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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

ZÁPIS 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20 

jednání č. ZMC/18 

konané dne 15.03.2021 

Přítomni: Alexová Eva, Mgr. Beneda Jiří, Mgr. Cibochová Alžběta, Ing. Čáp Vilém, Hájková Jana, 

BBA, Ing. Herian Milan, Hošek Vladimír, Ing. Jukl Jindřich, Ing. arch. Karhanová Kristine, Kočí 

Jaroslav st., Bc. Kočí Jaroslav ml., Bc. Liška Ivan, Mgr. Měšťan Petr, Moravcová Markulinec Hana, 

Polydorová Karla, Mgr. Růžička Petr, Dis., Ing. Římal Zbyněk, Mgr. Skalický Pavel, Stára Richard, Bc. 

Šebek Jiří, Ing. Vacek Miloš, Ing. Wágner Pavel 

 

Omluveni: Češpivová Daria, Mgr. Štrobová Alena, Mucha Zbyněk 

 

Přítomni za ÚMČ Praha 20: 

JUDr. Barbora Frantová Lukšová – pověřená řízením ÚMČ Praha 20 

vedoucí odborů (Koutná Lucie, Ing. Vavruška Zdeněk, Ing. Měšťan Richard, Ing. Brzkovská Monika,  

Bc. Vlasáková Ivana), za odbor ekonomický Nováková Kateřina, za informatiku Ing. Koutný Jiří, za 

kancelář úřadu Prchalová Miluše a Jandová Andrea  

 

 
1. Zahájení 

Starosta, pan Mgr. Petr Měšťan přivítal všechny přítomné na osmnáctém zasedání Zastupitelstva MČ 

Praha 20, které zahájil v 17:08 hodin ve Chvalské stodole. Pan starosta upozornil, že z jednání je 

pořizován audiovizuální záznam. Konstatoval, že zastupitelstvo bylo svoláno řádně ve smyslu zákona 

č.  131/2000 Sb. o hl. m. Praze. Informace o konání ZMČ bylo zveřejněno obvyklým způsobem a včas. 

Podle prezenční listiny bylo přítomno 22 zvolených členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je tedy 

usnášeníschopné. Omluveni jsou paní Daria Češpivová, paní Mgr. Alena Štrobová a pan Zbyněk Mucha. 

Zápis z minulého, sedmnáctého zasedání byl ověřen a schválen. Materiály obdrželi zastupitelé 

v elektronické podobě. Zapisovatelkou je paní Andrea Jandová. Starosta určil za ověřovatele zápisu 2 

členy zastupitelstva – pana Bc. Jaroslava Kočího a pana Mgr. Petra Růžičku, DiS.  Návrhový výbor je 

přítomen k plnění své funkce. 

 

Na úvod pan starosta předložil následující informace: 

- Z důvodu epidemiologické situace byl program dnešního zasedání ZMČ Praha 20 zredukován 

na body, které nesnesou odkladu. Požádal proto kolegy, aby se, pokud možno, vyjadřovali věcně 

a krátce. 

- O získané dotaci ve výši 14,385 tis. Kč na výstavbu bytového domu na Náchodské ul. Tzv. 

„Kuprův dům“. 

- O získané dotaci ve vši 13 mil. Kč na investiční akci tělocvična v Jívanské ulici. 

- O probíhající rekonstrukci ul. Třebešovská. 

- O zahájení pravidelné testování úředníků na covid 19 počínaje dnešním dnem. 

Pan starosta také informoval, že za poslední dobu obdržel děkovné dopisy od spoluobčanů, a poděkoval 

tímto vedoucí OSVŠ a celému odboru,  
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Zároveň poděkoval kolegovi, panu J. Kočímu st. za pomoc s dopravou seniorů na očkování.  A v 

neposlední řadě poděkoval našim skautům a dobrovolníkům, kteří pomáhají nejen se stáčením a 

distribucí dezinfekce, tak roznášejí roušky, respirátory, letáky, atd.. 

 

 
2. Schválení programu 

Rada městské části schválila návrh programu ZMČ dne 5.3.2021, který byl řádně vyvěšen na úřední 

desce a zaslán všem zastupitelům emailem. Pan starosta předložil návrh programu. 

Pan starosta požádal přítomné zastupitele o dotazy, připomínky nebo doplnění programu a otevřel 

rozpravu. 

Diskuse: Mgr. P. Růžička, DiS. navrhuje doplnit do programu jako bod 4.06 Úkol pro RMČ Praha 20 

ve věci změny Jednacího řádu ZMČ Praha 20 týkající se doplnění možnosti distančního jednání a 

hlasování členů ZMČ  

Ing. M. Vacek navrhuje doplnit do programu jako bod 4.07 Zřízení Jednotky požární ochrany 

nezařazená Praha Chvaly-JPON Praha Chvaly 

Další návrhy nebyly předloženy. 

 

Po ukončení diskuse nechal pan starosta hlasovat o doplnění následujících 2 bodů do programu: 

4.06 Úkol pro RMČ Praha 20 ve věci změny Jednacího řádu ZMČ Praha 20 týkající se doplnění 

možnosti distančního jednání a hlasování členů ZMČ 4.05 Doplnění jednacího řádu Rady městské části 

Praha 20 

4.07 Zřízení Jednotky požární ochrany nezařazená Praha Chvaly-JPON Praha Chvaly 

Mgr. Beneda Jiří SPP Pro 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Pro 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Pro 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Pro 

Ing. Herian Milan SPP Pro 

Ing. Jukl Jindřich ODS s NKH Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine Šance p.P Pro 

Kočí Jaroslav KSČM Pro 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P Pro 

Bc. Liška Ivan ODS s NKH Pro 

Mgr. Měšťan Petr ODS s NKH Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Pro 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P Pro 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Pro 

Stára Richard ODS s NKH Zdržel se 

Bc. Šebek Jiří HOP Pro 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P Pro 

Ing. Vacek Miloš HOP Pro 

Hošek Vladimír P.Jinak Pro 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P Pro 
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Pro: 21 (84%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (4%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Návrh na doplnění 2 bodů do programu byl schválen. 

 

Pan starosta nechal hlasovat o doplněném programu jako celku: 

Mgr. Beneda Jiří SPP Pro 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Pro 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Pro 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Pro 

Ing. Herian Milan SPP Pro 

Ing. Jukl Jindřich 

ODS s 

NKH Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine Šance p.P Pro 

Kočí Jaroslav KSČM Pro 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P Pro 

Bc. Liška Ivan 

ODS s 

NKH Pro 

Mgr. Měšťan Petr 

ODS s 

NKH Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Pro 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P Pro 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Pro 

Stára Richard 

ODS s 

NKH Pro 

Bc. Šebek Jiří HOP Pro 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P Pro 

Ing. Vacek Miloš HOP Pro 

Hošek Vladimír P.Jinak Pro 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P Pro 

Pro: 22 (88%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

 

Pro takto navržený program hlasovalo 22 přítomných členů ZMČ Praha 20, nikdo nebyl proti a nikdo 

se nezdržel hlasování. Program zasedání byl schválen. 

 

Program jednání: 

Pořadí Věc 
Kód 

kontroly 
Číslo materiálu 

 

 

1 

 

Zahájení 

Schválení programu 

Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu stavby nadjezdu nad 

dálnicí D11 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha a k svěření do 

správy MČ Praha 20 

1. 

2. 

 

3.01 

 

 

BJ/2092/2021 
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2 

Podání žádosti o dotaci na projekt "Sportovní hala Horní 

Počernice" z Národní sportovní agentury a spolufinancování 

projektu 

4.01 BJ/2033/2021 

3 
Informace o rozpočtových opatřeních č. 86 až č. 97 schválených 

Radou MČ Praha 20 v roce 2020 
4.02 BJ/2096/2021 

4 
Informace o rozpočtových opatřeních č. 1 až č. 17 schválených 

Radou MČ Praha 20 v roce 2021 
4.03 BJ/2090/2021 

5 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31. 12. 2020 4.04 BJ/2093/2021 

6 
Schválení nového Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské 

části Praha 20 
4.05 BJ/2099/2021 

7 

Úkol pro RMČ Praha 20 ve věci změny Jednacího řádu ZMČ 

Praha 20 týkající se doplnění možnosti distančního jednání a 

hlasování členů ZMČ 

4.06 BJ/2119/2021 

8 
Zřízení Jednotky požární ochrany nezařazená Praha Chvaly-JPON 

Praha Chvaly 
4.07 BJ/2120/2021 

9 
Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 26 územního 

plánu hl. m. Prahy (včetně změny Z3477 - "Betonárna Počernice") 
5.01 BJ/2091/2021 

10 
Návrhy na změny územního plánu na území MČ Praha 20 

(podněty) 
5.02 BJ/2094/2021 

11 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20 6.01 BJ/2083/2021 

 Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20                          7.                                   

