
Program 72. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

13. května 2020

72.1 Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova — aktualizace rozpočtu opravy kaple a

upřesnění oprav. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

72.2 Změna názvu zastávky autobusu lnternacionální. Předkládá: starosta.

72.3 Přezkum opatření obecné povahy — ul. Kamýcká, dopravní opatření, úprava jízdních pruhů.

Předkládá: starosta.

72.4 Nabídka na administraci žádosti do OPPPR - vybavení kulturně komunitního centra. Předkládá:

starosta.

72.5 Výstava o historii Brandejsova statku v Alšově kabinetu. . Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury

72.6 Zápis zjednání KÚRI dne 11. 5. 2020. Předkládá: starosta.

72.7 Kulturně komunitní centrum - pokračování bodu 71.13. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby.

72.8 Projekt SMACKER - webminář „Local To Global“. Předkládá: Ing. Lněničková, radní.

72.9 Ekumenická bohoslužba za krajinu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury.

72.10 Daň z nemovitosti - rok 2020. Předkládá: starosta.

72.11 Revokace usnesení č. 71.5 ze dne 6. 5. 2020; zadání výběrového řízení na zhotovitele studie

navazující na studii.„Terminál Výhledy- studie proveditelnosti“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.



% ZÁPIS ZE 72. ZASEDÁNÍ

RADY MČ PRAHA-SUCHDOL

DNE 13. KVĚTNA 2020

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková - místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

lng. Gabriela Lněničková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

Program zasedání:

72.1 Rekonstrukce kaple sv. Václava a výstavba hřbitova — aktualizace rozpočtu opravy kaple

a upřesnění oprav. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí

informaci o stavu projektové dokumentace z roku 2015 na provedeni opravy kaple sv. Václava, která

byla v roce 2020 svěřena do správy městské části. Rada souhlasí s objednáním doplnění výkazu

výměr a rozpočtu včetně upřesnění popisu provádění prací v zadávací dokumentaci na opravu kaple

za cenu 18.400 Kč bez DPH u lng. Filipa Chmela, IČ: 74784871, ČKAIT č. 0012694, který zpracoval

posouzení původní dokumentace se zohledněním současného stavu kaple. Rada ukládá MgA.

Navrátilové aktualizaci objednat a po jejím zpracování neprodleně předložit radě návrh zadávací

dokumentace na opravu kaple s termínem realizace od 1. 9. 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

72.2 Změna názvu zastávky autobusu Internacionální. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

na základě návrhu magistrátu, který obdržel podnět občana, souhlasí s přejmenováním názvu

autobusové zastávky Internacionální na Suchdolské náměstí. Rada ukládá starostovi stanovisko

rady zaslat na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

72.3 Přezkum opatření obecné povahy — ul. Kamýcká, dopravní opatření, úprava jízdních

pruhů. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada konstatuje, že městská část požadovala, aby

dopravní opatření spočívající v úpravě jízdních pruhů na ulici Kamýcká bylo instalováno pouze na

zkušební dobu 2 měsíců. Rada žádá ROPID, aby městské části předložil podrobné vysvětlení a

odůvodnění dopravního opatření a dále žádá o průběžné vyhodnocování vlivu nového uspořádání

jízdních pruhů v ul. Kamýcká (v úseku mezi ulicemi Suchdolská a Roztocká) na plynulost provozu a

to v obou směrech po dobu min. 12 měsíců. Hlasování o usnesení15-0-0

72.4 Nabídka na administraci žádosti do OPPPR - vybavení kulturně komunitního centra.

Předkládá: starosta. Rada odkládá na příště.

72.5 Výstava o historii Brandejsova statku v Alšově kabinetu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref.

kultury. Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním výstavy „Historie Brandejsova statku

v dějinných souvislostech“, kterou připravili Helena Bínová, Josef Jánský a Bohumil Sommer.

Výstava potrvá od 9. června do 11. září 2020 v Alšově kabinetu na radnici. Rada pověřuje referentku

kultury zajištěním výstavy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

72.6 Zápis zjednání KÚRI dne 11. 5. 2020. Předkládá: starosta.

1) Žádost o stanovisko pro ÚR stavby „Novostavba obytný soubor bytových domů Sedlec, ul.

Kamýcká, Praha 6.“. Misto: Kamýcká x Ke Střelnici, parc.č. 409, 429/3, 429/19, 429/40, 429/2 v k.ú.

Sedlec; stavebník:W.Rada odkládá na příště.

