
Program 161. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

28. února 2018

161.1 Výběr dovdavatele - Rekonstrukce elektrorozvodů vBD Stehlíkova. Pokračování bodu 160.4.

Předkládá: lng. C. Mudruňka, ref. realizace investic.

161.2 Čerpání rozpočtu IVQ 2017- MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta.

161.3 čerpání rozpočtu IVQ 2017- MŠ K Roztokům. Předkládá: starosta.

161.4 Zápis zjednání Komise územního rozvoje a infrastruktury dne 21. 2. 2018. Předkládá: starosta.

161.5 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 12, Stehlíkova 928. Předkládá: H. Felgrová, referent BH.

161.6 Výběr dodavatele - přistavení a odvoz kontejnerů, likvidace odpadu. Návrh smlouvy 28/2018.

Předkládá: lng. M. Novotný, ref. ZP.

161.7 Tramvajová trať Podbaba-Výhledy - posouzení. Předkládá: starosta.



ZÁPIS ZE 161. ZASEDÁNÍ

RADY Mč PRAHA-SUCHDOL

DNE 28. ÚNORA 2018

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Václav Vik - zástupce starosty

Ing. Věra Štěpánková, MBA - zástupkyně starosty

Jan Zoubek - radní

RNDr. Ludmila Knappová - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, RNDr. Knappová

Zapisovatel: Ing. Jana Krulíková, tajemnice

Jednání bylo zahájeno v 16.20 hod.

Program jednání:

161.1 Výběr dodavatele - Rekonstrukce elektrorozvodů v BD Stehlíkova. Pokračování bodu

160.4. Předkládá: Ing. C. Mudruňka, ref. realizace investic. Usnesení rady: Rada na základě

provedeného výběrového řízení vybrala pro provedení akce „Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace

vbytovém domě Stehlíkova č. p. 928, 929, 930“ společnost AMIKA FIRST s.r.o., IC: 24219169,

Praha 8, Libeň, Primátorská 296/38, za cenu: 1 662 192 Kč bez DPH, tedy 1 911 520 Kč s DPH

15%. Rada souhlasí snavrženou smlouvou odílo svybraným dodavatelem a pověřuje starostu

podpisem této smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

161.2 čerpání rozpočtu 2017- MŠ Gagarinova. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí čerpání

finančních prostředků za rok 2017 v MS Gagarinova.

161.3 Čerpání rozpočtu 2017- MŠ K Roztokům. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí

čerpání finančních prostředků za rok 2017 v MS K Roztokům.

161.4 Zápis zjednání Komise územního rozvoje a infrastruktury dne 21. 2. 2018. Předkládá:

starosta.

1) Žádost o stanovisko pro dělení pozemku — parc. č. 1112 k. ú. Suchdol. Místo: lokalita Na

Mírách, parc.č. 1112 k.ú. Suchdol. Žadatelé: JUDr. z-P—, K-F- Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s dělením pozemku parc. č. 1112 v k. ú. Suchdol dle

předloženého geometrického plánu č. 413/2017. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady

zaslal žadatelům. Hlasování o usnesení: 5-0-0

2) Žádost o stanovisko k prodloužení doby trvání dočasné stavby skladu Poslanecké sněmov-

ny při ul. Kamýcká, parcely: 395, 396, 397 v k. ú. Sedlec. Žadatel: F-P- kancelář po-

slanecké sněmovny. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí s prodloužením

doby trvání dočasné stavby skladu Poslanecké sněmovny při ul. Kamýcká, parcely: 395, 396, 397

v k. ú. Sedlec do 31. 12. 2019. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

3) Žádost o stanovisko ÚR - stavba DEJV407 - kabelové vedení pod ul. Sídlištní, parc. č. 2301/8,

2301/7, 513/137, 513/139 v k. ú. Suchdol. Žadatel: J-G_, CORMA INTERNATIONAL, spol.

s r.o.; stavebník: Ceská telekomunikační infrastruktura a.s. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KÚRI souhlasí s dokumentací pro územní rozhodnutí stavby DEJV407 - kabelové vedení

pod ul. Sídlištní, parc. č. 2301/8, 2301/7, 513/137, 513/139 v k. ú. Suchdol za podmínky provedení

dle standardů TSK. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadatelce. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

4) Žádost ostanovisko — fasáda RD, K Roztokům 1318/69 vk. ú. Suchdol. Stavebník: V-

B- Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí s provedením fasády typu

novabrik na domě č. p. 1318 v k. ú. Suchdol za podmínky, že fasádní plášť domu nebude zasahovat

nad pozemky sousedních vlastníků. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadatelce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

5) Žádost ostanovisko k umístění bazénu na parc. č.1444/1 v k. ú. Suchdol, ul. Stehlíkova.

1309/2 avýjimku z odstupových vzdáleností. Stavebník: _P- Usnesení rady: Rada

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



na základě doporučení KÚRI souhlasí sumístěním bazénu na parc. č. 1444/1 vk. ú Suchdol, u|.