            Závěr                               8. 

 

18:00 - 18:30 hodin - Dotazy a interpelace z řad veřejnosti nezastupitelů  

 

 
3. Majetek 

3.01 Žádost o stanovisko k bezúplatnému převodu stavby nadjezdu nad dálnicí D11 v  

k. ú. Horní Počernice, obec Praha a k svěření do správy MČ Praha 20 

Materiál předložil Ing. Vilém Čáp, místostarosta 

 

Na základě usnesení č. RMC/93/3/1683/21 ze dne 5. 3. 2021 je ZMČ předkládána k vyjádření žádost 

Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru evidence majetku, Oddělení geodetických činností ze dne 20. 11. 2020 

o stanovisko k bezúplatnému nabytí stavby nadjezdu nad dálnicí D11 na pozemku parc. č. 4536/1 v k. 

ú. Horní Počernice, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu ČR (dále jen „SPÚ“), do vlastnictví 

HLMP a následné převzetí stavby do svěřené správy MČ Prahy 20. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

Hlasování o předloženém návrhu usnesení: 

Mgr. Beneda Jiří SPP Zdržel se 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Pro 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Pro 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Zdržel se 

Ing. Herian Milan SPP Zdržel se 

Ing. Jukl Jindřich ODS s NKH Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine Šance p.P Pro 

Kočí Jaroslav KSČM Pro 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P Pro 

Bc. Liška Ivan ODS s NKH Pro 
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Mgr. Měšťan Petr ODS s NKH Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Zdržel se 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P Zdržel se 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Pro 

Stára Richard ODS s NKH Pro 

Bc. Šebek Jiří HOP Pro 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P Pro 

Ing. Vacek Miloš HOP Pro 

Hošek Vladimír P.Jinak Pro 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P Pro 

Pro: 17 (68%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (20%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení číslo: ZMC/18/1/0250/21 

Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) souhlasí 

- s bezúplatným nabytím stavby nadjezdu nad dálnicí D11 umístěné na pozemku KN parc. č. 

4536/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu ČR do 

vlastnictví Hlavního města Prahy. 

2) nesouhlasí 

- s následným svěřením stavby nadjezdu nad dálnicí D11 umístěné na pozemku KN parc. č. 

4536/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, do správy Městské části Praha 20. 

3) ukládá 

- sdělit stanovisko ZMČ Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru evidence majetku, Oddělení 

geodetických činností. 

Zodpovídá  

1. Mgr. Petr Měšťan, Starosta  

Termín: 16.04.2021     

 

 
4. Finance, legislativa 

4.01 Podání žádosti o dotaci na projekt "Sportovní hala Horní Počernice" z Národní sportovní 

agentury a spolufinancování projektu 

Materiál předložil Mgr. Petr Měšťan, starosta 

 

RMČ dne 30. 9. 2020 usnesením č. RMC/73/2/1391/20 schválila uzavření smlouvy o poskytování 

odborného poradenství při podání žádosti o dotaci do investiční výzvy Národní sportovní agentury na 

projekt "Výstavba tělocvičny v Horních Počernicích" se společností B&P Research s.r.o. Předmětem 

smlouvy bylo podání žádosti o dotaci.  
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Společnost B&P Research s.r.o. žádost o dotaci na projekt "Sportovní hala Horní Počernice" připravila 

a předložila do programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č.j.: NSA- 

0007/2020/D/1, výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč.   

 

Diskuse: K. Polydorová, Bc. J. Kočí, J. Hájková, BBA, Mgr. P. Měšťan 

Paní Hájková požádala uvést do zápisu, že v souvislosti s tělocvičnou nebude prodáván žádný majetek. 

Dále požádala uvést  

Proč je v žádosti chybně uvedeno, že podobný objekt není ve vzdálenosti 2,5 km, když se tělocvična má 

vybudovat v areálu školy, kde jsou dvě tělocvičny a ve vzdálenosti 700 m se nachází další objekt, který 

sice není městské části, ale pravidelně jej městská část několikatisícovými částkami dotuje. Je to opět 

žádost vytvořená tak, aby to vyšlo? 

Pan starosta odpověděl, že podobný objekt této plochy není ve vzdálenosti 2,5 km. 

 

Technická poznámka: R. Stára, Bc. I. Liška 

 

Do diskuse se dále zapojili: Mgr. J. Beneda požádal o zaslání položkového rozpočtu předchozího a 

současného projektu, aby zde mohl najít rozdíly v ceně 50 mil. Kč.  

Mgr. P. Měšťan, Ing. Vavruška vysvětlil, že na žádný z projektů vypracovaných v minulosti na 

tělocvičnu neexistoval položkový rozpočet, ani nemohl, protože ten se zpracovává až je vydáno 

pravomocné stavební povolení. 

 

Pan starosta přerušil projednávání tohoto bodu z důvodu stanoveného času pro dotazy a interpelace 

občanů. 

 
18:00 - 18:30 hodin - Dotazy a interpelace z řad veřejnosti nezastupitelů 

 

Starosta hasičů pan Petr Růžička přečetl svou interpelaci (prohlášení) a požádal, aby bylo uvedeno v 

zápisu. 

„Vážení občané, vážení zastupitelé, 

 

chceme Vás stručně seznámit se stavem, činností a plány do budoucna sboru dobrovolných hasičů 

SDH Praha – Chvaly v roce 2021. 

 

Hasiči mají jednoznačné požární a pomocné poslání ve prospěch obce při mimořádných událostech. 

 

29. ledna roku 2020 na 142. Valné hromadě od založení sboru roku 1878 byl zvolen novým 

starostou hasičů pan Petr Růžička, který byl pověřen obnovit činnost sboru Praha – Chvaly a získat 

nové členy. 

 

Za rok obnovy sboru stoupl počet členů z 5 na 19 členů.   

Přes omezení způsobené Covidem, společně s novými členy sboru byly zahájeny úklidové a vyklízecí 

práce v garáži hasičárny. Při následné inventuře se muselo odepsat zastaralé a nepoužitelné vybavení 

hasičů.  

 

Za technické podpory MČ Praha 20 v roce 2020 členové sboru odkopali od zvlhlých zdí naplavenou 

zeminu, vyřezali náletové křoviny kolem hasičárny. Na vrata garáže byly umístěny dopravní značky 

zákaz zastavení na místo ukradených, také byla opravena střecha a tím se zamezilo zatékání do garáže. 

Zakoupili jsme pracovní oblečení a certifikované hasičské boty pro část členů SDH Praha - Chvaly, 

došlo k odstěhování čerpadla PS 12 na Bílý vrh, historická motorová stříkačka EBERT-

DELAHAYE byla předána na renovaci do Klubu historických vozidel Horní Počernice. Tím se uvolnila 

část prostoru v garáži pro práci hasičů.  
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V první etapě byla provedena výměna elektroměru, hlavního jističe na 3 x 25A a instalace vnitřního el. 

rozvaděče. Dostali jsme z MČ Praha 20 několik židlí. Průběžně jsme udržovali hasičskou Avii 

v provozním stavu.  3.3.2021 na naše pozvání do garáže hasičárny přijel pan starosta Mgr. Petr Měšťan 

a radní p. Bc. Jaroslav Kočí ml. Této schůzky se také zúčastnili členové sboru. Pan starosta byl 

seznámen se stavem, vybavením objektu a vyslechl naše požadavky pro budoucí rozvoj hasičů. Probrali 

jsme výhledové úpravy objektu, přípojek vody a kanalizace, které chybí, přístavbu šatny se sociálním 

zázemím včetně vytápění. Požádali jsme také o finanční příspěvek na rozšíření dvou řidičských průkazů 

kategorie C, podle požárních předpisů pro jednotky sborů hasičů kategorie JPO nezařazené. 

 

Náš plán požadavků pro rozvoj na rok 2021: 

 

1. MČ Praha 20 zřídí jednotku JPO nezařazené Praha – Chvaly podle platných právních předpisů do 

konce července 2021, aby vůbec mohl začít další rozvoj i povinné proškolení členů sboru. Podklady 

a vzory k založení předáme. 

 

2.     Zadání projektu na zřízení přípojek vody, kanalizace do hasičské garáže a následné stavební 

povolení s realizací do konce letošního roku. 

  

3.     Zajištění finančních zdrojů na zbudování sociálního zařízení a šatny pro hasiče formou dostavby 

včetně projektu, stavebního povolení, výběru stavební firmy, kolaudace a souvisejících právních 

úkonů.  

  

4.     Dokončit 2. etapu elektroinstalace – el. rozvody v garáži hasičské zbrojnice a přípravu na 

napojení el. instalace v plánované přístavbě.  

  

5.     Přestěhování dvou sad kontejnerů na tříděný odpad od garáže hasičů. 

  

6.     Dovybavit podle předpisů MV nové členy SDH a proto jsme požádali o dar 50 tis. na nákup 

ochranných a pracovních pomůcek. 

