ZAPIS č.Il20L9

z jednáni Komise výstavby městskéčástiPraha-PředníKopanina
dne 23.1.2019
Přítomni:Z.Hraďil, L. Satýnek,P. Salát, Mgr. P. Vokáč
1/ Předsedakomise zahájiljednáníve 15:00hod. a konstatoval,Že komise je usnášeníschopná
2l Žádost pana Lukáše Kozáka o souhlas na připojení k vodovodní a kanalizačnísíti.
Tato Žádost byla podána na základě stavebníhopovolení ''Rodinný důmna parc, 20,, k.ú.Přední
Kopanina, ul. K Padesátníku'ze dne 11,7'2017 pod čj. MCP6/054I54120I7 anazákladě
stanoviska1. VHS S.I.o.Ze dne 13.2.2017'zn'003V2017/PK.
souhlasného
Usnesení:KV vydala panu L. Kozákovi k výšeuvedenéŽádostikladnéstanovisko.
Hlasování:4-0-0
3/ KV bere na vědomí:
. Že odbor výstavby Úradu m' č.Praha 6 vydal pro PRIMALORE, s.r.o.,Sokolovská 1OOl94,
Praha 8-Karlín rozhodnutí o umístěnístavby. Jedná se o akci ''Nástavba domu č.p.25 a
novostavba pro bydlení na pozemku tohoto domu v kříženíulic Hokešovo náměstí a K
Padesátníku,Praha . Přední Kopanina.
- že odbor výstavby Úrad.' m. č.Praha 6 povoluje zkušebnÍprovoz pro provozní a skladovací
objekt CNI Tiskservis s.r.o.Přední Kopanina na pozemku č.parc. 694lt2' k.ú.Přední
Kopanina, K Juliáně 150oPraha 6
4/ Informace
KV projednala připravovanou opravu a úpravukomunikace v kříŽeníulic K Tuchoměřicům a Do
Roklí včetnězáchytupovrchových vod a jejích svedenído potoka.ProtoŽetermínopravy koliduje
se současnouvýstavbou rodinných domův ulici Do Roklí, byl'požádán zástupce firmy GARD
INVEST o konzultaci, která proběhla dne 30.1,2019.
JednáníKV bylo přerušeno23.I,2019 v 16:20
jednáníKV bylo zahájeno30,I,2019ve 14:00
Pokračování
Přítomni:Z,HradiL, L. Satýnek,P. Vokáč,P' Salát omluven z důvodudovolené
Se zástupcem firmy GARD INVEST panem Kučeroubyla projednána moŽnost koordinace při
rcalizací opravy komunikacp Do Roklí
Podrobnou informaci podá zastupitelstvu a přítomným oběanůmna 4, zasedáníZMC Praha-Přední
Kopanina pan Satýnek.
Plánovaný obsah informace pro jednání zastupitelstva:
Záměr v řešenístyku komunikací K Tuchoměřicům a Do roklí s vazbou na příštívýstavbu na
parcelách383 a 385/1,kteréjsou ve vlastnictvífirmy GARD INAVEST vznikl primárně s cílem
na příletya odlety letadel.
řešitpředevšímprobléms parkovánímvozidel' čekajících
Parkujícívozidla soustavněobtěŽujíobyvatelenemovitostiv nájezdu na most spuštěnýmimotory a

l7
/

zapnutými světly i v nočníchhodinách, posádky vozidel po sobě zanechávajíodpadky a místy brání
i v běŽnémuživénikomunikace Do roklí anapŤijezďovésilnici k lomu.
Cílem je zásadni zuženitohoto prostoru instalacívysokých obrubníků,se zatravněnými plochami,
kterézamezi parkovánítěchto vozidel' Takto z.Úženýstyk těchto dvou ulic současněvýrazně
zkomplikuje i vjezd kamionů,kterédo tohoto prostorudle sděleníobyvatel předmětnýchdomů
v ulici Do roklí vjižději a devastujíspodní zatáčku.
Při jednánív tétověci s ing. ondovčákem,projektantemv oboru dopravníchstaveb,se kterým byly
konzultovány realizaěnímoŽnostiřešenítohoto problémujsme narazili na problémdalší,a tímje
eroze podložipod silnicí působenímdešťovýchvod, jejichžvlivem dochazi k soustavnémua
prohlubujícímuse poškozováníopěrnézdi, pod kteroujsou situovány objekty Do roklí I7I _ I76,
Tato zá|eŽitostbyla kdysi řešenadílčímiopravami,kteréale nepřinesly oěekávanývýsledek,
protožebyly víceméněřešenímnásledků,nikoli problémusamotného.
Proto se Dopravníkomise a
Komise výstavby dohodly na řešenítěchto dvou problémůsoučasněa v co nejširšímzáběru.
Jednánís panem Kučeroujako zástupcem firmy GARD INVEST bylo de facto logickým krokem
v tétověci, protožeje nutno zamýšlenéopravy komunikace a opěmých zdí sladit s potřebami
budoucístavby a posoudit v|ivy zatiženísilnice stavebnímimechanismya nákladnímivozy na stav
komunikace.Hlavním cílemtohotojednání,a to především,byla snahapří budoucírea|izaci
stavebníchpracíodklonit hluk a zatíženistavebnítechnikouod domův ulici Do roklí.
Jednou zmožných cest řešeníobsluhy příštíhostaveništěsejeví i alternativapříjezdovéstavební
komunikace s využitímpozemků64218a64219,kteréjsou situovány podél staréd|ážděné
silnice a
kteréjsou ve vlastnictvíŘSD a Státníhopozemkovéhoúřadu.Zde je všaktřeba nejdříveověřit
vhodnosttěchtoparcel k zamýšlenému
účeluz hlediska stavebnípraxe' dále pak v kladnémpřípadě
jednat s vlastníkyo takovémožnostia v neposlednířadě i s vlastníkypozemku pč.381 MUDr.
okraje pozemku pro tento úěel.
Gutem a ing. Pacovským o možnémzapůjčení
Toto řešení'jakkoli se jeví jako řešeníideálnímá tedy svá, a je nutno ŤiciŽe ne jednoduchá úskalí,a
je třeba absolvovatmnohá jednánítak, aby nebylo nic podceněnoěi opomenuto.Je současnětřeba i
počítats alternativou,žetoto řešenímožnénebude.Je všaktřeba všechnymoŽnosti důkladně
prověřit.
Vzhledem k tomu, že souěasně,tedy po odstraněníproblémus dešťovouvodou, chceme na příjezdu
do ulice Do roklí opět nechat instalovatomezenívjezdu na vozidla do 3,5t,bylo panem Kučerou
pro případ nutnosti užívatk obsluze stavby ulici Do roklí jako vstřícný krok navrŽeno řešení
pouŽívatv maximálnímožnémíře vozidla do tétotonáže.
Všechnydalšíkroky v realrizacitěchto záměrůjsou odvisléod výsledkůjednání'kterénás čeká
v následujícímtýdnu opět s ing' ondověákem ve věci technickéhoa do jistémíry i finančního
řešeníceléhozáměru.Předpokládáme,žeby z tohotojednáníměly vyplynout další,již konkrétní
postupy.
o vývoji v tétověci budeme samozřejmě včasa podrobně informovat v riímci působnostiobou
komisí a veřejnéhojednánízastupitelstva.
Jednáníukončenov 15:25hod'

Zapsal:
Z. Hradll,YZ t t(
ověřil: L. SatÝnek

