
Zápis z jednání u KULATÉHO STOLU ze dne 10. 6. .2013,  
na kterém byli přítomni delegovaní zástupci jednotlivých politických a 

nepolitických uskupení ZMČ Praha 20 
 
 

Jednání zahájila starostka MČ Praha 20 paní Hana Moravcová a přivítala všechny přítomné 
(viz prezenční listina) na dalším letošním pracovním jednání na Chvalském zámku. 
 
Program: 

1. Informace z radnice 
- MÚK Beranka 
- Memorandum o společném postupu  
- Změna ÚP 

2. Informace z dalších institucí 
3. Názory a podněty zástupců zastupitelů 
4. Projednávání rozvojových částí Horních Počernic – v souvislosti s řešením dopravní 

infrastruktury, občanské vybavenosti s ohledem na nárůst počtu obyvatel na celkový 
počet až 30.000. obyvatel 

5. Posunutí zpoplatnění R10 a dálnice D11 na Hradec Králové mimo katastr Horních 
Počernic – podnět na MD – podpisová akce občanů. 
 

 
Informace z radnice 
 

 Změna ÚP - Hartenberská – proč je vychýlená trasa na kruhový objezd Robotnice 
- Robotnice – vypuštění VPS 
   - návrh dopravního řešení 
   - ověření správnosti návrhu 
   - doložit pro a proti 
   - průjezd aut na Božanovské 

 ČOV Čertousy – informace o plánovaném měření emisí látek, způsobujících pachy 
v okolní zástavbě. Měření je plánované na poslední týden června 2013, následně 
proběhne v průběhu července 2013 vyhodnocení a zpracování rozptylové studie. 
 

3.  Názory a podněty zástupců zastupitelů 
 
Ing. Petr Herian 

1. BD Mezilesí 
2. Sklenářství 
3. Stodola 

 
Bc. Ivan Liška 

1. Jednání o dopravě s občany – výtka p. Kotoučovi – nefundované odpovědi 
2. Rozhodování ohledně pronájmu zahrádky Atelieru Fiala 
3. Jednání u Kulatého stolu – podle jeho názoru nemusí být kvantita jednajících, ale 

kvalita. Viz prezenční listiny z jednotlivých jednání. 
4. Komise dopravy by si měla dělat vlastní průzkumy dopravy 
5. Neschválení peněz pro TJ Sokol. Vyúčtování příjmu peněz z loterie. 
6. Parkoviště Chvalská tvrz 



p. Dalibor Fadrný 
1. Setkávání u Kulatého stolu 
2. zahrádka Atelier Fiala  

– doporučuje Radě MČ zahrádku panu Fialovi pronajmout 
- doporučuje Radě MČ, aby přesvědčila své členy, že zahrádka je prospěšná pro 

všechny nájemce Chvalské tvrze 
 
Ke všem projednávaným bodům probíhala diskuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala:  Hana Moravcová 