  

7.     Získat technické pracovní vybavení: plovoucí čerpadlo, motorovou pilu, sněhová hrabla, silniční 

košťata a proto navrhujeme dovybavit hasičskou garáž zabezpečovacím zařízením i pojištěním 

vzhledem k hodnotnému vybavení. 

 

8.  Požadujeme toto prohlášení vložit do zápisu jednání ZMČ Praha 20 ze dne 15.3.2021.“ 

 

S pozdravem i za členy sboru 

Petr Růžička                                                                                                                                                                  

starosta SDH Praha – Chvaly                                                                                                                                          

Náchodská 754/94 , Praha 9 , 19300 00                                                                                                                     

Tel:   +420 777 222 820                                                                                                                                               

e-mail:  sdh.chvaly@seznam.cz     

 

 

Karla Polydorová přečetla interpelaci občana, pana Jiří Švejdy a písemně ji předala paní místostarostce: 

„Chtěl jsem se zeptat na důvod odstranění květináčů z lokalit, kde se zamezovalo vjezdu na chodníky a 

tím k větší bezpečnosti pro chodců. Mám na mysli: Božanovská hřiště Xaverov – prodej zmrzliny. Dále 

pochopitelně naší Slatiňanskou, kde už auta se vyhýbají retardéru a tím už jezdí po chodníku atd. 

Další dotaz měl být na úklid z veřejného prostranství po spadu listí. Pro názornost posílám několik fotek, 

jak se stará obec. Já jsem byl nucen na podzim ten svinčík sám uklidit, nejsou peníze? Na svoz květináčů 

ano? Několik lidí by mělo zájem se o ně starat, ale k tomuto tématu měla být diskuse.“  

mailto:sdh.chvaly@seznam.cz


Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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Paní místostarostka na první dotaz ve věci odstranění květináčů odpověděla na místě. Druhý dotaz bude 

předán vedoucímu Odboru místního hospodářství a bude odpovězeno písemně. 

 

Další z občanů se k bodu Dotazy a interpelace z řad veřejnosti nezastupitelů nepřihlásili. 

Pan starosta tento bod ukončil a pokračovala diskuse k bodu 4.01: 

K. Polydorová, J. Hájková, BBA, Ing. Vavruška, Mgr. J. Beneda, Mgr. P. Měšťan, H. M. Moravcová, 

Ing. J. Jukl, R. Stára 

 

Technická poznámka: H. M. Moravcová, K. Polydorová, V. Hošek 

 

Po ukončení diskuse nechal pan starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Mgr. Beneda Jiří SPP Zdržel se 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Zdržel se 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Pro 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Zdržel se 

Ing. Herian Milan SPP Zdržel se 

Ing. Jukl Jindřich ODS s NKHP Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine Šance p.P. Pro 

Kočí Jaroslav KSČM Pro 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P. Pro 

Bc. Liška Ivan ODS s NKHP Pro 

Mgr. Měšťan Petr ODS s NKHP Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P. Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Zdržel se 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P. Zdržel se 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Zdržel se 

Stára Richard ODS s NKHP Pro 

Bc. Šebek Jiří HOP Zdržel se 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P. Pro 

Ing. Vacek Miloš HOP Zdržel se 

Hošek Vladimír P.Jinak Pro 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P. Pro 

Pro: 13 (52%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 9 (36%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení číslo: ZMC/18/2/0251/21 

Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) schvaluje 

• spolufinancování akce s názvem "Sportovní hala Horní Počernice" 

• předložení žádosti o dotaci na projekt "Sportovní hala Horní Počernice" do programu 

č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č.j.: NSA-0007/2020/D/1, 

výzvy 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
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2) ukládá 

předložit usnesení ZMČ Národní sportovní agentuře 

Zodpovídá  

1. Odbor hospodářské správy a investic  

Termín: 19.03.2021     

 

 
4.02 Informace o rozpočtových opatřeních č. 86 až č. 97 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 

2020 

Materiál předložil Ing. Vilém Čáp, místostarosta 

 

Zastupitelům byly předloženy provedené rozpočtové opatření č. 86 – 97 v roce 2020 vč. důvodových 

zpráv. 

Diskuse: Bc. J. Šebek, Ing. V. Čáp, Ing. Z. Vavruška, H. M. Moravcová 

 

Ing. V. Čáp požádal Odbor ekonomický, aby panu Bc. J.  Šebkovi zaslali vysvětlení k RO č. 89 z r. 

2020. 

 

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 86 až č. 97 schválených Radou MČ 

Praha 20 za rok 2020 

 

 
4.03 Informace o rozpočtových opatřeních č. 1 až č. 17 schválených Radou MČ Praha 20 v roce 

2021 

Materiál předložil Ing. Vilém Čáp, místostarosta 

 

Zastupitelům byly předloženy provedené rozpočtové opatření č. 1 – 17 v roce 2021 vč. důvodových 

zpráv. 

 

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o rozpočtových opatřeních č. 1 - 17 schválených Radou MČ Praha 

20 za rok 2021 

 

 
4.04 Informace o plnění rozpočtu ke dni 31. 12. 2020 

Materiál předložil Ing. Vilém Čáp, místostarosta 

 

V období od 1.1.2020 do 24.2.2020 hospodařila MČ Praha 20 podle rozpočtového provizoria, které bylo 

schválené usnesením č. ZMC/10/7/0141/2019 ZMČ Praha 20 ze dne 19.12.2019. Dne 24.2.2020 

schválilo ZMČ Praha 20 svým usnesením č. ZMC/11/1/0144/2020 rozpočet MČ Praha 20 na rok 2020. 

K 31.12.2020 vykázala MČ Praha 20 příjmy (po konsolidaci) ve výši 222 705 415,46 Kč tj. 139,88 % 

schváleného rozpočtu a 106,47 % rozpočtu po změnách a výdaje (po konsolidaci) ve výši 225 816 

954,01 Kč, tj. 110,80 % schváleného a 76,2 % rozpočtu po změnách na rok 2020. Byla tedy dosažena 

převaha výdajů nad příjmy – schodek ve výši 3 111 538, 55 Kč. V rozpočtu tedy došlo k čerpání 

finančních prostředků z minulých období. Výrazně nižší skutečně dosažený schodek v porovnání 

s upraveným rozpočtem roku 2020 vznikl v důsledku nízkého čerpání výdajů (zpoždění zahájení akcí, 

nerealizace některých projektů z důvodů epidemie apod.). Finanční prostředky na rozpočtových účtech 

MČ Praha 20 se snížily od 1. ledna 2020 o 5 103,1 tis. Kč a činí 101 976,9 tis. Kč. 

 

Diskuse: Ing. J. Hájková, BBA, Mgr. P. Měšťan, Ing. Z. Vavruška, Bc. J. Šebek 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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Diskuse se týkala kapitálových výdajů (dosud nerealizovaná PD bytového domu Beranka) a investičních 

dotací z rozpočtu HMP za rok 2020 (rekonstrukce chodníků v komunikaci Chodovická; příprava nových 

komunikací pro bezmotorovou dopravu) 

 

Zastupitelé vzali na vědomí předloženou informaci o plnění rozpočtu MČ Praha 20 ke dni 31.12.2020. 

 

 
4.05 Schválení nového Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 20 

Materiál předložil Ing. Vilém Čáp, místostarosta 

 

V současné době pro jednání výborů Zastupitelstva městské části Praha 20 platí Jednací řád schválený 

usnesením Zastupitelstva MČ z roku 2006 a naposledy novelizován v květnu 2020.   

Vzhledem k přetrvávající pandemii nemoci Covid -19 a přijatých restriktivních opatření, která mají nebo 

mohou mít dopad do fungování kolektivních orgánů územních samosprávných celků je vhodné přijmout 

úpravu umožňující výborům přijímat rozhodnutí a členům výborů účastnit se jejich jednání 

prostřednictvím komunikace na dálku. 

 

Diskuse: K. Polydorová, Ing. V. Čáp 

K. Polydorová předložila protinávrh, a to doplnění jednacího řádu v článku 4 jako bod 7.: 

„V případě potřeby je možné namísto jednání výboru hlasovat o návrzích usnesení korespondenčně (per 

rollam). Hlasování per rollam vyvolává předseda výboru. Hlasování per rollam probíhá pomocí e-mailu 

tak, že předseda výboru rozešle návrh usnesení hromadným e-mailem všem členům výboru a člen 

výboru vyjádří své stanovisko v odpovědi na tento e-mail, kterou rozešle též všem členům výboru. Lhůta 

na uplatnění stanoviska při hlasování per rollam musí být minimálně 3 dny, pokud všichni členové 

výboru nevyjádří souhlas s kratší lhůtou (za souhlas s kratší lhůtou je považována i odpověď člena 

výboru se stanoviskem k návrhu usnesení dle předchozí věty). V případě potřeby může předseda výboru 

vyvolat hlasování per rollam jen vůči členům výboru, kteří nejsou přítomní na jednání výboru.“ 

A v článku 5 doplnit bod 4.: 

„Každý člen výboru je oprávněn požadovat, aby do zápisu o zasedání výboru bylo uvedeno jeho odlišné 

stanovisko oproti většinově přijatému rozhodnutí výboru.“  

 

Pan místostarosta požádala JUDr. Lukšovou o vyjádření k předloženému protinávrhu 

 

K. Polydorová požádala JUDr. Lukšovou o zaslání stanoviska emailem proč nelze doplnit do jednacího 

řádu bod 7. v čl. 4, který se týká hlasování „per rollam“. 

