Zápis z 39. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČPraha - Běchovice
konaného dne 26.3.2009 v zasedací místnosti ÚMČPraha - Běchovice, Za
Poštovskou zahradou 479, Praha 9
1. Kontrola účasti zastupitelů a určení ověřovatelů zápisu
39. zasedání ZMČ Praha - Běchovice zahájil starosta MČ Ondřej Martan dne 26.3.2009
v 19:00 hodin. Zkonstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Starosta provedl kontrolu účasti zastupitelů:
přítomni:
11 - dle prezenční listiny - viz příloha tohoto zápisu
omluveni:
2 - Petr Požárek, Ing. Jiří Santolík
Další přítomní:

tajemnice ÚMČ Mgr. Jitka Šnajdrová

Starosta
zkonstatoval,
usnášeníschopné.

že

Ověřovateli zápisu byli starostou

při

přítomnosti

11

určeni Mgr. Jaroslav

zastupitelů

je

zastupitelstvo

Svátek, Miloš Jaroš

2. Návrh na schválení programu jednání 39. zasedání ZMČ
Starosta před návrhem programu
návrh usnesení.
Hlasování o protinávrhu:
pro:
11
proti: O
Protinávrh byl přijat - viz usnesení

sdělil, že stahuje

Č.

z programu

bod

Č.

4 a přednesl

zdržel se:
O
509 v příloze tohoto zápisu.

3. Projednání a schválení zápisu z 38. zasedání ZMČ
Starosta navrhl schválení zápisu z 38. zasedání ZMČ a přednesl
Hlasování:
pro:
11
proti: O
zdržel se:
O
Návrh byl přijat - viz usnesení Č. 510 v příloze tohoto zápisu.

4. Návrh na podání námitek Městské části
územního rozvoje HMP (ZÚR)

návrh usnesení.

Praha - Běchovice k návrhu zásad

Starosta sdělil, že připomínky sestavovala komise pro rozvoj městské části, dopravu a
výstavbu a dále vysvětlil, co je textová část Zásad územního rozvoje, a že největší
pozornost byla věnována bodu G (pražský okruh). MČ s tímto návrhem vyslovila velkou
nespokojenost tím, že podala odvolání do územního rozhodnutí ke křižovatce D511 na
území Běchovic II. Současné podmínky stavby jsou pro MČ nepřijatelná
z hlediska
hygienických a hlukových limitů. Veškeré připomínky k návrhu zásad jsou zakotveny v
příloze Č. 1 k usnesení. Starosta přečetl přílohu k usnesení v jejím plném znění. JUDr.
Šubrtová
z občanského sdružení podotkla, že dle jejího názoru jsou zásady územního
rozvoje HMP novým institutem a jsou nadřazeny územnímu plánu. Pokud je zájem tyto
věci ovlivnit, je třeba teď. Pan Osvald se v této souvislosti dotazuje, jestli by bylo možné
od Magistrátu
monitorovat
hlučnost
a prašnost.
Starosta
sdělil, že tento problém
projednával na MHMP a bude řešen. Jiří Klůna žádá o krátkou technickou přestávku v
jednání.
Technická přestávka byla zahájena v 19:25 a skončena v 19:35.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování:
pro:
10
proti: O
zdržel se:
Zdržel se hlasování: Mgr. Jaroslav Svátek
Návrh byl přijat - viz usnesení Č. 511 v příloze tohoto zápisu.

1

5. Návrh na změnu programu 39. ZMČ
Starosta navrhl změnu programu, a to zařadit před bod o návrhu financování stavby
mateřské školy návrh na vydání souhlasného
stanoviska s návrhem územního plánu

HMP.
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Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování:
pro:
7
proti: 3
zdržel se:
Proti: Ing. Petr Kos, Michal Jiřík, Miloš Jaroš
Zdržel se hlasování: František Pošmura
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 512 v příloze tohoto zápisu.

1

6.

Návrh na vydání souhlasného stanoviska s návrhem územního plánu HMP
Starosta upřesnil, že se jedná o velké rozvojové území mezi Běchovicemi II a Dubčí a
situace byla projednávána již v září roku 2008. K tomuto území nebyly při předchozích
jednáních
žádné námitky. Starosta požádal přítomného
předsedu komise pro rozvoj
městské části, dopravu a výstavbu Ing. Lubora Horáka o stanovisko. Ing. Lubor Horák
dodá případné poznatky písemně. Michal Jiřík není přesvědčen, že zastavovat všechny
zelené plochy je nejlepší, ale přikláněl by se k tomu, aby se nehlasovalo nyní, ale až
budou
splněny
podmínky,
které navrhovala
komise.
Starosta
zdůraznil,
že tyto
podmínky jsou již zapracovány v námitkách k ZÚR. Dále sděluje k průjezdnosti v celé
oblasti, že území bude odděleno dálničním
převaděčem.
Michal Jiřík upozornil na
stanovisko MČ Praha - Štěrboholy,
která nesouhlasí s napojením na jejich komunikace a
ptá se, jak to tedy bude napojeno. Starosta odpověděl, že dle jeho informací dojde k
napojení na štěrboholskou radiálu dolnopočernickým
sjezdem. Dále starosta opakovaně
upozornil, že toto téma bylo několikrát probíráno na poradě i na komisi kde bylo toto
téma pečlivě projednáno.
Souhlasné stanovisko MČ bude podmíněné požadavky komise.
JUDr. Šubrtová
sdělila svůj názor, že se jedná o stejnou problematiku jako v námitkách
ZÚR u rozvojového území a upozorňuje, že rozvojové území má být těsně za křižovatkou,
ale zatím se neví přesně kde. Martin Jech upozornil, že pokud by teď došlo k vydání
souhlasu může se stát, že si tímto ztěžujeme situaci při následné možnosti křižovatku
posunout. Starosta odpovídá, že předpokládá nesouhlas Dubče, i když se územní plán
může kdykoliv změnit. V současnosti
se jedná o studii územního plánu tak, jak by to
mělo vypadat. Jiří Klůna navrhl tento bod stáhnout z programu a vrátit se k němu na
příští poradě. Starosta tento bod stahuje.

