---------- Původní zpráva ---------Od: Ježková Sandra (MHMP, S03) <Sandra.Jezkova@praha.eu>
Komu: jspojka@seznam.cz <jspojka@seznam.cz> sykovae@senat.cz, NÁM Nouza Jiří (ZHMP)
<Jiri.Nouza@praha.eu>

Datum: 11.4. 2014
Předmět: Zápis - Spořilov

Vážená paní doktorko,
děkuji Vám za Váš e‐mail.
Vaší žádosti o dojmenování paní Věry Matouškové Dis. bylo vyhověno. V příloze si Vám tudíž dovoluji
zaslat nový jmenovací dekret.
K Vaší žádosti o zveřejnění naší korespondce – kompletní korespondence byla předána referentovi
technické podpory, který přislíbil vložení na internetové stránky v co nejbližší době.
Dovoluji si Vás také informovat, že všechny Vaše dotazy budou zodpovězeny a probrány na 1. jednání
pracovní skupiny, která se bude konat 18. dubna v 9 hod v kanceláři č. 349.
Děkuji Vám za pochopení a přeji hezký den
Bc. Sandra Ježková
sekretářka náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Jiřího Nouzy
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
tel.: 236 002 791
mobil: : +420 601 372 950
e-mail: sandra.jezkova@praha.eu

____________________________________________________________________________
From: jspojka@seznam.cz [mailto:jspojka@seznam.cz]
Sent: Thursday, April 10, 2014 7:59 AM
To: NÁM Nouza Jiří (ZHMP); Ježková Sandra (MHMP, S03)
Cc: sykovae@senat.cz
Subject: Fwd: Re: Zápis - Spořilov

Vážený pane náměstku,
vzhledem k tomu, že jsme na náš mail z 26/3/2014 (viz níže), a to zejména na bod 5 - složení
pracovní skupiny, doposud neobdrželi žádnou reakci, žádáme tímto o neprodlené zveřejnění
obsahu tohoto mailu (včetně kompletní historie) na
http://praha.eu/jnp/cz/home/doprava_v_praze/automobilova/sporilov/index.html.
Děkuji a přeji hezký den.
S pozdravem
RNDr. Pavla Kačabová
--

Zdravý Spořilov, o.s.
http://zdravysporilov.webnode.cz/
__________________________________________________________________________
---------- Původní zpráva ---------Od: jspojka@seznam.cz
Komu: Ježková Sandra (MHMP, S03) <Sandra.Jezkova@praha.eu>
Datum: 26. 3. 2014 9:57:13
Předmět: Re: Zápis - Spořilov
Vážená paní bakalářko,
děkujeme za zaslaný mail, k jehož jednotlivým bodům máme tyto poznámky:

ad 1)
 Požádejte, prosím o pomoc zástupce MHMP, kteří byli jednání přítomni, jistě Vám rádi
pomohou.
ad 2)


Prosíme o zaslání těchto bodů, které budou předmětem jednání PS dne 18/4/14, a to
v dostatečném časovém předstihu. Současně velmi prosíme, abyste jako svolávající strana
zajistila vyhotovení zápisu optimálně hned na místě tak, aby jej přítomní mohli hned
podepsat. Alternativou je rozeslání návrhů zápisu k připomínkám, zapracování možných
protichůdných požadavků na úpravu zápisu ale může být obecně problematické.

ad 3)
 Zaslané maily u 11/3 a 17/3/14, u kterých jsem vždy žádali o zveřejnění, k dnešnímu datu
na daném portálu stále k dnešnímu datu (25/3/14) vystaveny nejsou.
Ad 4)

Ze stenozápisu (byť je s chybami) vyplývá, že neomezený prostor k vyjádření
zúčastněným dát nebyl. To jsme předpokládali, a proto jsme připravili soubory otázek
k zodpovězení.
 Děkujeme za zaslání Vašich vyjádření, nepokládáme je za vyčerpávající, nicméně
neshledáváme účelným je nadále řešit prostřednictvím e-mailů.
 Nyní reagujeme pouze na Vaše vyjádření v dokumentu „Stručné vyjádření k bodům
obsaženým v dokumentu Stanovisko OS Zdravý Spořilov, o.s., kde v bodě 5, odrážce
b) uvádíte, že „Podél Jižní spojky v úseku Sliačská – Hlavní není bytová zástavba, ale
komerční areál; bytová zástavba ulice Severní XI je za tímto areálem, protihluková
opatření jsou prioritně určena k ochraně objektů pro bydlení“. S tímto
konstatováním zásadně nesouhlasíme – podél celé východní strany Severní XI je
souvislá řada rodinných domků, kde žijí lidé. Doporučujeme navštívit lokalitu
osobně. Na základě jakých aktuálních výsledků, provedených autorizovaným
měřením, rozhodujete o dalším vystavování stovek lidí hlukové zátěži, která