Stehlíkova a s výjimkou z odstupových vzdáleností. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko

rady zaslal žadatelce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

6) Žádost o stanovisko k ÚR - Připojení na síť TMCZ - 11.stavba Praha-Suchdol, Lysolaje SITE

12612, 12613, 10664, optické kabely. Zadatel: J- B— stavebnik: T-Mobile Czech

Republic a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURl souhlasí sumístěním stavby

"Připojení na síť TMCZ - 11.stavba Praha-Suchdol, Lysolaje SITE 12612, 12613, 10664 optické

kabely" v ul. Kamýcká — Lysolajská — Gagarinova; Sídlištní — Rozvojová za podmínky provedení

stavby dle standardů TSK a dálevs podmínkou, že akce musí být koordinována s rekonstrukcí

komunikace Lysolajská, investor MC Praha-Suchdol. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby stanovisko

rady zaslal žadatelce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

7) Žádost o stanovisko k umístění stavby oplocení pozemku č. parc. 1141/3 v k. ú. Suchdol, Ga-

garinova ulice a připojení pozemku č. parc. 1141/3 v k. ú. Suchdol ke komunikaci ul. Gagari-

nova. Žadatel:, lng._P- stavebník: MUDr. .lT-. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURl souhlasí s umístěním stavby oplocení pozemku č. parc. 1141/3 v k. ú. Suchdol,

Gagarinova ulice, a s připojením pozemku č. parc. 1141/3 v k. ú. Suchdol ke komunikaci v ul. Gaga-

rinova. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadatelce. Hlasování o usnesení:

5-0-0

8) Žádost o stanovisko k ÚR na stavbu „Dolina - město jinak“, stavebnici: Dalavrien s.r.o., MČ

Praha-Lysolaje, žadatel: Benrouf s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí

s umístěním stavby „Dolina — město jinak“ v k. ú. Lysolaje a na pozemcích parc. č. 2197/3 a 2303

v k. ú. Suchdol s upozorněním, že MC Praha-Suchdol nepovolí propojení ulic K Horoměřicím

a Stěpnice pro automobilovou dopravu. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

9) Žádost o stanovisko k odstranění stavby domu č. p. 657 na parc. č. 808 v k. ú. Suchdol, ul.

Nad Spáleným mlýnem. Zadatel: ABBE, inženýrská činnost ve stavebnictví; stavebník: Stavební

podnikání s.r.o. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURl souhlasí s odstraněním stavby

domu č. p. 657 na pozemku parc. č. 808 v k. ú. Suchdol, ul. Nad Spáleným mlýnem. Rada požaduje

koordinaci s rekonstrukcí komunikace nad Spáleným mlýnem. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby

stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

10) Žádost o stanovvisko pro ÚR a SP stavby „Ocelová hala“ v areálu čŽU. Žadatel: lng._

Z- stavebník: CZU. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURl souhlasí s umístěním

stavby a stavebním povolením stavby „Ocelová hala“ v areálu CZU. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi,

aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

11) Žádost ostanovisko kumístěnívstavby připojení objektů FTTS - optické kabely vul.

Přerušená,VSedlci, přes Kamýckou.Zadatel:J- B“, ProtelPro s.r.o.,; stavebník:

T- Mobile Czech Republic a.s. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí

sumístěním stavby připojení objektů FTTS - optickě kabely vul. Přerušená, VSedlci, přes

Kamýckou a upozorňuje žadatele, že část budoucí stavby je na území MC Praha 6 a stavebník musí

získat stanovisko itéto městské části. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal

žadatelce. Hlasování o usnesení: 5-0-0

12) Dopravni opatření - křižovatka Internacionální x Suchdolská - změna v přednosti. Žadatel:

ROPID. Usnesení rady: Rada na základě doporučení KURI nesouhlasí se změnou v přednosti na

křižovatce Internacionální x Suchdolská z důvodu zvýšeněho rizika havárií. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

13) Žádost o stanovisko umisténi přístavby RD č. p. 1232 na parc. č. 219/2 v k. ú. Suchdol, ul.

V Údolí. Žadatel/stavebník: T- (_ Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí s umístěním přístavby RD č. p. 1232 na parc. č. 219/2 v k.ú. Suchdol, ul. V Udolí. Rada

ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

14) Žádost ovyjádření kzáměru připojení objektů A, B, C, D na parc. č 35/4,5,6,7 vk. ú.

Suchdol, ul. Ke Kozím hřbetům, na plynovodní řad. Zadatel: Ing.arch. T—_. Usnesení

rady: Rada na základě doporučení KURI souhlasí se záměrem připojení objektů A, B, C, D na parc. č

35/4,5,6,7 v k. ú. Suchdol, ul. Ke Kozím hřbetům, na plynovodní řad stím, že zásyp rýhy musí být

proveden zhutnitelněho materiálu askladba vozovky vtrase potrubí musí odpovídat tomu, že

komunikace je pojízdná bez omezení. Zadatel předloží MC Praha-Suchdol projektovou dokumentaci

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



DUR k vydání stanoviska. Návrh skladby vozovky musí být součástí této dokumentace. Rada ukládá

lng. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

15) Žádost o stanovisko k záměru přeložky stávající katodové ochrany VTL plynovodu v rámci

stavby „Dolina - město jinak". Misto: parc. č. 2195/27 v k. ú. Suchdol. Žadatel: D- M_.

Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI souhlasí se záměrem přeložky stávající katodové

ochrany VTL plynovodu v rámci stavby „Dolina - město jinak" na pozemek parc. č. 2195/27 v k. ú.

Suchdol za podmínky, že pozemek parc. č. 2195/27, k. ú. Suchdol, původní cesta, bude geodeticky

zaměřen a vyznačen v terénu. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadatelce.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

16) Žádost o stanovisko k ohlášení rekonstrukce a přístavby domu č. p. 705 v k. ú. Suchdol, ul.

Vysokoškolská. Žadatel: Ii D-, stavebnici: P. Důa l—_D_. Usnesení rady:

Rada na základě doporučení KURI souhlasí srekonstrukcí a přístavbou domu č. p. 705 vk. ú.

Suchdol, ul. Vysokoškolská. Rada ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli.

Hlasování o usnesení: 5-0-0

18) Žádost o stanovisko ke studii rodinného domu na pozemku parc. č. 1399 v k. ú. Suchdol při

ulici Májová. Stavebníci: manželé IV- Usnesení rady: Rada na základě doporučení KÚRI

souhlasí se studií rodinného domu na pozemku parc. č. 1399 v k.ú. Suchdol při ulici Májová. Rada

ukládá Ing. Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

19) Žádost o stanovisko k projektu „Obnova vodovodních řadů, Nový Suchdol, Praha“. Místo:

Nad Spáleným Mlýnem, Stržná, KRoztokům, Rýznerova, parc. č. 878/1, 2329, 2331, 2333 vk. ú.

Praha-Suchdol. Zadatel: Ing. R- Kw, stavebník: PVS. Usnesení rady: Rada na základě

doporučení KURI souhlasí s projektem „Obnova vodovodních řadů, Nový Suchdol, Praha“ v ul. Nad

Spáleným Mlýnem, Stržná, K Roztokům, Rýznerova, parc. č. 878/1, 2329, 2331, 2333 v k. ú. Suchdol

s podmínkou, že komunikace Stržná bude opravena dle standardů TSK. Rada ukládá lng.

Mudruňkovi, aby stanovisko rady zaslal žadateli. Hlasování o usnesení: 5-0-0

20) Žádost o stanovisko k dodatečnému stavebnímu povolení stavebních úprav v RD č. p. 581

na parc. č 585v k. ú. Suchdol, ul. Novosuchdolská. Stavebník: J. N-. Usnesení rady: Rada

na základě doporučení KÚRI souhlasí s dodatečným stavebním povolením stavebních úprav v RD

č. p. 581 na parc. č. 585 vk. ú. Suchdol, ul. Novosuchdolská. Rada ukládá lng. Mudruňkovi, aby

stanovisko rady zaslal stavebníkovi. Hlasování o usnesení: 5-0-0

161.5 Návrh nájemní smlouvy na byt č. 12, Stehlíkova 928. Předkládá: H. Felgrová, referent BH.

Usnesení rady: Rada schvaluje pronájem bytu č. 12 na adrese Stehlíkova 928 paní P-P—

za následujících podmínek: nájemné ve výši 117,40 Kč/m2 stanovené po deregulaci nájemného,

úhrada za služby, nájemní smlouva na 1 rok sautomatickým prodlužováním nájmu, vpřípadě

ukončení pracovního poměru vzákladní škole nebude nájem bytu prodloužen. Rada po úpravách

schvaluje nájemní smlouvu s paní P_a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

161.6 Výběr dodavatele služby - přistavení aodvoz kontejnerů, likvidace odpadu. Návrh

smlouvy 28/2018. Předkládá: Ing. M. Novotný, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada po provedeném

průzkumu cen schvaluje jako dodavatele služby na obsluhu kontejnerů na tříděný objemný odpad

společnost PAKK, Petr Kukla, V Údolí 40/11, Prah-aSuchdol, IČ 13820729, která podala nabidku

služby na období 1. 3. 2018 až 31.12. 2019 a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

161.7 Tramvajová trať Podbaba-Výhledy - posouzení. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada

v souvislosti s projednávanou změnou ÚP 22849 TT Podbaba-Výhledy bere na vědomí „Posouzení

problematiky TT Suchdol v prostoru Sedlce - posouzení souladu studie se zadáním a základních

principů obsažených ve studii s návrhem dalšího postupu v pořízení změny“ zpracované doc. Ing.

arch. Petrem Durdíkem zČVUT - Fakulty stavební. Rada žádá projednání dokumentu v KÚRI

a předání HLMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Jednání bylo ukončeno v 18.10 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 28. 2. 2018

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:


