
č.j.

Usnese ní Zastupite|stva MČ Praha.Suchdo|
16t1t2009

ze dne 19.3. 2009
ZASTUPITELSTVo Mč PRAHA-SUGHDoL

1)  s  c  h  v  a  I  u  j  e

prodej pozemku parc. č.2299121 ,k.Ú. Suchdo|, pozemek pod garáží,ov1iměre 20m2paní Jirině Novotné, bytem Ke K|adivťrm 968, Praha-Suchdo| v|astnic i garáŽe stojícína pozemku, za cenu stanovenou zna|eckfm posudkem, která činí 41.8o0,. Kč. zauvedenf pozemek.

2)  u  k  |á  d  á

a) Vypracovat v sou|adu s podmínkami záměru č. 11.2009 návrh smIouvy na prodejnemovitosti a p-redat jej k pripomínkován í zájemcr o koupi
b) Projednat pripomínkovanf návrh sm|ouvyv Radě
c) Vyzvat vfše uvedeného zájemce o koupí k podpísu Radou schvá|eného textusmlouvy

Rada
ad a) 15.4 2009

ad b) 30.4.  2009

Souh|as návrh. vlboru:

Podpis ověrovate|e:

Podpis starosty MČ

Z:
T:



Usnese ní Zastupitelstva Mc Praha.SuchdoI
č.j.161212009
ze dne 19.3. 2009

zAsTUPlTELsTVo MČ PRAHA-SUCHDoL

1)  s  c  h  v  a  I  u  j  e

prodej pozemku parc.č.2299122,k.u. Suchdo|, pozemek pod garáŽÍ, o v1iměre 20 m2
panu Miroslavu Šímovi, bytem Ke Kladivťrm 968, Praha.Suchdo|, za cenu
stanovenou zna|eckfm posudkem, která činí 41.800,- Kčza uvedeny pozemek.

2)uk l ádá

a) Vypracovat v sou|adu s podmínkami záměru č. 12.2009 návrh sm|ouvy na prodej
nemovitosti a predat jej k pripomínkování zájemci o koupi
b) Projednat pripomínkovany návrh sm|ouvy v Radě
c) Vyzvat vfše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schvá|eného textu
smlouvy

Z: Rada
T: ad a) 15.4. 2009

ad b) 30.4. 2009

Souh|as návrh. vyboru:

Podpis ověrovateIe.

Podpis starosty MČ

!L/rt;i lr7



Usnese ní Zastu pitelstva Mc Praha.Suchdol
ě.j. 16/3 12009
ze dne 19.3. 2009

zAsTUPlTELsTVo MČ PRAHA.SUCHDoL

1)schva lu je

prodej pozemku parc.č.2299t23, k.u. Suchdo|, pozemek pod garáŽí, o vfměre 20 m2
panu Ing. Jaroslavu Horáčkovi, bytem Ke Kladivťrm 968, Praha-Suchdo| , za cenu
stanovenou znaIeckfm posudkem, která činí 41.800,- Kč za uvedeny pozemek.

2)uk ládá

a) Vypracovatv sou|adu s podmínkami záměru č, 13,2009 návrh sm|ouvy na prodej
nemovitosti a piedat jej k pripomínkování zájemcl o koupi
b) Projednat p ipomínkovan návrh sm|ouvy v Radě
c) Vyzvat vfše uvedeného zájemce o koupi k podpisu Radou schvá|eného textu
smlouvy

Z: Rada
T:  ad a)  15 .4 .2009

ad b) 30.4.  2009

Souhlas návrh. vyboru:

Podpis ověrovatele:

Podpis starosty MČ

kiratQ



Usnese ní Zastupite|stva MČ Praha.Suchdo;
č.j.161412009
ze dne 19.3. 2009

zAsTUPlTELsTVo MČ PRAHA.SUGHDoL

1)bere na vědomí

Žekzáměru č. 50.2008 na prodej pozemku parc.č.229916, k.u. Suchdo|, o v1iměre20 m2, pozemek pod garáži, se nlkdo neprih|ási|

2)v  yhIašuje záměr

r 
p'odej pozemku parc.č. 229916, k.u. Suchdo|, pozemek pod garáŽí o vyměre20 m'

Podmínky prodeje.
a) prodej za cenu stanovenou znaleckym posudkem, která činí 41.8o0,. Kčb) prednostní prodej paní Hedě Duhové, majite|ce garáŽe stojíci na pozemku
c) kupní cena bude uhrazena do 30 dn od podpisň sm|ouvy

3)uk|ádá

vyvěsit oznámenío vyh|ášení záměru na Úrední desce po dobu 30 dní

Z: starosta
T: neprod|eně

Souh|as návrh. vfboru:

Podpis ověĚovatele:

Podpis starosty MČ



Usnese ní Zastupitelstva MČ Praha.Suchdo|
ě.j. í6/5 12009
ze dne ' l 9.3. 2009

zAsTUPlTELsTVo Mč pRAHA-sUcHDoL
1)  v  y  h  I  a  š u j  e

záměr na proQej pozemku parc.č.
o vyiměre 20 m,

2299|19, k.Ú. Suchdo|, pozemek pod garáží,

2)  s tanovu je

nás|edující podmínky prodeje:

] |rodej za cenu stanovenou zna|eckym posudkem, která činí 41.80o,- Kč
2. Prednostní prodej paní Sofii BrlceĎo Scottové, vlastnici garáŽe stojící na pozemku
3. Kupní cena bude uhrazena do 30 dnťr od podpisu sm|ou'vy

3)  uk l ádá

vyvěsit oznámení o vyh|ášen í záměru na Úrední desce po dobu 30 dnrj

T: Neprodleně

Z: Starosta

Souhlas návrh. vfboru:

Podpis ověňovate|e.

Podpis starosty MČ



Usnese ní Zastu pitelstva Mc Praha.Suchdol
ě.j. 16/6 12009
ze dne 19.3. 2009

ZASTUPITELSTVo MČ PRAHA.SUGHDoL

1)  v  y  h  l  a  š u j  e

záměr na pro{ej pozemku parc.č. 2299120, k.Ú. Suchdo|, pozemek pod garáŽí,
o vyměŤe 20 m,

2)  s tanovu je

nás|edující podmínky prodeje:

1. Prodej za cenu stanovenou znaleckfm posudkem, která činí 41.800,- Kč
2. Prednostní prodej panu Jirímu Herzmanovi, vlastníku garáŽe stojící na pozemku
3. Kupní cena bude uhrazena do 30 dn od podpisu smlouvy

3)uk l ádá

vyvěsit oznámení o vyhlášení záměru na urední desce po dobu 30 dnťr

T: Neprodleně

Z: Starosta

Souh|as návrh. vfboru:

Podpis ověrovatele:

Podpis starosty MČ

a
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Usnese ni Zastu pitelstva MC Praha-Suchdol
č.j.1617 12009
ze dne 19.3. 2009

zAsTUPlTELsTVo MČ PRAHA-SUGHDoL

1)s  c  h  v  a  I  u  j  e
a) zrízení věcného bremene spočívajícího v právu Te|efonica 02 Czech Republic, a.s.
uŽívat část pozemku parc.č' 106317, k'u. Suchdo|, zapsaném na LV č. 1 pro h|.m. Prahu,
svěrena správa nemovitosti uČ Praha Suchdo|, Vymezenou geometrickfm plánem č.
1233.10/2008, kten.i by| potvrzen rozhodnutím Katastrá|ního uradu pro h|.m' Prahu, KP
Praha, pod č. 833/2008 dne 3'3. 2008, za uče|em zŤízení a u|oŽení, provozu, udrŽby a oprav
podzemního vedení verejné komunikaění sítě
b) zŤízení vyiše uvedeného věcného bremene na dobu neurčitou
c) zťízení v!še uvedeného věcného bremene za jednorázovou náhradu ve v!ši 2100,. Kč
bez DPH 19 o/o

