
 

 

Č.j..: MCPPK 00551/2015 
 

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA DNE 31. 8. 2015 

 
- 9  - 

 
Přítomni:  p. Novotný, ing. Hofman,  ing. Návrátil, ing. Vacovský,  prof. Vymazal, p.  
  Kyzek , ing. Kozák, ing. Tichý, Mgr.Vokáč -tajemník 
 
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. Žádost o opravu komunikace p.č. 736 v k.ú. Přední Kopanina  
3. Podnět na pořízení změny územního plánu pozemků 689/1, 892, vše v k.ú. Přední 
Kopanina 
4. Žádost o změnu funkčního využití území, týkající se pozemku p.č. 878/1, 880, 881, vše 
v k.ú. Přední Kopanina 
5. Komise výstavby 
6. Úprava rozpočtu na rok 2015  
7. Info  
8. Různé – Dotaz na Zastupitelstvo MČ Praha – Přední Kopanina      
 
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. 

Doplňuje se bod:  
• Informace o územním řízení na pozemku p. č. 191/1 a 192 
• Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 421/2 
• Informace o změně křižovatky U Akcízu 
• Bezpečnostní situace v souvislosti s chovem psů 
• Aktuální situace s hlukovým zatížením v MČPK 
• Informace o investičním záměru – výstavba nové čistírny odpadních vod 
Program byl v doplněné podobě zastupitelstvem schválen (hlasováno 8-0-0). Byli 
stanoveni zapisovatel a ověřovatelé zápisu p. prof. Vymazal, p. Novotný. 

2. Žádost o opravu komunikace p.č. 736 v k.ú. Přední Kopanina. P. starosta informoval o 
možných technologických řešeních (recyklát, lomový prach a štěrkodrť). Bude 
projednáno na příštím zasedání po ověření a ocenění možností odvodnění (vsakování).  

3. Podnět na pořízení změny územního plánu pozemků 689/1, 892, vše v k.ú. Přední 
Kopanina. Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost o změnu využití pozemku 689/1 (hlasováno 
7-0-1). Změna využití pozemku 892 schválena nebyla (hlasováno 4-0-4).   

4. Žádost o změnu funkčního využití území, týkající se pozemku p.č. 878/1, 880, 881, vše 
v k.ú. Přední Kopanina. Zastupitelstvo souhlasí s podporou předložené žádosti (hlasováno 
8-0-0).



 

 

5. Komise výstavby 
 p. starosta informoval o projektové přípravě rekonstrukce křižovatky Aviatická, 
 zastupitelstvo vzalo na vědomí bez připomínek. P. Kyzek upozornil na nebezpečné 
 parkování v okolí křižovatky (na cizím katastru) 

6. Úprava rozpočtu na rok 2015 -  zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo změny rozpočtu 
– příjmy, výdaje, přesuny příjmů a výdajů mezi kapitolami dle Rozpočtových změn č. 
9—21, č.2084, 3038, 3042, 3043 (hlasováno 8-0-0). 

7. Záměr prodeje pozemku p.č. 421/2 - p. starosta seznámil zastupitele se zápisem o 
geologickém průzkumu provedeném na pozemku. Pozemek je v prudkém svahu, je 
z něho nutné odstranit 1-2 m navážky a vystavět opěrnou zeď. Současně se odprodejem 
řeší nevhodné napojení vedlejší parcely na komunikaci, což přispěje k bezpečnosti 
provozu. Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje pozemku za cenu Kč 500/m2 
(hlasováno 7-0-1). 

8. Informace o územním řízení na pozemku p. č. 191/1 a 192. P. prof. Vymazal a p. Brejcha  
informovali zastupitele o probíhajícím územním řízení na výstavbu rodinných domků na 
uvedených pozemcích. Zastupitelstvo na základě předaného písemného podnětů těchto 
občanů (dotčených sousedů) požádá stavební úřad o prověření parametrů stavebního 
záměru developera (hlasováno 5-2-1). 

9. Informace o investičním záměru – výstavba nové čistírny odpadních vod. P. starosta 
informoval o současném kapacitním naplnění stávající čističky odpadních vod, 
neumožňuje plánovaný přirozený rozvoj městské části. 

 Byla zahájena projektová příprava nové čističky, jejíž výstavba bude financována PVK 
 a.s. a bude převedena správy a majetku hlavního města.  

10. Informace o změně křižovatky U Akcízu. P. starosta informoval o dokončené projektové 
dokumentaci ke kruhovému objezdu na křižovatce U Akcízu. Zastupitelstvo vzalo na 
vědomí bez připomínek. V souvislosti s další tragickou událostí v nedávných dnech bude 
na příslušných místech zdůrazněna nutnost urychlení realizace tohoto projektu. 

11. Bezpečnostní situace v souvislosti s chovem psů. Zastupitelstvo vzalo na vědomí 
informaci p. Bušty a p. Kolína o volném pobíhání nebezpečných psů Na Prelátech,  Psi 
způsobili již četná vážná zranění jiným psům i osobám.  

12. Aktuální situace s hlukovým zatížením v MČPK – převažující starty nad MČ v průběhu 
letních měsíců. P. starosta informoval o jednání na Letišti Praha a ŘLP.  ŘLP neprojevilo 
zájem o jednání s členy zastupitelstva MČ. P. starosta konstatoval, že vhodným  
subjektem pro adresování stížností na počty zejména nočních startů je Hl. hygienik HMP.  

13. Různé – Dotaz na Zastupitelstvo MČ Praha – Přední Kopanina 
 pí. Masopustová přečetla písemný dotaz adresovaný zastupitelstvu MČ. 
 Ing. Kozák zodpověděl dotazy o využití dotací z Letiště Praha.  
 
Zasedání ukončeno v 22.14 hod 
 
Termín příští schůze:  5. 10. 2015  19.00 hod 
 
Zapsal: ing. Jiří Vacovský      
 
Za správnost: ing. Milan Hofman     
 
Ověřili: prof. Vymazal, p. Novotný  