2) Žádost o vydéni stavebni uzávěry v oblasti Nového Sedlce. Místo: oblast jižně od Kamýcké

mezi ul. K Vinici a Roztocká - tzv. Novy Sedlec. Předkladatel žádosti: MČ Praha-Suchdol. Rada kon-

statuje, že KÚRI vzala na vědomí, že zastupitelstvo městské části schválilo podání žádosti o vyhlá-

šení stavební uzávěry v oblasti Nového Sedlce.

3) Pracovní návrh urbanistického řešení území terminálu Výhledy. Název projektu: Terminál Vý-

hledy, studie proveditelnosti - pracovní návrh urbanistického řešení vč. posouzení základních dopadů

na životní prostředí; místo: Kamýcká / Dvorská, pozemky parc.č. 8/1, 9/1, 9/3, 13/1, 2216/1, 2307/1 a

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



další; zadavatel: MČ Praha-Suchdol. Rada bere na vědomí, že KÚRI souhlasí s postupem zpracování

projektu a urbanistickým řešením řešeného území terminálu Výhledy.

4) Žádost o stanovisko kzáměru změny užívání stavby, stavební úpravy, příp. novostavbě RD

SUCHDOL, Suchdolská 349/29. Misto: Suchdolská 349/29, Praha-Suchdol, parc.č. 1371 a 1372

v k.ú. Suchdol; stavebník: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i. Usnesení rady: Rada na

základě doporučení KÚRI nesouhlasí se záměrem změny užívání stavby, stavební úpravy, příp.

novostavbu RD SUCHDOL, Suchdolská 349/29, protože kapacita čističky v Roztokách, kam je vede-

na splašková kanalizace i z tohoto domu, není dostatečná do doby navýšení kapacity COV. Rada

dále upozorňuje, že budoucí projekt by měl uvažovat ideálně s počtem obyvatel jako v rodinném

domě. Upozorňuje také na nutnost zajistit zadržení event. likvidaci dešťových vod na pozemku vlast-

níka; dešťová voda ze střech a zpevněných ploch se nesmí odvádět do splaškové kanalizace. Rada

ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5) Žádost o stanovisko pro OS stavby ,,zatep|eni a stavebni úpravy RD, k.ú. Suchdol, č.p. 41,

V Údolí 13, Praha-Suchdol“. Místo: V Údolí 41/13, Praha-Suchdol, parc.č. 170, 171 v k.ú. Suchdol;

Stavebník:_.Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se stavbou

„zateplení a stavební úpravy RD, k.ú. Suchdol, č.p. 41, V Údolí 13, Praha-Suchdol“ stím, že upozorňu-

je na nutnost zajistit zadržení event. likvidaci dešťových vod na pozemku vlastníka nebo odvést do

dešťové kanalizace v ulici V Údolí; dešťová voda ze střech a zpevněných ploch se nesmí odvádět do

splaškové kanalizace. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

6) Žádost o stanovisko pro zménu ÚR stavby „Stavba RD, včetně samostatně stavby garáže a

opérné zdi na parcele č.217 a 218/2 k.ú. Suchdol, v ulici V Údolí, Praha-Suchdol“. Místo: ul.

VÚdolí, Praha-Suchdol, parc.č. 217, 218/2 v k.ú. Suchdol; stavebník:fl Usneseni rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se změnou územního rozhodnutí stavby „Stavba RD,

včetně samostatné stavby garáže a opěrné zdi na parcele č. 217 a 218/2 k.ú. Suchdol, v ulici V Udolí,

Praha-Suchdol“ s tím, že upozorňuje na nutnost zajistit zadržení event. likvidaci dešťových vod na

pozemku vlastníka nebo odvést do dešťové kanalizace v ulici V Údolí; dešťová voda ze střech a

zpevněných ploch se nesmí odvádět do splaškové kanalizace. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby

stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

7) Doplnění stanoviska k akci „Parkoviště u objektu KTV při areálu ČZU, ul. Sídlištní a ul. U

Kruhovky, Praha-Suchdol“. Místo: ul. U Kruhovky, Praha-Suchdol, parc.č. 1627/1, 2301/1, 2422

v k.ú. Suchdol; stavebník: ČZU. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s doplně-

ním stanoviska o souhlas s navýšením odtoku dešťových vod do dešťové kanalizace (dešťové vody z

nově navrženého obslužného chodníku a nové parkovací plochy podél ulice Sídlištní) za předpokladu,

že bude doloženo, že dešťové vody nelze zadržet nebo likvidovat na pozemku ČZU. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

8) Žádost o stanovisko pro ÚS a OS stavby ,,Plynovodni přípojka pro RD, k.ú. Suchdol, parc.č.

