
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19
Povodňová komise
Semilská 43, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 04
Fax: 284 08 08 13, tel.: 284 08 08 31
e-mail : hrubcik.martin@kbely.mepnet.cz

V Praze dne 24. 10. 2019

Zápis
z 02. zasedání Povodňové komise Městské části Praha 19

Jednání Povodňové komise se konalo dne 24. 10. 2019 od 10,00 hod. v zasedací
místnosti Úřadu městské části Praha 19, Semilská ul. 43/1, Praha 9 – Kbely.

Program:

1. Úvod a seznámení s problematikou povodňové komise ........... předseda PK

2. Téma „Digitální povodňový plán“…………………………... tajemník PK

3. Různé……………………………………......…………......…. tajemník PK

4. Usnesení a závěr ……………………………............………... předseda PK

Přítomni:

 Pavel Žďárský, předseda PK MČ P19

 Ing. Vladimír Olmr, místopředseda PK MČ P19 – omluven

 Ing. Michal Biskup, starosta MČ Praha Vinoř – v zastoupení Bc. Nová Monika

 Leoš Biskup, Velitel SDH Kbely

 Mgr. Rastislav Švec, zastupitel MČ Praha 19

 JUDr. Josef Nykles, tajemník ÚMČ P19

 Bc. Ondřej Palo, vedoucí MO PČR Praha Čakovice

 Ing. Jan Měchura, velitel OS MP Kbely

 npor. Ing. Jan Hanuš, velitel HS – 10 Satalice

 Ing. Ivana Peterková, vedoucí stavebního odboru

 Kateřina Březinová, referent krizového řízení

 Bc. Blanka Pokorná, vedoucí odboru životního prostředí

 Vladimír Bílek, vedoucí oddělení dopravy ÚMČ P19 – omluven

 Bc. Pavel Vocetka, externista

 Mgr. Martin Hrubčík, tajemník PK MČ P19
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K bodu 1 - Úvod a seznámení s problematikou povodňové komise

Jednání Povodňové komise MČ Praha 19 zahájil v 10,00 hodin její předseda Pavel Žďárský.

Posléze předal slovo tajemníkovi komise Mgr. Hrubčíkovi, který stručně shrnul informace o
základní úloze povodňové komise a protipovodňových opatření.

K bodu 2 - Téma “ Digitální povodňový plán“

Informační souhrn plynule přešel k bodu 2, kterým bylo téma “ Digitální povodňový plán“. Po
úvodních slovech k tomuto tématu vystoupil předseda Pavel Žďárský, který pohovořil o
důležitosti být připraven na jakékoliv riziko, které může ohrozit kbelské občany, kdy následně
popsal celý proces, který vedl k vytvoření DPP.

Tajemník PK naznačil základní parametry DPP, který byl v předstihu zaslán členům PK a
požádal členy PK k případnému vyjádření připomínek k tomuto dokumentu.

člen komise Ing. Ivana Peterková – Pohovořila o skutečnosti, že v plánu použitá
terminologie, např. hotel Erko, již dnes neodpovídá realitě (jedná se o objekt Luštěnická
723/13, Praha 9), terminologie by mohla mást občany v krizové situaci.

tajemník komise Mgr. Martin Hrubčík - Uvedl, že si tento rozpor uvědomuje, kdy při
koncepci plánu zvažoval obě varianty, avšak převážil nakonec názor, že plán je koncipován
nikoli pro veřejnost, ale pro členy povodňové komise, pro něž je stále název hotel Erko
výstižnější.

předseda komise Pavel Žďárský – Vyjádřil přesvědčení, že terminologie by měla odpovídat
současnosti, kdy název „bývalý hotel Erko“ může být použit doplňkově pro upřesnění, ale
prioritně by nemovitost měla být vedena pod současným názvem „bytový dům Luštěnická
723/13, Praha 9“. V tomto ohledu je nutno učinit revizi dokumentu. Dále doplnil, že
v dokumentu jsou jednotlivé objekty v zátopových územích, které mají povinnost taktéž
vytvořit své povodňové plány, což považuje také za nezbytné prověřit.

