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ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 5. 10. 2015 

 
- 10  - 

 
Přítomni:  p. Novotný, ing. Hofman, p. Návrátil,  prof. Vymazal, ing. Kozák, ing. Tichý 
 
Omluveni:  ing. Kyzek, ing. Vacovský, Mgr. Vokáč – tajemník ÚMČ 
Neomluveni:  
Hosté:  pí. Masopustová, p. Medek, p. Jamrich, pí. Vinařová, pí. Martínková, p. Havelka 
 
 

P R O G R A M:  
 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, projednání pořadu zasedání a jeho schválení 
2. Schválení prodeje části pozemku p.č. 421 o výměře29 m2 (ostatní plocha) odděleného 

jako pozemek p.č. 421/2 v k.ú. Přední Kopanina  
3. Oprava komunikace p.č. 736 v k.ú. Přední Kopanina  
4. Komise výstavby 
5. Úprava rozpočtu na rok 2015  
6. Info  
7. Různé      

 

Zasedání ZMČ je dle zákona č. 131/2000 Sb. veřejné. 

 
 

1. Zahájení – starosta zahájil zasedání ZMČ PRAHA – PŘEDNÍ KOPANINA v 19 hodin a 
uvítal všechny přítomné, určení ověřovatelů zápisu - Ing. Tichý, Navrátil 
Projednání pořadu zasedání a jeho schválení (hlasováno 6-0-0).  
 
Doplňuje se o body: 
- přístřešek MHD ul. K Tuchoměřicům 
- splašková kanalizace na pozemku u č.p.12 ulice K Prelátům  
 
2. Schválení prodeje části pozemku p.č.421 o výměře 29 m2 /ostatní plocha/ odděleného 
jako pozemek p.č. 421/2 v k.ú. Přední Kopanina (hlasováno 5-0-1).    
 
3. Oprava komunikace p.č. 736 v k.ú. Přední Kopanina, bude vybrána jedna varianta ze 
zaslaných nabídek, dále v pracovním pořádku. 
 
4. Komise výstavby, informace pana Ing. Tichého o územním rozhodnutí o výstavbě v ulici 
Nové Domy. Informace pana starosty o plánované výstavbě kruhového objezdu v roce 2016. 
Při výstavbě kruhového objezdu by mohl být realizován projekt rekonstrukce vozovky Přední 
Kopanina -  Nebušice vč. výstavby nové cyklostezky, samostatného odděleného pruhu podél 
vozovky. 
 
5. Úprava rozpočtu na rok 2015 – rozpočtová opatření č. 22, 23, 3051 byla zastupitelstvem 
schválena (hlasováno 6-0-0).  



 

  

6. Info -  Starosta informoval o změnách financování malých městských částí. Dále 
informoval o plánovaném rozšíření kapacity ZŠ Nebušice. Rekonstrukce by měla školu 
rozšířit o čtyři nové třídy a škola tak zvýší svoji kapacitu. 
 
Starosta informoval o snaze magistrátu nově definovat priority pro politiku sociálního 
bydlení – bude nutné připravit podklady za městskou část.  
 
7. Různé 
 
Zastřešení zastávky MHD.  
Starosta a místostarosta Kozák informovali paní Masopustovou o probíhajícím řízení na 
stavebním úřadě a o nutném prodloužení výjimky na přístřešek. 
 
Paní Vinařová žádá o řešení problému se zapáchající kanalizací na pozemku u č. p. 12  a o 
problémech se splaškovou vodou kdy se pravděpodobně do ni dostávají balastní a dešťové 
vody. Při dešti vyvěrá gejzír o výšce až 1,2 m a znečištěná voda teče do potoka.  
MČ požádá 1. VHS o prověření zmíněné situace. 
 
Paní Masopuspová připomněla požadavek vyčištění kalového usazovače TSK v ulici  
K Tuchoměřicům za mostem 
 
Paní Masopustová požaduje písemnou odpověď na svůj dopis, ústní vysvětlení na posledním 
zasedání nepokládá za dostatečné. 
 
 

Zasedání ukončeno v 22.12 hod. 
 
Termín příští schůze:  9. 11. 2015  19.00 hod 
 
Zapsal: ing. Vladimír Kozák      
 
Za správnost: ing. Milan Hofman     
 
Ověřili: ing. Tichý, p. Navrátil 
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