
zÁpls
z 22. AseoÁruí znsTUPlTELsTVA

ruĚsrsxÉ ČÁsn PRAHA. sUcHDoL
DNE 2' CERVNA 20í0

Účast pri zahájení zasedání: 12 zastupite|ťr
omluveni: M' Šíma, |ng. Jiran, M. Turchichová
Starosta konstatova|, Že je pťítomna nadpo|oviční většina zastupitelu, Zastupite|stvo je
usnášeníschopné.

Starosta seznámi| zastupitele s návrhem programu 22. zasedání zMc Praha - Suchdo|'
H|asování programu 22. zasedání: pro: 12 , proti. 0, zdrŽe| se: 0

Vo|ba navrhovate|ťl: NavrŽeni byli: Doc. Beneš, lng. Ská|a

H|asování o návrhu pro.12, proti: 0, zdrŽel se: 0

Volba ověrovate|e: NavrŽena byla: Mgr. Borová

Hlasování o návrhu: pro: 12 , proti: 0, zdrŽe| se: 0

Program zasedání:

Pied projednáním bodu 1 predal starostaŤízení zasedání |ng. Štepantové.
1. Vystavba bytového komp|exu na pozemcích mezi u|icemi otvovická, Ke|tu a
U Roztockého háje, principy spo|upráce městské části a v|astníkŮ sousedních pozemkťr.
(pozemky nebo jejich části parc. č. 228211, 228212, 2282lB, 228219, 2282110, 2279142, 936,
940, 94111, 94113, 94116, 229211, 229217, 2292114 vše k'u. Suchdo|). Během projednání
bodu 1 se na jednání dostavi|a pí Turchichová a |ng. Jiran. V rámci pťedkladu vystoupil lng'
Kanta ze společnosti Suchdo| Vistas a |ng. Míka z Ateliéru PRoMIKA s prezentací projektu
bytového komplexu a dopravního napojení pres Rybáčku.
Diskuse: RNDr. Knappová se dotáza|a na rozšíťení komunikace Na Rybáťce. P' Čizer navrh|
vypustit část usnesení o zajištění dopravní obs|uŽnosti navrhovanf m Ěešením u|icí na
Rybárce, která je navrhována bez chodníku. Následně vza| návrh na změnu usnesení zpět.
Upozorni| na nutnost poŽádat hl.m. Prahu o souh|as se směnou pozemku o v1iměťe nad
50oo,. m.; starosta uved|, Že pozemek je do 5.0oo,- m'. P. Čizet< se dotázal na
harmonogram akce. lng. Kanta na vyzvu starosty uvedl, Že prava uzemního plánu
proběhne do 4 měsícu, stavební povo|ení ve 4. čtvrtletí 2011 - dokončení stavby během 18
aŽ24 měsícťt tj. v roce 2013. Doc. Beneš uved| popis stávajícího provozuna Rybárce, kde je
provoz cyk|istťr, chodcu, sportovcťr. Dále vyjádĚil nespokojenost s navyšováním počtu
bytovych komp|ex na ÚzemÍ MČ Praha.Suchdot. tng. Skáta uvedt, Že pro městskou část je
vlhodné jednat s jedním vyznamnfm investorem z dŮvodu iešení dopravní obs|uŽnosti a
zasít'ování uzemí. Pan Nováček uvedl, Že piipomínky současn1ich obyvatel ob|asti nebyly
projednány' Upozorni| na moŽnost nedodržení a navyšení koeficientu zastavěnosti - v tom
prípadě jsou garance nedostatečné. P. Ptáček odpověděl, Že by| ref|ektován poŽadavek
občan na ustoupení vyšších pater zástavby. Dále uvedl, že garance bude poŽadována v
maximální v1iši zatím jsou garance v jednání. P. Nováček se dotáza|, zda je reá|né
napojení na ul. Na Rybárce - p. starosta odpověděl, Že se piedpok|ádá napojení ina ul. K

Podpis ověťovatele.

Podpis zapisovatele:

Podpis starosty MČ:



Roztok m a roz|ožení dopravy oběma směry. P. Nováček se dotáza|, zda Rada MČ
zjišt'ova|a bonitu investora. P. Ptáček odpověděl, Že z d vodu zajištění záruk vťrči investorovi
jsou tyto záruky doposud projednávány. P. o|ejník diskutova| k dohlídce pŤi rea|izaci staveb.
RNDr. Knappová uvedla, že vyhodou projektu je, Žejej má MČ pod kontro|ou - otázka zní,
zda projekt ano nebo ne. H|asování o usnesení: pro: 10 proti: 2 zdrŽe| se: 2
Po projednání bodu 1 preda|a Ing' ŠtepanrováŤízení zasedání starostovi.
2. Vyporádání dup|icitního v|astnictví na pozemku parc.č. 94116 k.u. Suchdol s manŽeli
Hanou a Radimem Dudovymi (SJM) a směna rovnlch dílťt pozemk nebo jejich částí parc.č.
229211, 229217, 22B2l10, 941/6 vše k. . Suchdo| mezi městskou částí Praha-Suchdol a
manŽeli Dudovymi za uče|em scelení pozemk manŽel Dudov1ich. Diskuse: Starosta dop|ni|
predk|ad pana Ptáčka. H|asování o usnesení: pro. 14 proti: 0 zdrŽel se: 0

RŮzné: Starosta pripomně| nás]edující akce:

os|avy 120. vyročí zaloŽeni Sboru dobrovolnlch hasičťt v Suchdo|e: 5.6. 2010

Selsky trh: 3.6. 2010

9.6.2010 od 19.00 se koná verejná schuze k rešení problém v oblasti Vyh|ed.

Starosta oznámil predběŽny termín konání 23, zasedání Zastupite|stva. streda 23.6,.2010

Zasedání bylo ukončeno Ve 21.00 hod.

Podpis ověĚovatele:

Podpis zapisovatele:

Podpis starosty MČ:
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