7.

Návrh na výběr alternativy
financování
dokončení
stavby
Mateřská škola
Běchovice
Starosta
uvedl, že dokončení
mateřské
školy je významnou
prioritou MČ. V této
souvislosti proběhlo na MHMP mnoho jednání o financování a o harmonogramu
s cílem
dosáhnout
jejího řádného
otevření v plánovaném
termínu.
Michal Jiřík sdělil, že
souhlasí s rozhodnutím starosty půjčit si formou hypotéky nebo půjčky. Mgr. Jaroslav
Svátek zdůrazňuje, že stavba školky je velice nutná a nezbytná, situace s umístěním dětí
je velice kritická. Vzhledem k tomu, že již letos nebylo možné pro nedostatek
míst
umístit 6 dětí předškolního
věku i když to ukládá zákon, je nutné, aby nová školka
fungovala co nejdříve. Ing. Petr Kos se ptá, jaká je garance, že MČ dostane zbývající část
investic jako dotaci. Starosta informoval, že v současné době byl předán návrh materiálu
k projednání na RHMP s návrhem na poskytnutí 18 mil dotace a dále jsou přislíbeny cca
2 mil z rezervy MHMP. Starosta
navrhl zastupitelstvu
jmenovat
pro účel výběru
nejvýhodnější nabídky na poskytnutí úvěru výběrovou komisi ve složení Jan Skopal, Jiří
Klůna, Michal Jiřík, Petr Požárek, Mgr. Jaroslav Svátek, Martin Jech a Ing. Ondřej
Martan.
Starosta přednesl návrh usnesení.
Hlasování:
pro:
11
proti: O
zdržel se:
O
Návrh byl přijat - viz usnesení č. 513 v příloze tohoto zápisu.

Rúzné:
• JUDr. Šubrtová navrhuje, aby
spojení na zastupitele.
•
Ervín Sed láček upozorňuje na
lety, že fekální kanalizace je
informaci. Starosta
uvedl, že
prověřena a v případě nutnosti
mimořádnou dotaci na zvýšení

bylo na webových

stránkách

MČ uvedeno

e-mailové

informaci uveřejněnou v Životě Běchovic asi před 4
děravá na 400 místech. Od té doby nemá jinou
tuto informaci slyší poprvé a ubezpečil, že bude
řešena. Dále informoval, že tento týden dostala MČ
kapacity stávající čističky. Tímto zvýšením kapacity
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•

•

•

•

by měl být odstraněn současný stop-stav pro připojování nových domů a situace by
tak mohla vydržet do zprovoznění celopražské odpadní sítě.
Na upozornění pana Sedláčka na děravou kanalizaci reagoval z pléna Ladislav Jiřík
sdělením, že tyto informace o závadách byly uvedeny v ŽB, ale pouze účelově a dal je
tam bývalý starosta Ing. Jiří Santolík, aby zkompromitoval práci bývalé starostky
Zajacové za účelem získání hlasů voličů. Bydlí v Kůťatech a žádné průsaky nikdy
neviděl, kanalizace je čas od času čištěna.
Starosta opakoval, že tato sdělení z
minula nernůže posoudit, nicméně situace bude prověřena.
Pan Sedláček uvedl, že díky změně Života Běchovic na dvouměsíčník
mu nebyl
uveřejněn jeho celý příspěvek. Starosta
s politováním zkonstatoval,
že možnost
uveřejňování příspěvků občanů do tohoto časopisu omezená kapacitními limity a
není možné uveřejňovat příliš rozsáhlé příspěvky.
Jiří Klůna spolu se starostou opakovaně upozornili občany, že jsou zprovozněny nové
webové stránky MČ, kde jsou veškeré informace velmi aktuální.
Dále starosta
zdůraznil, že ten kdo nemá doma internet má možnost přístupu zdarma na internet
v knihovně, kde je tato služba pro občany zavedena.
Pan Sedláček vznesl dotaz, zda nebudou na Českobrodské
umístěny váhy na vážení
zátěže nákladních automobilů. Starosta sdělil, že tato možnost byla projednávána jak
se správcem komunikace,
tak i Policií ČR. Stacionární váhy není z technických
důvodů kde umístit. V současné době je však v jednání několik návrhů na opatření,
která by mohla snížit průjezd těžkých nákladních automobilů. Do budoucna by měla
pomoci plánovaná přeložka 1/12 převést dopravu z centra Běchovic a momentálně
se snaží MČ omezit průjezd nákladní dopravy alespoň v době od 22:00 hod do
6:00.hod.
Správce komunikace
TSK vnímá
Českobrodskou jako hlavní tepnu
dopravy v této oblasti, i proto není zatím v silách MČ donutit správce komunikace k
provedení jakýchkoliv závažnějších oprav, pouze provádějí opravy s nutností malého
omezení dopravy, tedy opravy pouze nejnutnější

•
Zasedání bylo prohlášeno
Termín následujícího
18:00 hodin

za ukončené

v 20:27 hodin

řádného zasedání

zastupitelstva

Ing. Ondřej Mart
starosta MČ Praha - ěchovice

-o

:~:~::::::h~Ú1..

k ~~
/y

Přilohy:
J
1. listina přítomných
2. program jednání
3. usnesení č. 509 až 513

Vyvěšeno dne:
~ 3 -04- 2009
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je stanoven

na 27.4.2009

v