odklonem kamionů pochopitelně výrazně vzrostla? Zdůrazňujeme, že požadavek na
ochranu této části Starého Spořilova je průběžně vznášen ve všech stanoviscích a
dopisech našeho občanského sdružení, z nichž řada je vystavena na Vašem
specializovaném portále.
 I my jsme pro konstruktivnější průběh jednání, ten však mj. předpokládá zaslání
konkrétních bodů programu včetně doprovodných materiálů v dostatečném časovém
předstihu před konáním jednání.
ad 5)
 Pozvánku na jednání včetně jmenovacího dekretu jsme obdrželi, naše vyjádření jsme
zaslali v samostatném mailu, nicméně pro úplnost opakujeme i zde:
Ke složení pracovní skupiny vznášíme tyto požadavky:

Zvýšit počet zástupců OS Zdravý Spořilov z jednoho na dva (viz např. náš návrh na
dvou členné zastoupení v mailu ze 17/3/2014, a to konkrétně jmenováním Věry
Matouškové, Dis. Navíc jistě chápete, že z hlediska rovného zacházení toto
požadujeme i proto, že za OS SOS Spořilov jsou jmenování zástupci dva. Současně
požadujeme možnost zastupování všech jmenovaných členů, např. v případě nemoci či
neodkladných pracovních záležitostí /viz též níže/.


Při jednání 28/2/2014 byla řeč o pracovní skupině ve vztahu k problematice ovzduší.
Vzhledem k tomu, že je členem pracovní skupiny jmenována i hluková
koordinátorka Ing. Pavla Úlovcová, zamýšlíte zřejmě, že se pracovní skupina bude
zabývat problematikou Spořilova z hlediska imisní i hlukové zátěže. Tento názor
podporujeme, jen velmi doporučujeme, aby v tomto případě byla pracovní skupina
rozšířena i o zástupce HSHMP.



Závěrem doporučujeme, aby aktualizované jmenování pracovní skupiny obsahovalo
tyto náležitosti:

a) Datum jmenování a Č.j
b) Zaměření pracovní skupiny – zřejmě tedy ovzduší a hluk. Pokud není řečeno, znamená to
komplexní problematiku Spořilova – tedy např. i světelné znečištění, dostupnost MHD, péči o
zeleň, bezpečnost občanů apod.
c) Pravomoci pracovní skupiny a mechanismy jejího fungování (účel založení; komu
odpovídá; kdo a jak rozhoduje; kdo, jak a v jakém časovém horizontu pořizuje zápis;
možnosti zastupování jmenovaných členů; možnost přizvání odborníků, jak často se schází;
kdy může dojít k ukončení nebo např. rozšíření její činnosti atd). Tyto otázky by však měly
být objasněny a diskutovány ještě před jmenováním pracovní skupiny.
S pozdravem
RNDr. Pavla Kačabová
-Zdravý Spořilov, o.s.
http://zdravysporilov.webnode.cz/
________________________________________________________________________