Usnesení PK/01/24/10/2019:
PK odkládá projednávání povodňového plánu na příští zasedání povodňové komise s tím,
že do té doby budou vypořádány v rámci jednání uvedené námitky.

pro/proti/zdržel se
11/0/0
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K bodu 3 – Různé
Předseda povodňové komise vyzval členy k vyjádření případných námětů do bodu různé.

Téma 1 – Povodňové prohlídky

člen komise Ing. Ivana Peterková – Připomněla zákonnou povinnost povodňových
prohlídek.

tajemník komise Mgr. Martin Hrubčík - Uvedl, že tyto probíhají, kdy letos proběhla
v měsíci květnu, a to v režii vodoprávního orgánu.

předseda komise Pavel Žďárský – Určil, že vzhledem k důležitosti daného tématu je nutno
dát takové činnosti jasná pravidla, kdy navrhl PK postup. Povodňovou prohlídku realizuje
Odbor životního prostředí Městské části Praha 19, minimálně jednou ročně, ideálně v období
tání, kdy realizuje zprávu i s fotodokumentací a tuto doručuje prostřednictvím tajemníka
povodňové komise této komisi, která ji po projednání předkládá Radě Městské části Praha 19
na vědomí. Povodňových prohlídek se obligatorně účastní vedoucí OŽPD, vedoucí OV, Mgr.
Rastislav Švec, Leoš Biskup, Bc. Pavel Vocetka. Nad rámec tohoto očekává, že Bc. Pavel
Vocetka a Vladimír Bílek provedou dle předchozí domluvy revizi průtočnosti a opatření
k vyčištění toku ještě do období zámrazu.

Usnesení PK/02/24/10/2019:
PK ukládá vedoucí OŽPD realizaci povodňových prohlídek, dle § 72 vodního zákona,
minimálně jednou ročně, ideálně v období tání, kdy realizace zahrnuje i vytvoření zprávy
s fotodokumentací a její předání prostřednictvím tajemníka povodňové komise této komisi a
určuje obligátní členy těchto obhlídek takto vedoucí OŽPD, vedoucí OV, Mgr. Rastislav
Švec, Leoš Biskup, Bc. Pavel Vocetka.

pro/proti/zdržel se
11/0/0

Téma 2 – Vytrubnění ČOV

vedoucí OŽPD - Připomněla, že ČOV ústí do Vinořského potoka a že poměry tohoto ústí
jsou schopny ovlivnit odtokové poměry zájmového toku.

předseda komise Pavel Žďárský – Určil, že v tomto ohledu je nutno již nyní žádat jasná
opatření v oblasti, kdy navrhuje uzavíratelný kohout k vyústění ČOV Kbely do Vinořského
potoka.

Usnesení PK/03/24/10/2019:
PK žádá, s ohledem na povodňová rizika, jasná opatření, např. uzavíratelný kohout,
k vyústění ČOV Kbely do Vinořského potoka.

pro/proti/zdržel se
11/0/0
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Téma 3 – Zátopy

předseda komise Pavel Žďárský – Připomněl zátopy, zejména v oblasti ulic Hůlkova a
Košařova, kdy je nutno s určitou kapacitou sil počítat i na tuto činnost.

tajemník komise Mgr. Martin Hrubčík - Uvedl, že v podobných situacích jsou občany
jako pomoc žádány vysoušeče, kterými nyní MČ Prahy 19 nedisponuje.

Usnesení PK/04/24/10/2019:
PK ukládá tajemníkovi PK, aby zvážil možnost nákupu vysoušečů prostřednictvím dotace.

pro/proti/zdržel se
11/0/0

Následně předseda PK Pavel Žďárský v 11,20 hodin ukončil 02. zasedání PK MČ P19.
V Praze dne 27. října 2019

_________________________ __________________________
Mgr. Martin Hrubčík, MBA Pavel Ždárský
tajemník Povodňové komise předseda Povodňové komise

MČ Praha 19 MČ Praha 19
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