K. Polydorová stáhla 1. část protinávrhu a předkládá protinávrh, aby v čl. 5 jednacího řádu výboru ZMČ 

byl doplněn bod 4.: „Každý člen výboru je oprávněn požadovat, aby do zápisu o zasedání výboru bylo 

uvedeno jeho odlišné stanovisko oproti většinově přijatému rozhodnutí výboru.“  

 

Do diskuse se dále přihlásili: R. Stára, Ing. M. Herian, JUDr. Lukšová 

Další protinávrhy nebyly předloženy. 

Po ukončení diskuse nechal pan místostarosta hlasovat o protinávrhu paní K. Polydorové: 

Mgr. Beneda Jiří SPP Pro 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Pro 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Pro 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Pro 

Ing. Herian Milan SPP Pro 

Ing. Jukl Jindřich ODS s NKH Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine Šance p.P Pro 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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Kočí Jaroslav KSČM Pro 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P Pro 

Bc. Liška Ivan ODS s NKH Zdržel se 

Mgr. Měšťan Petr ODS s NKH Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Pro 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P Pro 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Pro 

Stára Richard ODS s NKH Pro 

Bc. Šebek Jiří HOP Pro 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P Pro 

Ing. Vacek Miloš HOP Pro 

Hošek Vladimír P.Jinak Pro 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P Pro 

Pro: 21 (84%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (4%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Protinávrh byl schválen. 

 

Hlasování o návrhu usnesení jako celku: 

Mgr. Beneda Jiří SPP Pro 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Pro 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Pro 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Pro 

Ing. Herian Milan SPP Pro 

Ing. Jukl Jindřich ODS s NKH Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine Šance p.P Pro 

Kočí Jaroslav KSČM Pro 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P Pro 

Bc. Liška Ivan ODS s NKH Pro 

Mgr. Měšťan Petr ODS s NKH Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Pro 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P Pro 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Pro 

Stára Richard ODS s NKH Pro 

Bc. Šebek Jiří HOP Pro 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P Pro 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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Ing. Vacek Miloš HOP Pro 

Hošek Vladimír P.Jinak Pro 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P Pro 

Pro: 22 (88%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení číslo: ZMC/18/6/0252/21 

Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) schvaluje 

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 20 s účinností od 1.4.2021 ve znění 

tvořícím přílohu č. 3 tohoto usnesení 

2) ukládá 

tajemníkovi Úřadu zajistit zveřejnění novelizovaného znění Jednacího řádu výborů 

Zastupitelstva MČ Praha 20 na webových stránkách MČ Praha 20 a zaslání novelizovaného 

znění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 20 předsedům a tajemníkům výborů 

ZMČ k distribuci jejich členům. 

Zodpovídá  

1. JUDr. Barbora Lukšová Frantová, Právník (Pověřena řízením úřadu)  

Termín: 19.03.2021     

 

 
4.06 Úkol pro RMČ Praha 20 ve věci změny Jednacího řádu ZMČ Praha 20 týkající se doplnění 

možnosti distančního jednání a hlasování členů ZMČ 

Materiál předložil Mgr. Petr Růžička, DiS. 

 

Předkladatel přečetl návrh usnesení v následujícím znění: 

ZMČ Praha 20 

1) schvaluje úkol pro RMČ Praha 20 ve věci změny Jednacího řádu ZMČ Praha 20 týkající se 

doplnění možnosti distančního jednání a hlasování členů ZMČ. 

2) ukládá předložit ZMČ upravený návrh Jednacího řádu ZMČ Praha 20 na nejbližším jednání ZMČ 

Praha 20. 

 

Diskuse: Ing. V. Čáp 

Po ukončení diskuse nechal pan starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Mgr. Beneda Jiří SPP Pro 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Pro 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Zdržel se 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Pro 

Ing. Herian Milan SPP Pro 

Ing. Jukl Jindřich ODS s NKHP Zdržel se 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan 

Kristine Šance p.P. Zdržel se 

Kočí Jaroslav KSČM Zdržel se 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P. Zdržel se 
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Bc. Liška Ivan ODS s NKHP Zdržel se 

Mgr. Měšťan Petr ODS s NKHP Zdržel se 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P. Proti 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Pro 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P. Pro 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Zdržel se 

Mgr. Skalický Pavel HOP Pro 

Stára Richard ODS s NKHP Zdržel se 

Bc. Šebek Jiří HOP Pro 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P. Pro 

Ing. Vacek Miloš HOP Pro 

Hošek Vladimír P.Jinak Zdržel se 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P. Proti 

Pro: 10 (40%)  Proti: 2 (8%)  Zdrželo se: 10 (40%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Návrh usnesení nebyl schválen. 

 

 
4.07 Zřízení Jednotky požární ochrany nezařazená Praha Chvaly-JPON Praha Chvaly 

Materiál předložil Ing. Miloš Vacek, zastupitel 

 

Předkladatel přečetl návrh usnesení, a to následovně: 

ZMČ Praha 20 ukládá RMČ Praha 20 zřídit Jednotku požární ochrany nezařazenou Praha Chvaly – 

JPON Praha Chvaly 

Termín: 30.6.2021 

 

V 19:32 hod. se omluvila a ze zasedání odešla paní Mgr. Alžběta Cibochová.  

 

Diskuse: Mgr. P. Měšťan, H. M. Moravcová, Ing. M. Vacek, R. Stára, Bc. J. Kočí, Ing. J. Jukl, Bc. J. 

Šebek, Ing. P. Wágner, K. Polydorová 

 

Technická poznámka: Ing. V. Čáp, Bc. I. Liška 

 

V rámci diskuse naformulovali zastupitelé návrh usnesení v následujícím znění: 

ZMČ Praha 20  

1. souhlasí se záměrem zřídit jednotku požární ochrany JPON-nezařazená 

2. ukládá RMČ Praha 20 připravit podklady za účelem zřízení jednotky požární ochrany JPON-

nezařazená a předložit je k projednání v ZMČ; Termín: 30.5.2021  

 

Pan starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení: 

Mgr. Beneda Jiří SPP Pro 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Nepřítomen 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Pro 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Pro 

Ing. Herian Milan SPP Pro 
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Ing. Jukl Jindřich ODS s NKH Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine Šance p.P Pro 

Kočí Jaroslav KSČM Pro 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P Pro 

Bc. Liška Ivan ODS s NKH Pro 

Mgr. Měšťan Petr ODS s NKH Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Pro 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P Pro 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Pro 

Stára Richard ODS s NKH Pro 

Bc. Šebek Jiří HOP Pro 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P Pro 

Ing. Vacek Miloš HOP Pro 

Hošek Vladimír P.Jinak Pro 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P Pro 

Pro: 21 (84%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení číslo: ZMC/18/8/0253/21 

Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) souhlasí 

se záměrem zřídit jednotku požární ochrany JPON-nezařazená 

 

2) ukládá 

RMČ Praha 20 připravit podklady za účelem zřízení jednotky požární ochrany JPON-

nezařazená a předložit je k projednání v ZMČ. 

 

Zodpovídá  

1. RMČ  

Termín: 30.05.2021     

 

 
5. Územní plán, výstavba 

5.01 Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 26 územního plánu hl. m. Prahy (včetně 

změny Z3477 - "Betonárna Počernice") 

Materiál předložil Ing. Jindřich Jukl, radní 

 

Opatřením ze dne 26.1.2021 oznámil pořizovatel územního plánu – odbor územního rozvoje Magistrátu 

hl. m. Prahy zahájení řízení o vydání části změn územního plánu vlny 26. V rámci tohoto balíku změna 

se pořizuje i změna na území MČ Praha 20 Z 3477, která místo funkce izolační zeleň (IZ) a nerušící 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

(GDPR) a další platnou právní úpravou. 
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výroby a služeb s kódem míry využití území D (VN-D) navrhuje funkci výroby, skladování, distribuce 

(VS) – „Betonárna Horní Počernice“.   