---------- Původní zpráva ---------Od: Ježková Sandra (MHMP, S03) <Sandra.Jezkova@praha.eu>
Komu: jspojka@seznam.cz <jspojka@seznam.cz>
Datum: 20. 3. 2014 9:47:10
Předmět: Zápis - Spořilov
Vážená paní doktorko,
děkuji Vám za Váš mail a dovoluji si vyjádřit se jednotlivě k Vašim bodům:
1) Žádost o úpravu stenozáznamu . Bohužel Vám musím sdělit, že nelze doplnit jména u řečníků,
jelikož je zpětně nelze identifikovat. Dovoluji si Vás proto zdvořile požádat o pomoc s tímto
problémem a o opravu.
2) K Vašemu požadavku na vyhotovení klasického zápisu musím podotknout, že klasický zápis
z tohoto jednání není požadován, avšak jednotlivé body zápisu jsou rozpracovány a pracuje se na
nich. Body budou podrobně rozebrány na pracovní skupině, která se bude konat 18.4.2014 a dnes
Vám na ni byla odeslána pozvánka.
3) Ohledně Vašich požadavků, které byly položeny - na obou blocích se pracuje a opět budou
zodpovězeny přímo na pracovní skupině. Na umístění Vašeho mailu na webové stránky k tomu
určené byl již vznesen požadavek. Předpokládáme tedy zveřejnění nejpozději do konce tohoto týdne.
4) V průběhu diskuze k oběma blokům jednání dne 28.2.2014 byl dán neomezený prostor na
položení jakýchkoliv dotazů ze strany všech zúčastněných a tyto dotazy byly na místě zodpovězeny.
Přesto jsme však dotazy nechali znovu zpracovat a odpovědi Vám zasílám v příloze tohoto mailu.
Pokud máte nové dotazy k danému tématu, bude Váš požadavek na zodpovězení otázek taktéž
vypořádán na pracovní skupině, která se sejde 18.4.2014. Aby jednání mohlo probíhat konstruktivně,
dovoluji si požádat o zaslání otázek předem, a to zvlášť otázky na ovzduší a zvlášť otázky na
protihluky. Spatřujete‐li nějaké další nedostatky, připravte si je, prosím, taktéž na pracovní

skupinu.
5) K poslednímu bodu si jen dovolím zopakovat, že pozvánka na pracovní skupinu včetně
jmenovacího dekretu Vám byla dnes odeslána.
Děkuji za pochopení a spolupráci.

S pozdravem
Bc. Sandra Ježková
sekretářka náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Jiřího Nouzy
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
tel.: 236 002 791
mobil: : +420 601 372 950
e-mail: sandra.jezkova@praha.eu

________________________________________________________________________________

From: jspojka@seznam.cz [mailto:jspojka@seznam.cz]
Sent: Monday, March 17, 2014 8:55 AM
To: Ježková Sandra (MHMP, S03)
Cc: sykovae@senat.cz; sram@biomed.cas.cz; vvkeder@chmi.cz; Jan.Kuzel@mzp.cz;
Katerina.Sukdolova@mzp.cz; renata.skopkova@mzp.cz; Schön Kateřina (); NÁM Nouza Jiří (ZHMP);
Kunert Ladislav [P4]; Lejsková Helena [P4]; Těšitel Alois [P4]; Bodenlos Jiří [P4]; Kyslík Petr [P4];
Miláčková Veronika (MHMP, ŘED OZP); Janota Josef (MHMP, OZP); Pivec Ladislav (TSK Praha);
Úlovcová Pavla (MHMP, SVM)
Subject: RE: Zápis - Spořilov

Dobrý den,
děkujeme za zaslání stenozáznamu. Bohužel stenozáznam obsahuje řadu nepřesností, které
požadujeme odstranit. Jedná se zejména o:


Hned v úvodu (úvodní řeč p. náměstka Nouzy) žádáme o zpřesnění textu tak, aby
bylo jednoznačné, kdo koho zastupuje, např. já nejsem místopředsedkyní OS SOS
Spořilov.



U řečníků, u kterých chybí jména, tato jména doplnit.



Zkontrolovat, zda jsou u jednotlivých příspěvků uvedena správná jména (např. str. 11
jsem danou připomínku nevznesla já, ale zástupkyně OS SOS Spořilov).

1) 1) Žádáme tedy o úpravu stenozáznamu a o vystavení korigované verze.

2) 2) Současně požadujeme korigovanou podobu stenozáznamu doplnit klasickým zápisem,
ze kterého by byly patrné minimálně hlavní body diskuse a přijaté závěry, tak jak jsme
požadovali v našem předchozím mailu z 11/3/2014.
3)
3le 3) Dále žádáme, aby tento mail i mail z 11/3/2014 byl zveřejněn na specializovaném
portále HMP, který byl zřízen pro tento účel. Pro jistotu rekapitulujeme požadavky za
našeho OS, které jsme již vznesli mailem z 11/3/2014. Jedná se o tyto body:
I.Blok – „Ovzduší“

