
STAROSTA MČ PRAHA-SUCHDOL

svolává na

PONDĚLÍ 20. SRPNA 2018 od 1300 hod

21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MC": PRAHA-SUCHDOL

Zasedém’ se uskuteční ve velké zasedací místnosti

radnice MČ Praha-Suchdol (3. podlaží)

Program zasedání:

Diskuse.

1) Vyhlášení referenda k problematice rozšíření ochranného hlukového pásma ruzyňského

letiště.

2) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací ČOV Roztoky.

3) Připomínky MČ k návrhu Metropolitního plánu.

4) Nákup čistícího vozu

5) Usnesení Rady MČ Praha-Suchdol za uplynulé období.

Interpelace.

Zasedání je veřejné.

 

V Praze dne 13. 8. 2018

Ing. Petr Hejl

starosta MČ Praha-Suchdol

UMC P_SUCH 02138/2018



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 21/1/2018

ze dne 20. 8. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1) v y h I a š u j e

dle § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů v platném zně-
ní, konání místního referenda k problematice leteckého hluku a k rozšíření ochranného hlukového

pásma ruzyňského letiště (Letiště Václava Havla) ve dnech 5. a 6. října 2018, tedy současně s vol—
bami do zastupitelstva městské části. Zastupitelstvo stanovuje pro konání místního referenda ná—
sledující náležitosti:

a) území, kde se bude konat referendum: území městské části Praha—Suchdol

b) znění otázky k rozhodnutí v místním referendu:

Souhlasíte, aby starosta, rada a zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol využívali všech
zákonem daných možností k omezení hluku z provozu ruzyňského letiště a usiloval/' o to, aby na
zastavéném území městské části nebylo rozšířením ochranného hlukového pásma umožněno a
legalizováno překračování obecně platných hygienických limitů pro letecký hluk?

c) odůvodnění návrhu:

Návrh Metropolitního plánu Prahy, který navazuje na Zásady územního rozvoje hlavního města
Prahy, vymezuje plochu pro rozvoj letiště v Praze-Ruzyni a předpokládá navýšení provozu letiště,
aniž by v něm byly stanoveny závazné limity a podmínky dlouhodobého rozvoje letiště. Městská
část s timto nedostatečným vymezením nesouhlasí a uplatnila do řízení o MPP zásadní
připomínky. Většina obytného území městské části Praha-Suchdol s charakterem zahradního

města se totiž nalézá přímo pod osami stávající a plánované paralelní dráhy nebo mezi nimi a
provoz letiště je a bude jednim ze zásadních faktorů ovlivňujících životní podmínky obyvatel
Suchdola.

V dokumentaci ElA na záměr rozšíření ruzyňského letiště o paralelní dráhu RWY 06R/24L je
navrženo rozšíření Ochranného hlukového pásma letiště (OHP) na zastavěná územi Suchdola.
Rozšíření se týká nejen nové paralelní dráhy, jejiž provoz by měl být plně vedena nad zástavbou

městské části včetně areálu ČZU, ale předpokládá se prodloužení OHP také u stávající hlavní
dráhy, která vede nad severním okrajem městské části. Na území OHP nemusí být dodržovány
denní a ani noční hygienické limity leteckého hluku ve venkovním prostředí, tedy například na
školních a veřejných hřištích, na zahradách, dvorech, balkónech, terasách rodinných domů,
Provozovatel letiště má v OHP pouze zajistit dodržení denního a nočního hygienického limitu hluku
ve vnitřním prostoru budov, tedy jen v obytných místnostech, ve třídách škol a školek, zdravotních
a sociálních zařízeních apod. Tato povinnost je zpravidla zajištěna výměnou stávajících oken za
protihlukové okna, opatření je logicky účinné jen při dokonalém uzavření oken. Souvisejíci
nevyhnutelné omezení výměny vzduchu v pobytových místnostech je pak nutné řešit krátkodobým
větráním, případně může být zajištěno nucenou výměnou vzduchu.