  

Veřejné projednání k těmto změnám se bude konat dne 10. 3. 2021. Připomínky lze uplatnit (podle 

ustanovení § 52 odst. 3 stavebního zákona ve spojení s ustanoveními § 172 odst. 1 a 5 a § 39 odst.1 

správního řádu) nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 17. 03. 2021 včetně. 

Samotný návrh výroku těchto změn byl zveřejněn na 

http://servis.prahamesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_26/OOP.html . 

 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

Pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení ve variantě „A“: 

Mgr. Beneda Jiří SPP Zdržel se 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Nepřítomen 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Pro 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Zdržel se 

Ing. Herian Milan SPP Zdržel se 

Ing. Jukl Jindřich ODS s NKHP Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine Šance p.P. Pro 

Kočí Jaroslav KSČM Pro 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P. Pro 

Bc. Liška Ivan ODS s NKHP Pro 

Mgr. Měšťan Petr ODS s NKHP Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P. Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Zdržel se 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P. Zdržel se 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Zdržel se 

Stára Richard ODS s NKHP Pro 

Bc. Šebek Jiří HOP Zdržel se 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P. Pro 

Ing. Vacek Miloš HOP Zdržel se 

Hošek Vladimír P.Jinak Pro 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P. Pro 

Pro: 13 (52%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 8 (32%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení číslo: ZMC/18/9/0254/21 

Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) bere na vědomí 

oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 26 územního plánu hl. m. Prahy zkráceným 

postupem, kdy součástí projednávaných změn je i změna Z3477 - "Betonárna Počernice" na 

území MČ Praha 20, a dále informaci o možnosti uplatnění připomínek k návrhům změn 

nejpozději 7 dnů od veřejného projednání, tj. do 17.3.2021 včetně. 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

(GDPR) a další platnou právní úpravou. 
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2) bere na vědomí 

že RMČ svým usnesením č. RMC/93/10/1687/21 ze dne 5.3.2021 doporučila Zastupitelstvu 

městské části Praha 20 souhlasit s navrženou změnou Z3477 Betonárna Počernice za podmínek: 

• stanovení míry využití území maximálně stupně "D" na celé změnou navržené ploše 

výroby, skladování, distribuce /VS/, neboť je žádoucí v tomto území stanovit 

požadavek minimálního podílu zeleně; tato podmínka bude uplatněna jako zásadní 

připomínka městské části k návrhu změny Z3477 

• uzavření smlouvy o spolupráci s městskou částí Praha 20 obsahující mimo jiné i řešení 

problematiky revitalizace a dalšího rozvoje areálu, včetně řešení průchodnosti území, 

dokončení podchodu pod nádražím a dalšího doplnění zeleně  

3) souhlasí 

s navrženou změnou Z3477 Betonárna Počernice za podmínky: 

• stanovení míry využití území maximálně stupně "D" na celé změnou navržené ploše 

výroby, skladování, distribuce /VS/, neboť je žádoucí v tomto území stanovit 

požadavek minimálního podílu zeleně; tato podmínka bude uplatněna jako zásadní 

připomínka městské části k návrhu změny Z3477 

• uzavření smlouvy o spolupráci s městskou částí Praha 20 obsahující mimo jiné i řešení 

problematiky revitalizace a dalšího rozvoje areálu, včetně řešení průchodnosti území, 

dokončení podchodu pod nádražím a dalšího doplnění zeleně  

4) schvaluje 

připomínku k oznámení zahájení řízení o vydání části změn vlny 26 územního plánu hl. m. 

Prahy, kdy v případě návrhu změny Z3477 - "Betonárna Počernice" požaduje, aby na celé 

změnou navržené ploše výroby, skladování, distribuce /VS/ byl stanoven kód míry maximálně 

stupně "D", neboť je žádoucí v tomto území stanovit požadavek minimálního podílu zeleně. 

Tuto připomínku považuje městská část za zásadní. 

 

5) ukládá 

uplatnit schválené připomínky u pořizovatele územně plánovací dokumentace pro území hl. 

m. Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP. 

Zodpovídá  

1. RMČ  

Termín: 17.03.2021     

 

 
5.02 Návrhy na změny územního plánu na území MČ Praha 20 (podněty) 

Materiál předložil Ing. Jindřich Jukl, radní 

Podle usnesení ZMČ Prahy 20 číslo ZMC/18/5/0022/17 ze dne 27.02.2017 je RMČ uloženo předkládat 

ZMČ Praha 20 k vyjádření všechny podněty na změnu územně plánovací dokumentace hlavního města 

Prahy, které mají být prostřednictvím městské části předány pořizovateli územně plánovací 

dokumentace.   

  



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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POPIS AKTUÁLNÍHO/VÝCHOZÍHO STAVU: ZMČ PRAHA 20 uložilo dne 7.12.2020 starostovi 

Petru Měšťanovi projednat v zastupitelstvu městské části v termínu do 22.3.2021 následující podněty 

na změnu územního plánu:  

1. podnět "ZAHRADNÍ ČTVRŤ PLACINA" na změnu územního plánu při Klánovickém lesu 2. podnět 

„NOVÝ XAVEROV“ na změnu územního plánu při ul. Božanovská a Ve Žlíbku v k.ú. Horní Počernice  

3. podnět „DOSTAVBA ULICE KE ŽLÍBKU“ na změnu územního plánu při ul. Ve Žlíbku v k.ú. Horní 

Počernice  

4. podnět "DOSTAVBA AREÁLU XAVEROV" na změnu územního plánu při ul. Ve Žlíbku v k.ú. 

Horní Počernice  

5. podnět „REGENERACE JÁDRA SÍDLA XAVEROV“ na změnu územního plánu při ul. Božanovská 

v k.ú. Horní Počernice  

6. podnět „REVITALIZACE AREÁLU VELAZ“ na změnu územního plánu při ul. Božanovská v k.ú. 

Horní Počernice  

7. podnět na změnu UPN "přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a dopravní spojení) při 

komunikaci K Berance"  

8. podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 4244/23 a 4244/24 v k.ú. Horní Počernice 

při ul. Češovská a Kramolná. 

 

Diskuse: K. Polydorová předložila protinávrh, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech usnesení, 

konkrétně odstavcích 4, 5 a 7 zvlášť 

Mgr. Beneda Jiří SPP Pro 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Nepřítomen 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Zdržel se 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Pro 

Ing. Herian Milan SPP Pro 

Ing. Jukl Jindřich ODS s NKHP Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine Šance p.P. Pro 

Kočí Jaroslav KSČM Pro 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P. Pro 

Bc. Liška Ivan ODS s NKHP Pro 

Mgr. Měšťan Petr ODS s NKHP Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P. Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Pro 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P. Pro 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Pro 

Stára Richard ODS s NKHP Pro 

Bc. Šebek Jiří HOP Pro 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P. Pro 

Ing. Vacek Miloš HOP Pro 

Hošek Vladimír P.Jinak Pro 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P. Pro 

Pro: 20 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (4%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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Protinávrh byl přijat. 

 

Předkladatel, pan Ing. J. Jukl konstatoval, že předložený materiál (předložený návrh usnesení) byl po 

protinávrhu paní K. Polydorové rozdělen na 4 části (4 samostatná usnesení), a to následovně: 

V základní části zůstanou body (odstavce usnesení) 1, 2, 3 a 6.  

Bod (odstavec) 4 unesení zůstane samostatně a naváže se na něj bod 8 jako ukládací část. 

K bodu 5 se naváže bod 9 jako ukládací část. 

A bod 7 zůstane samostatně bez úkolu. 

 

Ing. J. Jukl přečetl předložené odstavce usnesení k základní části materiálu tzn. odst. 1, 2, 3 a 6 

Diskuse: K. Polydorová, Ing. J. Jukl, J. Hájková, BBA, E. Alexová, Bc. J. Šebek 

 

Doplnění usnesení o následující odstavec … ukládá sdělit stanovisko ZMČ pořizovateli 

Termín: 31.3.2021 

 

Technická poznámka: R. Stára 

 

Paní H. M. Moravcová za Návrhový výbor zrekapitulovala návrh usnesení: 

ZMČ Praha 20 

1) bere na vědomí informaci o v ZMČ dosud neprojednaných návrzích na změnu (dále jen též 

"podnětech") Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen též "ÚPN") podle přílohy 

č. 1 tohoto usnesení. 

2) bere na vědomí informaci, že projednání podnětů uvedených v příloze č. 2 městskou částí Praha 

20 je v současné době z důvodu jejich úprav a doplnění ze strany žadatelů pozastaveno. 

3) požaduje pro projednání podnětů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení zpracování ověřovací 

studie s tím, že v současné době nelze s těmito podněty souhlasit. 

4) bere na vědomí, že z důvodu neschválení jejich pořízení hl. m. Prahou bezpředmětné dále se 

zabývat změnami uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení. 

5) ukládá sdělit stanovisko ZMČ Praha 20 k podnětům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení 

pořizovateli. 