Bude vytvořen pracovní skupina (MHMP, OS, MŽP) za účelem specifikace
dalšího sledování kvality ovzduší v oblasti celého Spořilova a k návrhu opatření ke
snížení imisní zátěže celé oblasti. Bude-li shledáno účelným, bude tato pracovní
skupina rozdělena do dvou dílčích pracovních skupin.
II. Blok - „Hluk“
 Připravovaná protihluková opatření budou doplněna o Jižní část Starého Spořilova
podle 5. května (již jsme za OS dodali materiály, kde jsme historicky požadovali
protihluková i v této lokalitě Spořilova – mj. dopisy jsou vystaveny na portále







dopravy HMP. Jedná se zde o úsek 5. května od křížení Jižní spojky po nájezd na
D1 (po křížení se Spořilovskou) - Mezi vilovou zástavbou a komunikací 5. května
z části vystavena „protihluková“ stěna, je evidentní její nedostatečná funkčnost –
nechrání přilehlou zástavbu před narůstající dopravou, stěna nerespektuje stoupání
komunikace, hluk se odráží od vyšších protilehlých budov OBI a TMOBILE.
Navíc stěna nebyla dimenzována na ochranu před hlukem z provozu kamionů.
Připravovaná protihluková opatření budou doplněna o úsek Starého Spořilova
(nechráněna zástavba v Severní XI.) podle Jižní spojky Sliačská – Hlavní.
V rámci diskuse byl vznesen požadavek na pokládku protihlukového asfaltu i
v úsecích podél Starého Spořilova.
Požadované snížení rychlosti nesmí být provedeno na úkor zhoršení kvality
ovzduší.
V diskusi byl rovněž vznesen požadavek na zajištění kontroly technického stavu
vozidel (zejména těžkých vozidel), např. i za použití mobilní váhy.
Maximální podpora dostavby 511, dle informace p. náměstka Nouzy je již
ustanovena pracovní skupina, jejímž je sám členem. P. náměstek požádal v této
věci o pomoc pí. senátorku Sykovou.

4) Současně si dovolujeme připomenout náš požadavek na zodpovězení otázek,
vznesených ze strany našeho OS ve stanovisku, které je již přílohou Vámi
zaslaného„zápisu“ a které bylo dáno k dispozici na vlastním jednání 28/2/2014.

5) Prosíme o informaci, kdy bude fakticky ustanovena pracovní skupina k sledování
a řešení imisní situace v oblasti celého Spořilova. Domníváme se, že za každou
stranu by měli být jmenováni dva členové. Prosíme o nastínění fungování této
pracovní skupiny (organizační schéma, členové, termíny jednání, zastupování na
základě plné moci(?) apod).
Děkujeme a zůstáváme s pozdravem
RNDr. Pavla Kačabová
-Zdravý Spořilov, o.s.
http://zdravysporilov.webnode.cz/
__________________________________________________________________________

---------- Původní zpráva ---------Od: Ježková Sandra (MHMP, S03) <Sandra.Jezkova@praha.eu>
Komu: jspojka@seznam.cz <jspojka@seznam.cz>
Datum: 14. 3. 2014 12:43:58
Předmět: RE: Zápis - Spořilov
Vážená paní doktorko,
moc se omlouvám, zpracování stenozáznamu trvalo trochu déle. Avšak během dnešního dne
(nejpozději v pondělí) by se měl kompletní stenozáznam objevit na stránkách
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/doprava_v_praze/automobilova/sporilov/index.html.
Ještě jednou se omlouvám za prodlení a přeji hezký víkend

Bc. Sandra Ježková
sekretářka náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Jiřího Nouzy
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
tel.: 236 002 791
mobil: : +420 601 372 950
e-mail: sandra.jezkova@praha.eu

_____________________________________________________________________
From: jspojka@seznam.cz [mailto:jspojka@seznam.cz]
Sent: Tuesday, March 11, 2014 10:29 AM
To: Ježková Sandra (MHMP, S03)
Cc: Schön Kateřina (); NÁM Nouza Jiří (ZHMP); Kunert Ladislav [P4]; Lejsková Helena [P4]; Těšitel
Alois [P4]; Bodenlos Jiří [P4]; sykovae@senat.cz; sram@biomed.cas.cz; Kyslík Petr [P4];
keder@chmi.cz; Jan.Kuzel@mzp.cz; Katerina.Sukdolova@mzp.cz; renata.skopkova@mzp.cz; Úlovcová
Pavla (MHMP, SVM); Miláčková Veronika (MHMP, ŘED OZP); Janota Josef (MHMP, OZP); Pivec
Ladislav (TSK Praha); !!Sekretariát ředitele (TSK)
Subject: Re: Zápis - Spořilov