O tom, do jaké míry budou obyvatelé v okolí letiště zasažení leteckým hlukem, jaká bude velikost a
podmínky OHP, tedy území s nadlimitním venkovním hlukem z leteckého provozu, není
v současné době rozhodnuto, OHP bude vydávat Úřad pro civilní letectví po dohodě
s hygienickými stanicemi formou opatření obecné povahy. Nepoch bně právě HP, jeho hranice a

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



podmínky budou rozhodovat o rozsahu ovlivnění životního prostředí na Suchdole, rizicích pro

zdraví obyvatel, rozsahu nočního provozu atd. Za situace, kdy neexistují závazné parametry

rozvoje letiště, neexistují žádné závazně smlouvy ani garance vymezující jeho maximální provoz,

bude rozhodnutí o podmínkách a rozsahu OHP pro obyvatele zcela zásadní. Hluková zátěž

z leteckého provozu bohužel znamená celoplošné a trvalé zhoršení životního prostředí, zvýšení

zdravotních rizik a více či méně se dotkne většiny obyvatel Suchdola. Vrámci přípravy a

projednávání rozšíření OHP jsou možné dva základní přístupy městské části:

1. Požadovat nadále dodržování všech hygienických limitů denního i nočního leteckého hluku na

zastavěném území městské části

2. Akceptovat možnost rozšíření OHP na zastavěná území městské části

Vzhledem krozsahu dotčení městské části rozšiřováním OHP zastupitelstvo předkládá otázku

dalšího postupu v této věci k rozhodnutí v rámci místního referenda, z organizačních a praktických

důvodů a vzhledem kprobíhajícímu projednávání návrhu MPP zastupitelstvo vyhlašuje místní

referendum v termínu konání voleb do místního zastupitelstva, tedy ve dnech 5. a 6. října 2018.

d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda do max. výše 120 OOO,- Kč.

Realizace rozhodnutí přijatého v místním referendu nepředpokládá přímé náklady na jeho

realizaci.

2) s c h v a I uj e

výši odměny pro členy místní a okrskové komise ve výši 1 700,- Kč, pro předsedu místní a

okrskové komise ve výši 2 200,- Kč

3) u k | á d á

radě městské části zajistit přípravu a konání místního referenda k problematice rozšíření

ochranného hlukového pásma ruzyňského letiště ve dnech 5. a 6. října 2018 a informovat

obyvatele městské části

Odpovídá: Rada MČ Praha-Suchdol

Termin: neprodleně

Souhlas návrh. výboru: ----

Podpis ověřovatele: --——

Podpis starosty MČ ---

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 21/2/2018

ze dne 20. 8. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1)schvaluje

„Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací ČOV Roztoky“ mezi městskou částí Praha—
Suchdol a městem Roztoky, vlastníkem čistírny odpadních vod, která upřesňuje vztahy, práva a
povinnosti mezi vlastníky vodohospodářské infrastruktury a jejich provozovateli.

3) u k l á d á

pověřuje starostu podpisem dohody

Odpovídá: starosta MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 21/3/2018

ze dne 20. 8. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

1)schvaluje

připomínky k návrhu Metropolitního plánu (MPP) a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj

územi (WURU), které byly dne 26. července 2018 podané městskou částí a které jsou přílohou

tohoto usnesení.

Příloha:

- Připomínky 'k návrhu „Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitnímu plánu)“ a k „Vyhodnocení

vlivů návrhu Uzemního plánu hl. m. Prahy (Metropolitnímu plánu) na udržitelný rozvoj území“. č.j.

UMC P_SUCH 01984/2018 ze dne 26. července 2018

Souhlas návrh. výboru: ----

Podpis ověřovatele: ———

Podpis starosty MČ ---

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 21/4/2018

ze dne 20. 8. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA—SUCHDOL

1) s c h v a l uj e

nákup nového komunálního čistícího stroje pro úklid chodníků v ceně do 1.500000 Kč vč. DPH

2) u k | á d á

a) realizovat nákup nového komunálního čistícího stroje

b) zajistit financování nákupu včetně projednání rozpočtových opatření

Odpovídá: ad. a) i b) Rada MČ Praha-Suchdol

Termín: neprodleně

Souhlas návrh. výboru:

Podpis ověřovatele:

Podpis starosty MČ

 



Usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol

č.j. 21/5/2018

ze dne 20. 8. 2018

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA-SUCHDOL

bere na vědomí

usnesení Rady MČ Praha—Suchdol za uplynulé období sdělená:

zápisem ze 175. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 13. 6. 2018

zápisem ze 176. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 20. 6. 2018

zápisem ze 177. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 27. 6. 2018

zápisem ze 178. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 16. 7. 2018

zápisem ze 179. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 25. 7. 2018

zápisem ze 180. zasedání Rady MČ Praha-Suchdol ze dne 26. 7. 2018

zápisem ze 181. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 1. 8. 2018

zápisem ze 182. zasedání Rady MČ Praha—Suchdol ze dne 13. 8. 2018

Souhlas návrh. výboru: -----

Podpis ověřovatele: ___-

Podpis starosty MČ ____

 