Pan starosta nechal o usnesení hlasovat: 

Mgr. Beneda Jiří SPP Zdržel se 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Nepřítomen 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Pro 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Zdržel se 

Ing. Herian Milan SPP Zdržel se 

Ing. Jukl Jindřich ODS s NKHP Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine Šance p.P. Pro 

Kočí Jaroslav KSČM Pro 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P. Pro 

Bc. Liška Ivan ODS s NKHP Pro 

Mgr. Měšťan Petr ODS s NKHP Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P. Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Zdržel se 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P. Zdržel se 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Zdržel se 

Stára Richard ODS s NKHP Pro 

Bc. Šebek Jiří HOP Pro 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P. Zdržel se 

Ing. Vacek Miloš HOP Zdržel se 

Hošek Vladimír P.Jinak Pro 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P. Pro 

Pro: 13 (52%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 8 (32%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení číslo: ZMC/18/10/0255/21 

Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) bere na vědomí 

informaci o v ZMČ dosud neprojednaných návrzích na změnu (dále jen též "podnětech") 

Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen též "ÚPN") podle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení. 

2) bere na vědomí 

informaci, že projednání podnětů uvedených v příloze č. 2 městskou částí Praha 20 je v 

současné době z důvodu jejich úprav a doplnění ze strany žadatelů pozastaveno. 

3) požaduje 

pro projednání podnětů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení zpracování ověřovací studie s 

tím, že v současné době nelze s těmito podněty souhlasit. 

4) bere na vědomí 

že z důvodu neschválení jejich pořízení hl. m. Prahou bezpředmětné dále se zabývat změnami 

uvedenými v příloze č. 4 tohoto usnesení. 

5) ukládá 

sdělit stanovisko ZMČ Praha 20 k podnětům uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení 

pořizovateli. 

Zodpovídá  

1. RMČ  

Termín: 31.03.2021     

 

 
5.02.1 Návrhy na změny územního plánu na území MČ Praha 20 (podněty) - "REGENERACE 

JÁDRA SÍDLA XAVEROV" 

Materiál předložil Ing. Jindřich Jukl, radní 

Jedná se o podnět nazvaný "REGENERACE JÁDRA SÍDLA XAVEROV" na pozemcích parc. č. 

4293/16 a 4294/1 v k. ú. Horní Počernice, spočívajícím ve změně využití z nezastavitelné plochy ZMK 

- zeleň městská a krajinná na zastavitelnou plochu SV-všeobecně smíšené. 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
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Do diskuse se nikdo nepřihlásil. 

Pan starosta nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

Mgr. Beneda Jiří SPP Pro 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Nepřítomen 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Pro 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Pro 

Ing. Herian Milan SPP Pro 

Ing. Jukl Jindřich ODS s NKHP Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine Šance p.P. Pro 

Kočí Jaroslav KSČM Pro 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P. Pro 

Bc. Liška Ivan ODS s NKHP Pro 

Mgr. Měšťan Petr ODS s NKHP Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P. Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Pro 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P. Pro 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Pro 

Stára Richard ODS s NKHP Pro 

Bc. Šebek Jiří HOP Pro 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P. Pro 

Ing. Vacek Miloš HOP Proti 

Hošek Vladimír P.Jinak Zdržel se 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P. Pro 

Pro: 19 (76%)  Proti: 1 (4%)  Zdrželo se: 1 (4%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení číslo: ZMC/18/11/0256/21 

Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) souhlasí 

s podnětem nazvaným "REGENERACE JÁDRA SÍDLA XAVEROV" na pozemcích parc. č. 

4293/16 a 4294/1 v k. ú. Horní Počernice, spočívajícím ve změně využití z nezastavitelné 

plochy ZMK - zeleň městská a krajinná na zastavitelnou plochu SV-všeobecně smíšené. 

2) ukládá 

předat stanovisko ZMČ Praha 20 k podnětu na změnu územního plánu hl. m. Prahy 

"REGENERACE JÁDRA SÍDLA XAVEROV" pořizovateli územně plánovací dokumentace 

pro území hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP. 

Zodpovídá  



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

(GDPR) a další platnou právní úpravou. 
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1. RMČ  

Termín: 31.03.2021     

 

 
5.02.2 Návrhy na změny územního plánu na území MČ Praha 20 (podněty) - "REVITALIZACE 

AREÁLU VELAZ" 

Materiál předložil Ing. Jindřich Jukl, radní 

Jedná se návrh na pořizování změny nazvané „REVITALIZACE AREÁLU VELAZ“ na pozemcích 

parc. č. 4284/1, 4284/8, 4282/1, 4282/2 atd. v k. ú. Horní Počernice spočívající ve změně využití z 

nezastavitelné plochy ZMK-zeleň městská a krajinná na zastavitelnou plochu SV-všeobecně smíšené, a 

to za následujících podmínek: 

1. v celé ploše SV bude stanovena prostorová regulace nejvýše kódem míry využití „C“,  

2. nová zastavitelná plocha bude směrem na západ vymezena maximálně k bližší hranici ochranného 

pásma vysokého napětí a směrem na východ pak bude ohraničena tak, aby co největší v současné době 

nezastavěná východní část pozemku parc. č. 4284/1 v katastrálním území Horní Počernice zůstala nadále 

nezastavitelným územím určeným pro zeleň. 

 

Diskuse: K. Polydorová, E. Alexová, Ing. J. Jukl, V. Hošek předložil protinávrh v následujícím znění: 

ZMČ Praha 20 

1) souhlasí s pořizováním změny nazvané „REVITALIZACE AREÁLU VELAZ“ na pozemcích 

parc. č. 4284/1, 4284/8, 4282/1, 4282/2 v k. ú. Horní Počernice spočívající v nápravě 

stávajícího stavu vzniklého v minulosti - tzv. brownfield. 

 

Do diskuse se dále přihlásili: Mgr. J. Beneda, V. Hošek, K. Polydorová, J. Hájková, BBA, Mgr. P. 

Měšťan, H. M. Moravcová, R. Stára, Ing. P. Wágner, Bc. J. Šebek, Ing. J. Jukl, zástupce spoluvlastníků 

pan Martinča 

 

Paní H. M. Moravcová za návrhový výbor přečetla protinávrh pana V. Hoška: 

ZMČ Praha 20 

1) souhlasí s pořizováním změny nazvané „REVITALIZACE AREÁLU VELAZ“ na pozemcích parc. 

č. 4284/1, 4284/8, 4282/1, 4282/2 v k. ú. Horní Počernice spočívající v nápravě stávajícího stavu 

vzniklého v minulosti - tzv. brownfield. 

2) ukládá předat stanovisko ZMČ Praha 20 k podnětu na změnu územního plánu hl. m. Prahy 

"REVITALIZACE AREÁLU VELAZ" pořizovateli územně plánovací dokumentace pro území hl. m. 

Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP. 

Termín: 31.3.2021 

 

Pan starosta nechal o protinávrhu pana V. Hoška hlasovat: 

Mgr. Beneda Jiří SPP Zdržel se 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Nepřítomen 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Pro 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Zdržel se 

Ing. Herian Milan SPP Zdržel se 

Ing. Jukl Jindřich ODS s NKHP Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan Kristine Šance p.P. Pro 

Kočí Jaroslav KSČM Pro 
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Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P. Pro 

Bc. Liška Ivan ODS s NKHP Pro 

Mgr. Měšťan Petr ODS s NKHP Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P. Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Zdržel se 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P. Zdržel se 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Zdržel se 

Stára Richard ODS s NKHP Pro 

Bc. Šebek Jiří HOP Zdržel se 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P. Pro 

Ing. Vacek Miloš HOP Zdržel se 

Hošek Vladimír P.Jinak Pro 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P. Pro 

Pro: 13 (52%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 8 (32%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení číslo: ZMC/18/12/0257/21 

Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) souhlasí 

s pořizováním změny nazvané „REVITALIZACE AREÁLU VELAZ“ na pozemcích parc. č. 

4284/1, 4284/8, 4282/1, 4282/2 v k. ú. Horní Počernice spočívající v nápravě stávajícího stavu 

vzniklého v minulosti - tzv. brownfield. 

2) ukládá 

předat stanovisko ZMČ Praha 20 k podnětu na změnu územního plánu hl. m. Prahy 

"REVITALIZACE AREÁLU VELAZ" pořizovateli územně plánovací dokumentace pro území 

hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP. 