2)  p  o  u  ě  iu  j  e
starostu MC Praha - Suchdo| podpisem smlouvy o zrízení uvedeného věcného bremene

3)uk|ádá
realizovat bod 1) tohoto usnesení

Z: Rada MČ Praha - Suchdo|
T: Neprod|eně

f .,t[ 
't,"

Souh|as návrh' vyboru:

Podpis ověrovate|e:

Podpis starosty MČ



Usnese ní Zastupitelstva MČ Praha.Suchdol
č.j. 16/8 12009
ze dne 19.3 2009

zAsTUPlTELsTVo MČ PRAHA.SUCHDoL

1)  r  e  v  o  k  u  j  e

usnesení Zastupite|stva tvtČ Praha Suchdo| č.j . 13tgt2oo9 ze dne 6.11. 2oo9,
kten./m by! schváIen prodej pozemkťr parc.č. 1225t1 o vfměre 4o2 ̂ ,, 1225t2 o
vfměre 98 m2, 1225|3 o vfměre 98 m2, vše k.u. Suchdol, Michalu Čadovi

2)uk|ádá

písemně informovat vybraného zájemce o prodej uvedenych pozemkťr pana Michala
Čadu o zrušení prodeje v!še uvedenych pozemkťr

Z: starosta

T: neprod|eně

Souh|as návrh. vyboru:

Podpis ověrovatele:

Podpis starosty MČ

J! /4 y'4 ;rrza



Usnese ni Zastu pitelstva MC Praha-suchdol
č.j. 16/9 12009
ze dne 19.3. 2009

zAsTUPlTELsTVo utČ PRAHA.sUcHDoL

1)  p r  o  d  l  u  ž u j  e
termín pro podepsání kupní smlouvy na prodej parc.č. 1197 t2, k.u. Suchdo|
stanovenf v záměru č. 20.2008 na prodej pozemku parc'č' 1197t2, k'u. Suchdo|,
schváleném usnesením Zastupitelstva Mc Praha . Suchdol č.j. 11t3t2008 ze dne
26.6. 2008, do 30.4. 2009

2)stanovuje

Že kupní cena musí byit uhrazena do 30 dn od podpisu smIouvy

Souhlas návrh. vfboru:

Podpis ověrovatele:

Podpis starosty MČ

Ée.t*Žlz*



Usnese ni Zastu pitelstva MC Praha-Suchdol
č.j.16110/2009

ze dne '1 9.3. 2009
zAsTUPlTELsTVo MČ PRAHA-SUGHDoL

1)s  c  h  v  a  I  u  j  e

zák|adní námitky k návrhu ,,Zásad uzemního rozvoje h|avního města Prahy...

a) Zastupitelstvo městské části Praha.Suchdo| poŽaduje dodrŽování hygienickfch
hlukovych a emisních limitťr nad zastavěnfm zemím městské části Praha-Suchdo|
v současnosti i pri budoucím provozu Letiště Praha Ruzyně V nás|edném
rozhodování o změnách v uzemí.

b) Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdo| zásadně nesouh|así s Vymezením
oblasti zasaŽené provozem SL/1 |etiště Praha.Ruzyně v návrhuZÚR na zastavěném
Území městské části, kde by s odkazem na zpracovanou dokumentaci E|A stavby
para|e|ní dráhy R\^^í06R24L . 1212007 docháze|o k prekračování h|ukovfch
hygienickfch Iimitťr.

c) Zastupitelstvo městské části Praha.Suchdo| zásadně nesouhlasí s Vymezením
ochranného h|ukového pásma |etiště na zastavěném uzemí městské cásti Praha.
Suchdo| v nás|edném rozhodování o změnách v Území.