Dobrý den,
děkujeme za zaslání podkladů, které však, bohužel, v žádném případě nelze pokládat za zápis:
Zaslaný „stenozáznam“ je audiozáznamem a nikoliv stenozáznamem, ze kterého navíc místy
není patrné, kdo mluví a event. co říká (to v případě, že řečník nemluvil do mikrofonu). Ze
zaslaných podkladů lze jen velmi těžko a po značném časovém úsilí vystopovat závěry
jednání. Toto je zhola nemožné pro někoho, kdo se daného jednání nezúčastnil.
Proto z hlediska objektivity, transparentnosti a rovného zacházení žádáme o vyhotovení
klasického zápisu, za kterého by byly patrné minimálně hlavní body diskuse a přijaté závěry.
Z hlediska našeho sdružení požadujeme, aby závěry zápisu obsahovaly minimálně tyto body:

I.

Blok – „Ovzduší“

Bude vytvořen pracovní skupina (MHMP, OS, MŽP) za účelem specifikace
dalšího sledování kvality ovzduší v oblasti celého Spořilova a k návrhu opatření ke
snížení imisní zátěže celé oblasti. Bude-li shledáno účelným, bude tato pracovní
skupina rozdělena do dvou dílčích pracovních skupin.

II.








Blok - „Hluk“
Připravovaná protihluková opatření budou doplněna o Jižní část Starého Spořilova
podle 5. května (již jsme za OS dodali materiály, kde jsme historicky požadovali
protihluková i v této lokalitě Spořilova – mj. dopisy jsou vystaveny na portále
dopravy HMP. Jedná se zde o úsek 5. května od křížení Jižní spojky po nájezd na
D1 (po křížení se Spořilovskou) - Mezi vilovou zástavbou a komunikací 5. května
z části vystavena „protihluková“ stěna, je evidentní její nedostatečná funkčnost –
nechrání přilehlou zástavbu před narůstající dopravou, stěna nerespektuje stoupání
komunikace, hluk se odráží od vyšších protilehlých budov OBI a TMOBILE.
Navíc stěna nebyla dimenzována na ochranu před hlukem z provozu kamionů.
Připravovaná protihluková opatření budou doplněna o úsek Starého Spořilova
(nechráněna zástavba v Severní XI.) podle Jižní spojky Sliačská – Hlavní.
V rámci diskuse byl vznesen požadavek na pokládku protihlukového asfaltu i
v úsecích podél Starého Spořilova.
Požadované snížení rychlosti nesmí být provedeno na úkor zhoršení kvality
ovzduší.
V diskusi byl rovněž vznesen požadavek na zajištění kontroly technického stavu
vozidel (zejména těžkých vozidel), např. i za použití mobilní váhy.
Maximální podpora dostavby 511, dle informace p. náměstka Nouzy je již
ustanovena pracovní skupina, jejímž je sám členem. P. náměstek požádal v této
věci o pomoc pí.senátorku Sykovou.

Žádáme, aby byl obsah tohoto e-mailu zveřejněn na specializovaném portále MHMP.
Současně si dovolujeme připomenout náš požadavek na zodpovězení otázek, vznesených ze
strany našeho OS ve stanovisku, které je již přílohou Vámi zaslaného „zápisu“.
S pozdravem
RNDr. Pavla Kačabová
-Zdravý Spořilov, o.s.
http://zdravysporilov.webnode.cz/

---------- Původní zpráva ---------Od: Ježková Sandra (MHMP, S03) <Sandra.Jezkova@praha.eu>
Komu: Schön Kateřina () <Katerina.Schon@praha.eu>
Datum: 5. 3. 2014 16:38:19
Předmět: Zápis - Spořilov

Vážení,
dovoluji si Vám zaslat Zápis z jednání ohledně situace „Spořilov“ konaného dne 28. února
2014.
S pozdravem
Bc. Sandra Ježková
sekretářka náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Jiřího Nouzy
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
tel.: 236 002 791
mobil: : +420 601 372 950
e-mail: sandra.jezkova@praha.eu

