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Pří tomni:  p. řI radil, p. Salát' PhDr Rabiňrí kovri prof' Vymazď, pí . Kopič ková" ing.
Zábranský, p. Satynek, ing. Tichý,

omluveni:  pí .Patí ková, Mgr. Vokráč . tajemní k
Neomluveni:
Hosté :  dle prezenč ní  list iny

PROGRAM:

1. Zabájeni, urč ení  ověřovatelů  ápisu' projednrí ní  pořadu
zasedání  a jeho schvrálení

2. Předráď osvědč ení  č lenu zastupitelstva městské  č ásti Praha *  Přďní  Kopanina který
nastoupil po uprrázdněné m mandátu zastupitele městské  č rásti Praha_ Přední  Kopanina

3. Slož ení  slibu
4. Ustanovení  inventarizač ní  komise
5. Informace z KV
6. Diskuse

Zasedání  zMrČ je dle zákonač . 131/ 2000 Sb. veřejnó.

1. Zahájeru _ starosta zahaJi|  rasedáni ZMČ  Praha - Přední  Kopanina v 18:03 hod.
Uví tal pří tomné  a urč il ověřovatele zápisu pí . Kopič ková a prof. Yymazď. Projednrání
pořadu zasedáni bylo schvrí leno v upravené  podobě, kdy byl doplněn bod č . 5 -
lnformace z KV (hlasování  7-0.0)

2. PÍ €dií ní  osvědč ení  č lenu zastupitslstva městské  č rásti Praha - ffini Kopanirla' kt€rý
nastoupil po uprazdněné m mandátu zastupitele městské  č ásti Prďra _ Přední
Kopanina - starosta předď p. Tiché mu osvěděení  č lena zastupitelstva městské  č asti
Praha_ Přední  Kopanina

3. Starosta vyzvď zastupitele p. Tiché ho ke slož ení  slavnostní ho slibu který zasfupitel
p. Tichý sloŽil.

4. Schválení  Ustanovení  invettarirač ní  komise - Starosta nawhl ňizení  inventarizač ní
komise v poč fu ří  č lenů , kÍ eré  zasfupitelswo odsouhlasilo (} ú asování  7.0.1). Volba
předsedů  a č lenů :  - předsedapí . Urbanovupi. Kopič ková apí . Doksanská

5. Komise ýstavby (dráů e jen Kv) . Z.Hradi|  iďormoval



Starosta informoval pří tomné  o prezentaci, týkají cí  se realizace křiŽovatky Aviatická,
která proběhla dne 8. 10. 2019 za ú č ast i zastupitelů  městské  č { ást i Praha - Přední
Kopanina. Městské  č ást Praha - Přední  Kopanina k tomu nemá ž ádné  připomí nky'

Prof. Vymazal informoval pří tomné  o oznámení  EIA (EnvironmentalImpact Assessment,
č esky: Vyhodnocení  vlivů  na ž ivotrrí  prostředí ) tykajicí  se dokonč ení  severní ho obchvafu.
Dle informace prof' Yymazala se jedná o ozruí mení  a obec v tomto pří padě mů Že zatí m
vznií š et poŽadavky, aby v ú lmci EIA byla věnovií na zvýš ená pozornost na hluk a dďš í
dopady z dopravniho provozu (hluková bať ré r4 stromořadí  atd..).

Byla vznesena poznií mka z řad pří tomných obč anů , ž e dopravní  komunikace obchvatu
měla bý pů vodně vedena v hloubce ó metru pod urovní  země, ďe nyní  se poč í í í
s hloubkou 1 metru. Dle p. Sa{ ýnka bude nutné  v rií mci reďizace obchvatu vané st
poŽadavek narea| izaci hlukové  bané ry a dalš í  opatření '

Byl vznesen ďotaz, zda je poč í trárro v rámci EIA s dopady na Životní  prostředí  paralelní
d.áhy letiš tě. Tato informace není  zasfupitelstvu máma. P' Saýnek informoval pří tomné ,
Že rea| izace té to d'.áhy nemá ž ádnou souvislost s realizaci j iž rí  varianty severní  č ásti
okruhu.

Starosta informovď pří tomné , Že jední m z dů vodů  reďizace parďelď dráhy je rozš iřování
let iš tní ch prostor na let iš t í ch okolní ch zemí , sousedí cí ch s Č R. Po realizaci paralelní
drráhy bude od 24..00 aŽ 05:30 bezletový č as. Let iš tě chce také  podporovat rekuperač ní
zaří zeni a bio diverziÍ ikaci.

Byl vznosen dotaz na rozdělení  obce na dvě hluková pásma' Přesná iďormace
zasfupitelstvu zatí m není  zrráma

Pří š t í  veřejné  zasedání  se koná dne 16. 12.2a| 9 v 19: 00

Zasedáru ukonč eno v 18:23 hod )
/ '" t  ln .r,{

Zapsa| :  ing. Zábranský 
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/ i Xs: 'rl'* ,

Zasptávnast:  p. Hradil

ověřili prof. Vymazal, pi. Kopič ková
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