d) Zastupite|stvo městské části Praha.Suchdo| zásadně nesouh|así s Vymezením
p|ochy a koridoru pro novou para|elní vz|etovou a pristávací dráhu (VPD) |etiště
Praha.Ruzyně, protoŽe letecká doprava v oko|í Prahy je a bude moŽná pouze na
ukor zdraví obyvate| v okolí |etiště. Navrhovaná nová |etecká dráha by znamenala
porušení s 18 odst. 1 a S 19 odst. 1 písm. b), c), e), a j) stavebniho zákona, nebot'
sv m negativním dopadem na Životní prostredí nevytváfí vyváŽeny vztah podmínek
v uzemí, nezohlednuje stávající hodnoty a podmínky v uzemí, nezohlednuje rizika
s oh|edem na veiejné zdraví a Životní prostiedí. Z uvedenych dťrvodťr není tento
záměr v sou|adu s cí|i a ukoly uzemního p|ánování, jak to poŽaduje s 40 odst. 1
písm. b) stavebního zákona.

e) Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdo| zásadně nesouhlasí s vymezením
koridoru pozemní komunikace S evropsklm vyznamem Silničního okruhu ko|em
Prahy (PraŽsky okruh) pres zastavěné Území sídeIního utvaru h|.m. Prahy v Úseku
Ruzyně . Breziněves vedeného pres městskou část Praha-Suchdol. Si|niční okruh
kolem Prahy (SOKP) je součástí systému transevropskych dá|nic TEN-T. NavrŽená
trasa je tak V rozporu s $ 18 odst. .1 a $ 19 odst. 1 písm. b), c), e), a j) stavebního
zákona, nebot' negativnÍm dopadem na Životní prostredí nevytvá(í vyváŽeny vztah
podmínek v uzemí, nezohlednuje stávající hodnoty a podmínky v uzemí,
nezoh|ednuje rizika s ohledem na verejné zdraví a Životní prostťedí a nevytvárí
podmínky pro hospodárné nak|ádání s prostĚedky z veĚejnfch rozpočtťr (vzhIedem

Souhlas návrh. vyboru:

Podpis ověrovatele.

Podpis starosty MČ



k technické náročnosti Se jedná o nejdraŽší variantu vedení trasy). Z uvedenyich
dťrvodťr navrŽená trasa není V souladu s cí|i a Úkoly Územního p|ánování, jak to
poŽaduje S 40 odst. 1 písm. b) stavebního zákona.

0 Zastupitelstvo městské části Praha.Suchdol poŽaduje pro usek SOKP Ruzyně.
Bieziněves dodrŽování hygienicklch hIukov1ich a limitťl znečištění ovzduší V
zastavěném uzemí městské části Praha.Suchdol. Limity jsou jiŽ nyní V někteq/ch
ukazate|ích prekračovány nebo se b|iŽÍ hygienickym |imitťr (viz SEA ZÚR HLMP
kapito|a 2 - ovzduší). Vymezení koridoru pro transevropskou komunikaci systému
TEN.T resp. provoz na této komunikaci (odhadovaná zátěŽ cca 100 tisíc vozlde|, z
toho cca 25% těŽká kamionová vozid|a) zhorší podmínky ŽivotnÍho prostredí na
uzemí městské části do takové míry, Že budou prekračovány hygienické limity (napr.
PM10,  03,  h luk) .
g) Zastupite|stvo městské části Praha.Suchdol poŽaduje pro Úsek soKP Ruzyně .
BĚeziněves dodrŽování závaznych poŽadavkťr EU na transevropskou si|niční sít'
TEN.T .

h) Zastupitelstvo městské části Praha.Suchdo| poŽaduje pro Úsek SOKP Ruzyně -
Bieziněves dodrŽování závěrŮ posouzení v|ivu tohoto useku na Životní prostredí
(stanovisko Ministerstva Životního prostiedí dle zákona 244192, ElA č.j.
NM700/1327t2o2otoPvŽptoz e.o. ze dne 30. dubna 2002).
i) Zastupitetstvo městské části Praha.Suchdo! poŽaduje V návrhu ZÚR vymezení
koridoru dopravního spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8 s preferencí verejné dopravy.
j) Zastupite|stvo městské části Praha.Suchdo| poŽaduje V návrhu ZÚR s|oučení
koridorťr sítí procházející pres městskou část Praha.Suchdo| (p|yn, VN).

