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ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 23. 2. 2015 

 
- 4  - 

 
Přítomni:  p. Novotný, ing. Hofman, ing Tichý, ing. Návrátil, ing. Vacovský,  prof. Vymazal, 

p. Kyzek, ing Kozák, Mgr. Vokáč – tajemník ÚMČ 
 
Omluveni:  
Neomluveni:  
Hosté:  viz listina seznam hostů 
 
P R O G R A M:  

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání a jeho schválení 
2. Dopravní napojení do bytového objektu Rezidence Kopanina, Hokešovo náměstí 31 
3. Budoucnost Hokešova náměstí 
4. Vlastnictví pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Přední Kopanina  
5. TJJ Přední Kopanina – žádost o finanční příspěvek 
6. Schválení zápisu do kroniky za rok 2014 
7. Dopravní komise: Žádost MČ Praha – Nebušice o souhlas s vedením cyklotrasy 1. 
„Gabrielka – Sv. Juliána“ 
8. Komise výstavby: Kanalizační řad na pozemku 731/1 v k.ú. Přední Kopanina 
9. Info 
10. Různé 
 
Zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Přední Kopanina je dle zákona č. 131/2000 
Sb., o hlavním městě Praze, veřejné. 

 
1. Starosta zahájil zasedání v 19:00 hod., uvítal přítomné. Poté předložil program zasedání a 

navrhl následující úpravy: 
- vypuštění bodu 6 Schválení zápisu do kroniky za rok 2014 
- volné pobíhání psů v lese 
- komunální odpad 

Program byl v doplněné podobě zastupitelstvem schválen (hlasováno 8-0-0). Byli 
stanoveni zapisovatel a ověřovatelé zápisu ing. Kozák, p. prof. Vymazal. 

2. Dopravní napojení do bytového objektu Rezidence Kopanina, Hokešovo náměstí 31 
P. starosta informoval o aktuálním stavu přípravy projektu pro územní řízení. 
 P. ing. Vojta představil základní parametry připravovaného projektu za společnost 
 Licehamer a informoval o stanovisku společnosti k požadované změně vjezdu do 
 rezidenčního objektu. Společnost navrhuje k územnímu řízení použít stávající 
 dokumentaci se smluvním závazkem předložit do stavebního řízení dokumentaci s 
 navrženým vjezdem z ulice K Padesátníku a potvrdil přítomným, že vjezd z Hokešova 
 náměstí nebude realizován. K tématu proběhla diskuse s přítomnými hosty.  
 P. starosta vyzval zastupitele k hlasování: Nesouhlasím s připojením podzemních garáží,   

umístěných na pozemku p.č. 31/3 v k.ú. Přední Kopanina na budoucí komunikaci pro  
dopravní napojení podzemních garáží, která má být napojena na stávající komunikaci p.č. 
725, ul. Hokešovo náměstí, v k.ú. Přední Kopanina. (7-0-1). 



 

 

3. Budoucnost Hokešova náměstí. Pí. ing. arch. Zuzana Johanidesová představila koncept 
možných úprav Hokešova náměstí. V diskuzi zodpověděla spolu s p. starostou otázky 
přítomných hostů. V této souvislosti p. starosta osvětlil způsob financování investičních 
akcí v městských částech hl. m. Prahy.  

4. Vlastnictví pozemku p.č. 748/2 v k.ú. Přední Kopanina – zastupitelstvo uznalo, že nebyly 
splněny podmínky pro zápis vlastnického práva hl. m. Prahy, svěření městské části do 
katastru nemovitostí.  (hlasováno 8-0-0). 

5. TJJ Přední Kopanina – žádost o finanční příspěvek na nákup Čestných flotů k dekorování 
vítězů. Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí finančního daru na požadovaný účel ve 
výši Kč 17,1 tis (hlasováno 8-0-0). 

6. Dopravní komise: Žádost MČ Praha – Nebušice o souhlas s vedením cyklotrasy 1. 
„Gabrielka – Sv. Juliána“ po pozemku p.č. 801/2 v k.ú. Přední Kopanina.  Zastupitelstvo 
vyslovilo souhlas (hlasováno 8-0-0). 

7. Komise výstavby:  
Kanalizační řad na pozemcích p.č.. 726, 729/1, 731/1 v k.ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo 
odsouhlasilo finanční spoluúčast městské části ve výši Kč 100 tis, páteřní kanalizační řad 
bude v majetku městské části (hlasováno 8-0-0). 
P. starosta informoval o možnostech a o připravovaném projektu na zvýšení kapacity čističky 
odpadních vod v MČ PK 
8. Volné pobíhání psů v lese 
pí. Štroblová  informovala o zvýšeném pohybu psů volně pobíhajících v prostředí lesa. 
Jedinou možností je přivolat městskou policii. 
9. Komunální odpad – pí. Masopustová požádala opětovně o stanovisko zastupitelstva na 

příspěvek na odvoz komunálního odpadu, případně jinou dávku nebo finanční příspěvek 
občanům. Zastupitelstvo konstatovalo, že v této věci diskutovalo již mnohokrát a 
potvrdilo svá dosavadní stanoviska. 

10. Info – p. starosta informoval o stavu přidělování finančních prostředků ve prospěch 
projektů v MČ PK z MHMP a schválení rozpočtu HMP. 

11. Různé  
  

 
Zasedání ukončeno v 22.05 hod 

 
Termín příští schůze:  16. 3. 2015  19.00 hod 
 
Zapsal: ing. Jiří Vacovský      
 
Za správnost: ing. Milan Hofman     
 
Ověřili: ing. Kozák, p. prof. Vymazal 


