
Program 168. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

1. června 2022

168.1 Žádost o vyjádření k prodeji garáže na pozemku parc.č. 1338/14. Předkládá: starosta.

168.2 Výstava „15. VÝROČÍ MATEŘSKÉHO KLUBU RYBIČKA V SUCHDOLE A SEDLCI 2007 — 2022“.

Předkládá: Z. Krumpholcová, ved. KCP.

168.3 Pozvánka na zahradní slavnost v Domově Sedlec. Předkládá: starosta.

168.4 Zápis zjednání KURI dne 30. 5. 2022. Předkládá: starosta.

168.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 111/2013 o poskytování elektronických služeb. Předkládá: Ing. M.

Kosař, vedoucí OHSOM.

168.6 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — řád pohřebiště, nájemní smlouva. Předkládá: starosta.

168.7 Dodatek č. 3 ke smlouvě 135/2009 o nájmu části nemovitosti (stavby). Předkládá: lng. M. Kosař,

vedoucí OHSOM.

168.8 Záměr „Paralelní RWY 06RI24L, letiště Praha Ruzyně“ - podnět ke zrušení „Závazněho

stanoviska k ověření souladu“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta.

168.9 Pomoc obyvatelům Ukrajiny. Předkládá: starosta.



ZÁPIS sz 168. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 1. ČERVNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: Ing. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

168.1 Žádost o vyjádření k prodeji garáže na pozemku parc.č. 1338/14. Předkládá: starosta.

Usnesení rady: Ráda souhlasí s tím, aby městská část nevyužila předkupního práva na stavbu

garáže na pozemku parc.č. 1338/14, k.ú. Suchdol, který je ve správě MČ. Ráda ukládá úřadu, aby

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

168.2 Výstava „15. VÝROČÍ MATEŘSKÉHO KLUBU RYBIČKA V SUCHDOLE A SEDLCI 2007 -

2022“. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení rady: Rada souhlasí s uspořádáním

výstavy „15. VÝROČÍ MATEŘSKÉHO KLUBU RYBIČKA v SUCHDOLE A SEDLCI 2007 — 2022“ v

Alšově kabinetu v termínu od 6. září do 31. října 2022. Vernisáž s doprovodným programem bude v

sále KC Půda v úterý 6. září. Výstavu pořádá Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha 6 -

Sedlec. Hlasování o usnesení: 5-0-0

168.3 Pozvénka na zahradni slavnost v Domově Sedlec. Předkládá: starosta. Rada bere na

vědomí.

168.4 Zápis zjednání KÚRI dne 30. 5. 2022. Předkládá: starosta.

5) Informace — Nesouhlasné stanovisko IPR kžádosti k prodeji části pozemků p.č. 2272/9,

2272/7, 2272/18 a 2227I19, k.ú. Suchdol. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s prodejem části pozemků

parc.č. 2272/9, 2272/7, 2272/18 a 2227/19, k.ú. Suchdol a na základě doporučení KÚRI nesouhlasí se

zřízením cesty vně zahrádkářské kolonie na pozemcích, kde je v současnosti les. Komunikace uvnitř

zahrádkářské kolonie dostatečně dopravně propojují celé území kolonie. Ráda ukládá úřadu zaslat

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

6) Žádost o stanovisko— k obnově plotu u RD Armádní 773/12. Místo: Armádní 773/12, žadatel:

Ing. arch. P-T- Usnesení rady: Ráda na základě doporučení KÚRI souhlasí s obnovou plotu

u RD Armádní 773/12. Rada ukládá tajemníkovi KURI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

7) Žádost o stanovisko k záměru stavby „Bytový dům Májová“. Místo: Májová, parc.č. 117f1/1

v k.ú. Suchdol. Stavebník: Stavební podnikání s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI

souhlasí se záměrem stavby „Bytový dům Májová“ na pozemku parc.č. 1174/1, k.ú. Suchdol s tím, že

navrhovaný bytový dům v současné době nelze napojit na síť splaškové kanalizace. Rada dále dopo-

ručuje projektantům výrazněji vizuálně oddělit nejvyšší podlaží např. volbou materiálu nebo barevným

řešením fasád domu. Ráda ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

8) Žádost o stanovisko k záměru „dělení pozemku a 2x novostavba RD, Praha, ul. Gagarinova,

kú Suchdol, parc.č.“. Místo: ul. Gagarinova, parc.č. 1141/3 v k.ú. Suchdol. Žadatel: R

Living in Moravia. Usnesení rady: Rada nesouhlasí s předloženým návrhem. Rada ukládá tajemníkovi

KÚRI, aby stanovisko rády zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

9) Žádost o stanovisko k odstranění objektu pro údržbu zahrady a souhlas s úpravou napojení

na komunikaci - U Kapličky parc. 60, 61 v k.ú Suchdol. Místo: U Kapličky, parc.č. 60, 61 v k.ú.