Zodpovídá  

1. RMČ  

Termín: 31.03.2021     

 

 
5.02.3 Návrhy na změny územního plánu na území MČ Praha 20 (podněty) - stanovisko k návrhu 

změny přeložení plochy DU při komunikaci K Berance 

Materiál předložil Ing. Jindřich Jukl, radní 

Diskuse: K. Polydorová navrhuje doplnit předložené usnesení na konec textu, aby byla studie schválena 

ZMČ Praha 20 

Paní H. M. Moravcová přečetla za návrhový výbor doplněné usnesení: 

ZMČ Praha 20 souhlasí, že stanovisko k návrhu změny přeložení plochy DU (urbanisticky významné 

plochy a dopravní spojení) při komunikaci K Berance bude projednáváno až na základě zpracované a 

projednané Urbanistické studie K Berance, která bude schválena ZMČ Praha 20. 
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Po ukončení diskuse nechal pan starosta hlasovat o doplněném usnesení: 

Mgr. Beneda Jiří SPP Zdržel se 

Mgr. Cibochová Alžběta HOP Nepřítomen 

Ing. Čáp Vilém P.Jinak Pro 

Češpivová Daria HOP Omluven 

Hájková Jana, BBA ANO 2011 Zdržel se 

Ing. Herian Milan SPP Pro 

Ing. Jukl Jindřich ODS s NKHP Pro 

Ing. arch. Karhanová Grigoryan 

Kristine Šance p.P. Pro 

Kočí Jaroslav KSČM Pro 

Bc. Kočí Jaroslav ml. Šance p.P. Pro 

Bc. Liška Ivan ODS s NKHP Pro 

Mgr. Měšťan Petr ODS s NKHP Pro 

Moravcová Markulinec Hana Šance p.P. Pro 

Mucha Zbyněk HOP Omluven 

Polydorová Karla SPP Zdržel se 

Mgr. Růžička Petr, DiS. Šance p.P. Zdržel se 

Ing. Římal Zbyněk ANO 2011 Pro 

Mgr. Skalický Pavel HOP Zdržel se 

Stára Richard ODS s NKHP Pro 

Bc. Šebek Jiří HOP Zdržel se 

Mgr. Štrobová Alena HOP Omluven 

Alexová Eva Šance p.P. Pro 

Ing. Vacek Miloš HOP Zdržel se 

Hošek Vladimír P.Jinak Pro 

Ing. Wágner Pavel Šance p.P. Pro 

Pro: 14 (56%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 7 (28%)  Nehlasovalo: 0 (0%) 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Usnesení číslo: ZMC/18/13/0258/21 

Zastupitelstvo městské části Praha 20 

 

1) souhlasí 

že stanovisko k návrhu změny přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a dopravní 

spojení) při komunikaci K Berance bude projednáváno až na základě zpracované a projednané 

Urbanistické studie K Berance, která bude schválena ZMČ Praha 20. 

 
6. Různé 

6.01 Zpráva o činnosti RMČ Praha 20 

Materiál předložil Mgr. Petr Měšťan, starosta 

 

Zastupitelům jsou předložena usnesení RMČ Praha 20 ze dne 30.11., 4.12., 11.12., 18.12., 29.12.2020, 

8.1., 15.1., 25.1., 28.1., 5.2., 19.2., 25.2.2021. 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
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Zastupitelé vzali na vědomí Zprávu o činnosti RMČ Praha 20 za uplynulé období. 

 

 
7. Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20 

Pan starosta informoval zastupitele, že na všechny podané interpelace bude z důvodu epidemiologické 

situace odpovězeno písemně. 

 

Na úvod místostarostka, paní Eva Alexová informovala o schůzce a následně o stížnosti manželů 

Majerových ohledně autobusových zastávek před jejich domem v Božanovské ulici a žádosti o zjednání 

nápravy. Stížnost zašle všem zastupitelům emailem.  

 

Ing. Milan Herian se zeptal, na kdy je plánovaná investiční akce výměna oken na Chvalském zámku. 

 

Jana Hájková, BBA požádala o: 

- aktuální informaci o výběrovém řízení na nového tajemníka úřadu 

- odpovědi na emaily zastupitelů alespoň v rámci jednoho týdne 

- možnost nastavení pravidelných schůzek s vedením pro poskytnutí informací o probíhajících 

akcích, jednáních, na čem se právě pracuje, tak aby byli zastupitelé průběžně informováni dříve, 

než se bude konat zasedáni zastupitelstva, např. písemnou formou nebo online schůzka cca 30 

minut přes aplikaci teams 1 x za 14 dní, kde bude shrnuto, jak se radní posunuli ve své práci a 

jak by mohli případně pomoci ostatní zastupitelé 

- sdělení, jestli je možno začít s vypsáním výběrového řízení na „Kuprův dům“, když uběhla 60-

ti denní lhůta od požádání o stavební a územní rozhodnutí. 

- odpověď JUDr. Lukšovou na svůj dotaz z loňského roku za své působnosti v Radě, aby bylo 

zjištěno, jestli nevznikl protiprávní vztah mezi MČ Praha 20 a Studiem 66, konkrétně jestli 

nemohlo dojít k bezdůvodnému obohacení nebo obohacení bez smlouvy, která skončila 

k 31.8.2019 a vývěsní desky byly využívány neoprávněně 

- informaci jakým způsobem vedení hodlá vývěsky, které jsou prázdné (nevyužívané), využit 

- aktuální informace k analýze na Místní akční plán 

- informace, jestli již městská část obdržela od MHMP výsledek možného dopravního řešení na 

Robotnici, který by měl MHMP doručit v březnu. Tato informace vzešla na jednání u kulatého 

stolu. 

Technická poznámka: Mgr. P. Skalický se zeptal, jestli všechny odpovědi mohou být zaslány 

automaticky všem zastupitelům. Pan starosta odpověděl, že to asi problém není, ale interpelace jsou 

zveřejněny na webových stránkách MČ. 

 

Mgr. Pavel Skalický se zeptal, v souvislosti s participativním rozpočtem, jestli byla již uzavřena 

smlouva s vítězem projektu a případně v jaké jsme realizační fázi projektu. 

 

Technická poznámka: Ing. M. Vacek měl prosbu, až se budou řešit okna na Chvalském zámku, aby bylo 

předloženo technické řešení. Pan starosta odpověděl, že se nejedná o technickou poznámku, a že se tato 

záležitost řešila na pátečním (12.3.) jednání RMČ. 

 

K. Polydorová se zeptala:  

- v jaké fázi je rozšíření RC MUM-studie řešení ve společenské místnosti (změna stavby před 

dokončením) a jestli se bude realizovat. 

- jestli jsou nějaké nové informace ohledně vyjádření MHMP k dopravnímu řešení v lokalitě Robotnice  
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Mgr. Petr Růžička, DiS.: 

- se obrátil na místostarostku, paní Evu Alexovou s prosbou o zřízení potravinová banky na úřadě 

(nejlépe na OSVŠ).  

- tlumočil dotaz od občana ve věci poškozených úseků na komunikaci Náchodská. Sám pan zastupitel 

informace o takovýchto úsecích předává správci komunikace a stále nejsou opravené. Požádal paní 

místostarostku, jestli by mohla správce komunikace zaurgovat. 

- zeptal se místostarosty, pana Ing. Viléma Čápa a radního pro kulturu, pana Ing. Zbyňka Římala 

v souvislost s finančním a personálním auditem. Tuto zprávu obdržel v rámci pozvánky na jednání 

finančního výboru. Jedná se o audit v našich kulturních příspěvkových organizací. V této souvislosti 

položil následující 3 dotazy: 

- Zdali se chystá nějaká změna ve vedení v našich kulturních příspěvkových organizacích? 

- Jestli se chystá nějaké sloučení do kulturních organizací ať už do společnosti s ručeným omezeným 

nebo do jedné super příspěvkové organizace? 

- Jestli se nechystá někomu nějaká pozice na míru super ředitele právě v této příspěvkové organizaci? 

 

A na konec se zeptal, jestli bude na webových stránkách zveřejněno programové prohlášení Rady. 

 

Ing. Miloš Vacek přednesl interpelaci za zastupitele, pana Zbyňka Muchu, který se omluvil – v jakém 

stavu je realizace přechodu pro chodce v ul. Mezilesí u Penny marketu a jestli byla již např. vypracována 

nějaká projektová dokumentace (interpelaci předal zapisovatelce) 

Přednesl svou interpelaci na vymáhání smluvní pouty a uplatnění reklamací u společnosti IPOS 

BOHEMIA za chybně provedené zahradnické a stavební práce zakázky Park s přírodním dětským 

hřištěm Houslový klíč – Jizbická I. etapa – ostatní dotazy jsou podrobněji rozepsány v příloze, kterou 

předal zapisovatelce a požaduje podrobné odpovědi. 

 

„Interpelace na vymáhání smluvní pokuty a uplatnění reklamaci u spol. lPPOS BOHEMIA za chybně 

provedené zahradnické a stavební práce zakázky Park s přírodním dětským hřištěm Houslový klíč – 

Jizbická 1. etapa. 

