odbor ochrany
prostředí

6.6.2018

MČ PrahaÚjezd
Ing. Staněk
MHMP
Odbor ochrany
prostředí

20

21

8.6.2018

8.6.2018

Pražské služby
a.s.
Martin Látal
JUDr. Pospíšil

22

23

24

PŘÍLOHA Č. 1 ZÁPISU Č. 7/2018
Emailem pan Roček informoval, že podal na stavebním úřadě
podnět pro zahájení řízení k odstranění stavby

Sdělení o zastavení řízení o odstranění stavby – při kontrolní
prohlídce na místě dne 5.6. bylo zjištěno, že došlo pouze
k provádění prací nevyžadujících žádné opatření stavebního
úřadu.
Vyjádření pro pana Pospíšila:
Uvádí dvě varianty řešení:
- městská část místo pro tříděný odpad zřídí, pokud to bude
vyhovovat svozové společnosti
- ve spolupráci s občany MČ vytipuje místa jiná
Odpověď oddělení odpadového hospodářství:
MHMP neeviduje množství vytříděných surovin na
jednotlivých stanovištích separovaného odpadu, ani
odděleně na jednotlivých městských částech. Údaje o
množství je evidováno pouze za Prahu jako celek.
Zaslání žádosti na Pražské služby ohledně vyjádření
k umístění kontejnerů ke kotelně.

Vyjádření pro pana Pospíšila:
- odbor ochrany prostředí uvádí k problematice
komunálního odpadu na území obce, že obec má ze
zákona povinnost zabezpečit jeho sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování
- dále uvádí, že pokud by v blízkém okolí stanoviště
docházelo k neúměrnému hromadění odpadu, je možné
se obrátit na příslušný úřad s požadavkem na navýšení
počtu sběrných nádob
- také je zajišťován na rámec svozu pravidelný úklid do
vzdálenosti 3 m všemi směry od stanoviště s frekvencí 2 x
týdně
Vyjádření k umístění kontejnerů za kotelnou:
- vzhledem ke špatné obslužnosti bylo místo zrušeno
- bylo znovu provedeno místní šetření, navržené místo pro
stanoviště odpadu je nevhodné
Doručená konečná část petice – celkem 92 podpisů
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ÚMČ P11
Odbor
životního
prostředí
Vyskočil
SBD Kateřinky
875

Odpadové hospodaření:
- z hlediska nakládání s odpady souhlasí s umístěním stavby
dle předložené PD

Nesouhlasné stanovisko s umístěním u kotelny
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Nesouhlasné stanovisko s umístěním u kotelny

SVJ Vodnická
440

Nesouhlasné stanovisko s umístěním u kotelny

Obyvatelé SVJ
Vodnická 440

Vyjádření nesouhlasu obyvatel Vodnická 440 k umístění
kontejnerů – 14 podpisů

Obyvatelé
Proutěná 418421

Vyjádření nesouhlasu obyvatel Proutěná 418-421 k umístění
kontejnerů – 81 podpisů