1509, č.p. 150, Budyňská 9 na parc.č. 2381/2“. Místo: Budyňská 150/9, Praha-Suchdol, parc.č.

1509, 1510 v k.ú. Suchdol; stavebnici:_.Usnesení rady: Rada na základě do-

poručení KÚRI souhlasí se stavbou „Plynovodní přípojka pro RD, k.ú. Suchdol, parc.č. 1509, č.p. 150,

Budyňská 9 na parc.č. 2381/2“. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. HIa-

sování o usnesení: 5-0-0

9) Zklidnéni dopravy v oblasti Starého Suchdola - záměr vymezení obytné zóny. Rada bere na

vědomí, že KÚRI nesouhlasí s uzavřením ulice pod Rybníčkem a doporučuje zadat zpracování projek-

tu návrhu vymezení obytné zóny v oblasti návsi a přilehlých ulic, kde budou současně posouzeny al-

ternativni možnosti řešení. Rada dále bere na vědomí, že KÚRI doporučuje koordinovat tento záměr s

urbanistickou studií terminalu terminál Výhledy.

10) Žádost o stanovisko pro SP přístavby garáže K Chumberku 917/4. Misto: K Chumberku 917/4,

165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 1998, 1999 vk.ú Suchdol; stavebník:—Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KÚRI nesouhlasí s přístavbou garáže K Chumberku 917/4, protože

projekt garáže nerespektuje stavební čáru ulice K Chumberku. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby

stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



11) Žádost o stanovisko k záměru stavby „Stavební úpravy domu č.p. 667“. Místo: K Chumberku

667/12, 165 00 Praha-Suchdol, parc.č. 1983, 1984/1 v k.ú Suchdol; stavebník:_Usne-

sení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se záměrem stavby „Stavební úpravy domu

č.p. 667“ stím, že upozorňuje na nutnost zajistit zadržení event. likvidaci dešťových vod na pozemku

vlastníka; dešťová voda ze střech a zpevněných ploch se nesmí odvádět do splaškové kanalizace.

Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

72.7 Kulturně komunitní centrum - pokračování bodu 71.13. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby. Rada odkládá na příště.

72.8 Projekt SMACKER - webinář „Local To Global“. Předkládá: lng. Lněničková, radní. Rada

bere na vědomí, že dne 26. 5. 2020 se bude konat webinář „Local To Global“ se zaměřením na

udržitelnou mobilitu v severozápadním segmentu pražské aglomerace.

72.9 Ekumenická bohoslužba za krajinu. Předkládá: Z. Krumpholcová, ref. kultury. Usnesení rady:

Ráda souhlasí se spoluúčastí MČ Praha-Suchdol na zajištění akce Ekumenická bohoslužba za

krajinu, která se bude konat 23. května 2020 od 16 hod. na zahradě na Sedleckých skalách. Rada

ukládá pání Krumpholcové zajistit technické zázemí a mobilní WC. Hlasování o usnesení: 5-0-0

72.10 Daň z nemovitosti - rok 2020. Předkládá: starosta. Ráda odkládá na příště.

72.11 Revokace usnesení č. 71.5 ze dne 6. 5. 2020; zadání výběrového řízení na zhotovitele

studie navazující na studii.„Terminál Výhledy- studie proveditelnosti“. Předkládá: Ing. Vik,

místostarosta. Usnesení rady: Ráda bere na vědomí negativní vyjádření oddělení pro NUTS „

Severovýchod k návrhu na rozšíření předmětu díla dle smlouvy č. 171/2019 - „Terminál Výhledy,

studie proveditelnosti“ o řešení zástavby a dopravy v širším okolí terminálu a revokuje usneseni

71.5. Rada s ohledem na výstupy 2 pracovní verze studie ProCedop, na nutnost řešit nárůst dopravy

vsouvislosti s případnou výstavbou terminálu a koncepčně řešit také situaci v oblasti návsi na

Starém Suchdole, ukládá lng. Mudruňkovi neprodleně provést výběrové řízení dle požadavků

projektu Smacker na zpracování studie navazující na studii „Terminál Výhledy - studie

proveditelnosti“ zaměřenou na řešení zástavby a zejména dopravy v širším okolí terminálu

s termínem předání studie do 30. 9. 2020. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno ve 20.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 13. 5. 2020

podpis ověřovatelů: 

podpis starosty MČ: 


