
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 19. 10. 2020 

 
 

Zápis 

z 03. zasedání Povodňové komise Městské části Praha 19 
 

Jednání Povodňové komise se konalo dne 19. 10. 2020 od 16,00 hod. v prostorách 

Rodinného centra Hangár 19, Bakovská, Praha 9. 
 

 

Program: 

1. Úvod a kontrola předchozích usnesení .....................................     předseda PK 

2. Téma „Obtok ČOV Kbely“……………...........……...……...    tajemník PK 

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

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

     

 Přítomni: 

 

• Pavel Žďárský, předseda PK MČ P19 – omluven 

• Ing. Vladimír Olmr, místopředseda PK MČ P19 – omluven 

• Ing. Michal Biskup, starosta MČ Praha Vinoř  

• Leoš Biskup, Velitel SDH Kbely – omluven 

• Mgr. Rastislav Švec, zastupitel MČ Praha 19 - nepřítomen 

• JUDr. Josef Nykles, tajemník ÚMČ P19  

• Bc. Ondřej Palo, vedoucí MO PČR Praha Čakovice  

• Ing. Jan Měchura, velitel OS MP Kbely – omluven 

• npor. Ing. Jiří Rýpar, 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  

• Mgr. Bc. Tomáš Marek, vodoprávní úřad – omluven 

• Bc. Pavel Vocetka, externista – omluven 

• Mgr. Martin Hrubčík, tajemník PK MČ P19     
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K bodu 1 - Úvod a kontrola předchozích usnesení 

Jednání Povodňové komise MČ Praha 19 zahájil v 16,00 hodin z pověření předsedy komise 

Pavla Žďárského tajemník komise Mgr. Hrubčík, který přednesl jednotlivá usnesení dříve 

přijatá povodňovou komisí, kdy k jednotlivým usnesením bylo zjištěno následující: 

Nejbližší povodňová obhlídka proběhne v souladu s předchozími usneseními dle informace 

paní vedoucí OŽPD Bc. Blanky Pokorné dne 24.11.2020, a to za účasti všech obligatroně 

usneseními i legislatvou předpokládaných osob. 

Problematika projednání povodňového plánu bude řešena po předložení aktualizovaného 

povodňového plánu HMP. 

V rámci úspor letošního rozpočtu bude uvažováno o nákupu vysoušečů pro účely krizového 

řízení. 

K bodu 2 -  Téma “ Obtok ČOV Kbely“ 

Informační souhrn plynule přešel k bodu 2, kterým bylo téma “ Obtok ČOV Kbely“. Po 

úvodních slovech tajemníka komise k tomuto tématu vystoupila paní vedoucí OŽPD Bc. 

Blanka Pokorná, která popsala současnou situaci, kdy uvedla, že: „předmětný stavební 

záměr řeší dlouhodobě nevyhovující situaci, kdy na pobočnou ČOV Kbely (dále jen „PČOV 

Kbely“) jsou nadbytečně odváděny srážkové vody ze západní části Kbel (okolí ulice 

Polaneckého, bývalý areál PAL Kbely – dnes Areál Kbely a pravděpodobně také část areálů 

AČR). Jedná se o výstavbu nové dešťové kanalizace DN 600 – DN 800 v úseku: garáže 

Železnobrodská – výústní objekt do Vinořského potoka pod hrází kbelského rybníka. Součástí 

navrhované dešťové kanalizace je též vybudování podzemní retenční nádrže (dále jen „RN“) 

o objemu 526,5 m3 (půdorysné rozměry 37,2 x 8,4 m) s regulací odtoku 200 l.s-1 v prostoru 

mezi hřištěm a BD č.p. 595/8 a 596/6 v Železnobrodské ulici. Na navrhovanou dešťovou 

kanalizace budou přepojeny přilehlé uliční vpusti, čímž se nadále sníží nátok srážkových vod 

na PČOV Kbely. Navrhovaná dešťová kanalizace je vedena ve většině trasy v komunikacích.“ 

Následně tajemník komise doplnil, že podklad byl povodňové komisi předán z “Komise sucho 

Kbely 2020–2025”, kdy povodňová komise je žádána o projednání a stanovisko k této 

stavební akci. Dále tajemník komise přednesl výsledek projednání v rámci “Komise sucho 

Kbely 2020–2025”, kdy komisi sdělil veškeré “Komisí sucho Kbely 2020–2025” vyjádřené 

připomínky. 

Po tomto proběhla výrazná diskuse, která zmínila mimo jiné i nezbytnost, aby retenční nádrž 

byla vybavená možností využívat zadrženou vodu k povrchovým účelům jako je zalévání, a 

tedy, aby zcela jistě v této retenční byl nezbytný přepad, tedy aby byla možnost vysávání této 

vody do cisteren, ke kropení, zalévání, dále  zmínila fakt, že předložený stavební záměr neřeší 

navazující úsek Vinořského potoka - zejména pak úsek vyústění navrhované dešťové 

kanalizace pod hrází kbelského rybníka – propustek Vinořského potoka pod ul. 

Mladoboleslavská, resp. není vyřešen vliv nově přivedených srážkových vod do koryta 
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Vinořského potoka v uvedeném úseku. Investor se nezabývá skutečností, zdali kapacita a 

průtočný profil koryta Vinořského potoka v uvedeném úseku bude odpovídat výšeným 

průtokům zejména v době intenzivních srážek. Stanovisko správce vodního toku – tzn. Povodí 

Labe, s.p. investor k dnešnímu dni nepředložil, na základě této diskuse se komise usnesla na 

níže uvedeném usnesení. 

Usnesení PK/01/19/10/2020: 

PK bere na vědomí předložené informace o stavební akci “Obtok ČOV Kbely“ a doporučuje 

Radě, aby se ztotožnila s námitkami “Komise sucho Kbely 2020 – 2025”, přičemž považuje 

za nezbytné, aby součástí v tomto bodu projednávané dokumentace byl zjišťovací protokol, 

jaké všechny plochy v metrech čtverečních jsou zahrnuty do daného odvodu srážkové vody 

vč. např. letiště, a dále posouzení vodoteče Vinořského potoka tak, aby nenastala povodňová 

situace, přičemž komise chápe jako účelné, aby se zástupce této komise mohl účastnit 

průběhu přípravy aktualizace v tomto bodu projednávané dokumentace. 
 

pro/proti/zdržel se 

8/0/0 
 

K bodu 3 – Různé 

Tajemník povodňové komise vyzval členy k vyjádření případných námětů do bodu různé. 

Téma 1 – Podněty k znovuvyužití deštové vody 

člen komise JUDr. Josef Nykles – Předložil komisi dva zajímavé podněty k znovuvyužití 

dešťové vody, navrhl rozšíření svejlů, kdy komise podněty důsledně prostudovala. 

vedoucí OŽPD Bc. Blanka Pokorná – Uvedla, že podněty jsou účelné a zajímavé, kdy jisté 

části jsou již realizovány i na Praze 19, ostatní bude zahrnuto v dalších případných záměrech. 

Následně tajemník PK v 17,35 hodin ukončil 03. zasedání PK MČ P19. 

V Praze dne 19. října 2020 

 

 

 

 

_________________________ 

Mgr. Martin Hrubčík, MBA 

tajemník Povodňové komise 

MČ Praha 19 
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