Suchdol; stavebnici: _E-H-a N-H- Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KÚRI souhlasí s odstraněním o je u pro údržbu zahrady a souhlasí s úpravou napojení

na komunikaci. Ráda ukládá tajemníkovi KÚRI, aby stanovisko rády zaslal žadateli. Hlasování o usne-

sení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



168.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 111/2013 o poskytování elektronických služeb. Předkládá:

Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady: Rada schvaluje dodvatek č. 1 ke smlouvě č.

111/2013 - „Smlouva o poskytování elektronických služeb“,v mezi MC Praha-Suchdol, jakožto

zákazníkem, a společností LAM plus, 3. r. o., („poskytovatel“), IC: 25129619. Předmětem dodatku je,

kromě změny sídla společnosti LAM plus s.r.o., navýšení rychlosti přístupu do sítě internetu pro

přípojky: 1. Suchdolské nám. 3/734; 2. Stehlikova 928; 3. Knihovna Suchdol. Rada pověřuje starostu

podpisem dodatku 1. Hlasování o usnesení: 5-0-0

168.6 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — řád pohřebiště, nájemní smlouva. Předkládá:

starosta. Rada odkládá na příště. Usnesení rady: Rada ukládá MgA. Navrátilové, aby zajistila

vzorovou náhrobní desku. Hlasování o usnesení: 5-0-0

168.7 Dodatek č. 3 ke smlouvě 135/2009 o néjmu části nemovitosti (stavby). Předkládá: Ing.

M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usneseni rady: Rada po úpravách schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě

č. 135/2009 o nájmu části střechy ZS M. Alše č.p. 360 pro umístění technologických kabinetů a

anténnich nosičů telekomunikačního zařízení mezi zřizovatelem — MČ Praha-Suchdol,

pronajímatelem ZŠ Mikoláše Alše a nájemcem - společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ:

25788001. Tento dodatek prodlužuje trvání smlouvy o 5 let do roku 2029, mění způsob platby ze

čtvrtletní na roční a umožňuje nájemci podnájem technologie třetím osobám, stávající nájemné

bude navýšeno 0 10.000 Kč za každý jeden případ podnájmu. Rada pověřuje starostu podpisem

dodatku č. 3. Hlasování o usnesení: 5-0-0

168.8 Záměr „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ - podnět ke zrušení „Závazného

stanoviska k ověření souladu“. Předkládá: Ing. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada souhlasí

s podáním společného podnětu městských částí Praha-Nebušice a Praha-Suchdol, zastoupených

JUDr. Milošem Tuháčkem, advokátem z Advokátní kanceláře Korbelová, Tuháček & partneři, s. r. 0.,

dle § 149 odst. 8 ve spojeni s § 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu Ministerstvu

životního prostředí na zrušení Závazněho stanoviska k ověření souladu obsahu stanoviska

kposouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného dle § 10 odst. 1 zákona č.

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dne

26. října 2011 pod č.j.: 68161/ENV/11 (dále také jen „stanovisko EIA“) s požadavky právních

předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne

13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

(dále jen „směrnice EIA“) podle článku ll bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb.,

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Stanovisko k záměru „Paralelní RWY 06R/24L,

letiště Praha Ruzyně“ bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí dne 4. srpna 2017 pod č. j.

MZP/2017/710/120. Důvodem pro podání je nesoulad stanoviska EIA s požadavky směrnice EIA a

bezdůvodné vypuštění některých podmínek ze stanoviska EIA, v důsledku čehož byl porušen čl. II

bod 1 přechodných ustanovení zákona č. 139/2015va. Rada ukládá Ing. Vikovi požádat advokátní

kancelář o zaslání podnětu na MZP a informovat MC Praha-Nebušice. Hlasování o usnesení: 5-0-0

168.9 Pomoc obyvatelům Ukrajiny. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 17.45 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 01. 06. 2022

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