 

Navrhuji, na duben místní šetření v parku Houslový klíč za přítomnosti vedení radnice, zastupitelů, 

příslušných odborů a veřejnosti ke zjištění stavu parku a následné reklamace celkového díla u 

zhotovitele.  

 

Dále navrhuji, aby spol. lPPOS BOHEMIA byla vyloučena ze všech výběrových řízení MČ Praha 20, 

až do doby kdy napraví všechny vady díla v  parku Houslový klíč. 

 

1. Park Houslový klíč – Jizbická se neměl převzít pro závažné vady díla spol. lPPOS BOHEMIA 

v ceně 15 mil. 127 tisíc Kč. 

 

2. Předávací protokol neodpovídá skutečnému provedení díla spol. lPPOS BOHEMIA 1. etapy parku 

s přírodním dětským hřištěm:  

• Jakost provedených prací není dobrá, ale špatná a vykazuje závažné vady díla. 

• Soupis vad a nedodělků neobsahuje všechny zahradní a stavební vady díla.  

• Předávací protokol neuvádí, jaké předepsané zkoušky byly provedeny podle projektu a 

právních předpisů. 

 

Pro velkou nespokojenost občanů s realizací 1. etapy parku a nekvalitně provedené zahradnické a 

stavební práce požaduji reklamovat následující vady: 
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Trávníky, cibuloviny a trvalky v celém parku jsou ve špatném stavu a zamořené plevelem, na 

plochy trávníků není navezena kvalitní zemina, ale podřadná žlutá jílovitá půda bránící vsakování 

srážek, to má za následek stékání vody, holá rozbahněná místa, kaluže a jezírka v celém parku.  

Únorové tání necelých 8 cm sněhu v parku způsobilo velké rozlití plánovaných jezírek, dokonce 

zaplavení a zabahnění části asfaltových cestiček, protože není potřebné vsakování v trávnících a 

jezírkách. Není zajištěn odvod přebytečné vody. Větší déšť způsobí další opakované rozlivy jezírek, 

splavení i zvrásnění povrchů a zabahnění ploch.   

MČ Praha 20 musela povolat dobrovolné hasiče z Běchovic k odčerpání vody z plochy parku.  Ve starém 

parku se takto voda nedržela. Dřevěné zábradlí nad betonovou stěnou nebrání dětem v lezení na stěnu 

a to je velmi nebezpečné.  

Zhotovitel při realizaci parku nedodržel projekt TERRA FLORIDA v.o.s., který požadoval při realizaci 

splnění předepsaných norem ČSN 839011 - Práce s půdou, ČSN 839021 - Rostliny a jejich výsadba, 

ČSN 839031 - Trávníky a jejich zakládání, ČSN 839041 - Technicko-biologické způsoby stabilizace 

terénu -Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiál a stavebních prvků, 

kombinované konstrukce, ČSN 839051 - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN839061 - 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Svahy jsou vymyté deštěm, travní semeno bylo řídce rozeseto, nebylo zapraveno do půdy, deště je 

spláchly a vytvořily se holiny, nebyly použity protierozní sítě na svazích, na plochách s mulčovací kůrou 

je málo materiálu, který má mít pro svoji funkci až 13 cm, a proto je tam více plevele než kůry, plochy 

trávníků mají nerovnosti, prohlubně, hrboly a rigoly od vozidel. Stráň v parku je jeden z mála kopečků 

v HP, kde se desítky let v zimně na sněhu bobuje, ale končí rybníčkem a děti se vracejí zmáchané ve 

vodě. Projektanti parku vůbec nevzali v úvahu provoz parku v zimním období. Málo šachet pro zálivku 

a není hydrant. Proč nejsou výsuvné postřikovače na trávníky?  

 

Velké nebezpečí úrazu návštěvníků je v hranách ocelových pásových obrubníků, místy trčících nad 

zeminou trávníků. Úzké ocelové obrubníky o síle 6 mm nejsou v jedné rovině s cestičkami a trávníky, 

nejsou uloženy v betonu, ale zajištěny z jedné strany pouze ocelovými kolíky v trávnicích. Ostré špičky 

u chodníků jsou bez trávy a budou překážet jízdám údržby. Symbol houslového klíče nemá barevný 

mlatový povrch. Proč ptačí pítko – fontánka je těsně vedle pítka pro lidi ? Ptačí fontánky - pítka nemají 

podle projektu předepsané dřevěná hnízda. Nebyla instalována jedna fontánka - pítko pro lidi.  

Veřejné osvětlení není na cestě parkem k zastávce autobusu Komárovská, osvětlení je nedostatečné a 

pouze mezi dvěma sídlišti. Chodník po levé straně z vrcholu parku je v zimní námraze neschůdný pro 

velký sklon. Stojanů na psí pytlíky je málo a měly být na všech křižovatkách. Zasázené stromky jsou 

nekvalitní, hlavní větev u stromků vzhůru je ustřižená. Zavlažovací trubky nejsou u všech stromků, 

nejsou vysypané štěrkem a bez víček. Pravá horní čtvrtina parku neprošla žádnou úpravou, stará křoví 

nejsou ošetřena, prostříhána, u kořenů jsou odpadky a listí.  

Jsou kůly ohrad uloženy v zemi podle projektu ? Vrátka do ohrad v parku jsou pokleslá,  nedají se bez 

násilí zavírat, nelze je zajistit zástrčema, instalované panty vrátek neodpovídají projektu.  

Dřevo na lavičkách, odpadkových koších a dvou ohradách začíná být poškozeno povětřím, v technických 

podmínkách je předepsaná každoroční údržba min. nátěrem olejem. Občané tvrdí, že dřevěné prvky se 

ničím nenatíraly. Některé odpadkové koše nejsou osazeny svisle.  

Vady parku s přírodním dětským hřištěm Houslový klíč mohu doložit fotodokumentaci. 

Závěr. 



Zápis je zveřejněn anonymizovaný z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 

(GDPR) a další platnou právní úpravou. 
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Zahradnické a stavební práce v Houslovém klíči jsou velmi nekvalitní a mají vady. Změnové listy 

nedostatečně popisují provedení změn stavebních prací. Přesto ÚMČ převzal realizaci 1. etapy parku a 

příslušný soupis vad a nedodělků v předávacím  protokolu je neúplný a nedostatečně popsán. Není 

známo zda, se vůbec reklamovaly závady parku, na které poukazuji i návštěvníci parku. Má následovat 

druhá etapa vybavení parku herními prvky u které lze předpokládat s velkou pravděpodobností, že 

zakázka nebude opět odvedena kvalitně jako 1. etapa. Další velké problémy budou jak technické, tak 

finanční s údržbou parku, herními prvky a jejich revizemi. 

Požaduji tuto interpelaci vložit do zápisu z jednání ZMČ dne 15.3.2021. 

 

Miloš Vacek, zastupitel za HOP.“ 

 

Mgr. Jiří Beneda tlumočil dotaz od občanů, a to, jestli je pravda, že se vedení městské části zabývalo 

prodejem „Domečku“ (KC Horní Počernice). 

Za sebe se zeptal v souvislosti s uzavřenou smlouvou o spolupráci s firmou Konhefr v rámci výstavby 

na Bílém vrchu, jestli došlo k nějaké změně ve smluvním ujednání mezi firmou Konhefr a městskou 

částí. 

 

Bc. Jiří Šebek upozornil, že zastupitelům nebyl zaslán slibovaný list vlastnictví k pozemkům 

v zahrádkářské kolonii lokalita Zábrodí.  

Zeptal se na jmenovité jednání RMČ, jestli se nějak postoupilo. (pozn. zapisovatelky-zřejmě se jedná o 

jmenovité hlasování členů Rady) 

Požádal pana místostarostu a pana Ing. Římala o písemné zaslání zdůvodnění za co přesně dostali 

ředitelé příspěvkových organizací (Divadlo, Knihovna, Chvalský zámek) odměny v r. 2020 - proč byly 

odměny uděleny, za jaké výkony, co udělali navíc, co změnili, co přispělo k tomu, aby odměnu dostali.  

Zeptal se, jestli je nějaká lhůta pro písemné odpovědi na interpelace. Pan starosta odpověděl, že je to 30 

dní. 

 
8. Závěr 

Ve 21:45 hod. pan starosta všem poděkoval za pozornost, za účast na zasedání ZMČ, popřál pěkný 

zbytek večera a zasedání ukončil.  

Zápis byl vyhotoven dne 25.3.2021. 

 

.................................................. .................................................. 

Bc. Jaroslav Kočí v. r.  

radní 

Mgr. Petr Růžička, DiS.  v. r. 

zastupitel 

 

 

………………………… 

Mgr. Petr Měšťan v. r. 

starosta 

  

  

Ověřovatelé: Bc. Jaroslav Kočí, radní 

Mgr. Petr Růžička, DiS., zastupitel 

Zapsala : Andrea Jandová, asistentka OKÚ 

 