2|uk|ádá

a) dopracovat stanovisko městské části Praha-Suchdol, které bude obsahovat
zák|adní námitky schvá|ené v tomto usnesení
b) zas|at MHMP oUP stanovisko městské části k návrhu Zásad uzemního rozvoje

Z: ad a) Rada

ad b) starosta

r" 15.4.  2009

Souh|as návrh. vyboru:

Podpis ověrovate|e.

Podpis starosty MČ

A l , n
Íl |,

\ 1,'ur,p\ , ii/n



Usnese ní Zastupite|stva Mč Praha.Suchdol
ě.j.1611112009

ze dne 19.3. 2009
zAsTUPlTELsTVo Mč PRAHA.SUGHDoL

1)  s  c  h  v  a  I  u  j  e

nás|e-dující postlP pri jednáni o vyporádání majetkov ch poměrťl na pozemcíchparc.č' 2300, 2297,2299t1,15,16,26'1- vŠe k.Ú. Sucnoot, t<tere jsou v majetku h|.m.Prahy, správa nemovitosti svěĚena MČ Praha _ Suchdo|:

Zastupite|stvo vyh|ásí záměr na prodej pozemk uŽivanych v|astníky bytovyichjednotek v domech č.p. 967, 968 a g7O za cenu stanovenou zna|eckfm posudkem

2)uk l ádá

a) pripravit podklady pro prodej

b) projednat záměr prodeje s pověrenfmi zástupci v|astníkťr bytovlch jednotek
domech č.p. 967, 968 a g7O

T :  30.6.2009
Z: Rada

Souh|as návrh. v boru:

Podpis ověrovatele:

Podpis starosty MČ



Usnese ní Zastupitelstva Mc Praha.Suchdol
č.j.1611212009

ze dne 19.3. 2009
zAsTUPlTELsTVo MČ PRAHA.sUcHDoL

1)  u k  l á  d  á

a) provést kontrolu hospodárného vyuŽití rozpočtovanfch verejnyich prostredkťr na
rok 2008 v organizacích, které zŤizuje Městská část Praha.Suchdo! , Zák|adní škole
Miko|áše Alše, Materské škole K Roztokťrm a Materské škole Gagarinova

b) na zák|adě návrhu pĚedsedťr vyborťr pověrit konkrétní osoby k provedení kontroly

Z. ad a) predsedkyně kontrolního vyboru Ing. Eva Sto|aiová a predseda finančního
vyboru lng. Pavel J iran

ad b) Rada

T: ad a) neprod|eně
ad b) 30.6.  2009

Souhlas návrh' vlboru:

Podpis ověrovatele:

Podpis starosty MČ



Usnese ní Zastu pitelstva Mc Praha.Suchdol
č.j.1611312009

ze dne 19.3. 2009
zAsTU PlTELsTVo MČ PRAHA-SUGH DoL

bere na vědomí

Usnesení Rady MČ Praha-Such do| za up|ynulé období sdětená:

Rady MČ praha - Suchdol ze dne 26.1. 2oo9
Rady MČ Praha -  Suchdol  ze dne 2.2.2oO9
Rady MČ Praha -  Suchdol  ze dne 9.2.2oo9
Rady MČ Praha - Suchdol ze dne 23.2.2009
Rady MČ Praha -  Suchdol  ze dne 2.3.2Oo9
Rady MČ Praha - Suchdo! ze dne 9.3. 2009

1) Zápisem z
2) Zápisem z
3) Zápisem z
4) Zápisem z
5) Zápisem z
6) Zápisem z

1 03. zasedání
104. zasedání
1 05. zasedání
1 06. zasedání
107 . zasedánÍ
1 08. zasedání

Souh|as návrh' vfboru.

Podpis ověiovate|e:

Podpis starosty MČ

n l
I iur(


