
Městská část Praha - Suchdol
starosta městské části
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE  ZNAČKA VYŘIZUJE V  PRAZE  DNE

        /07/s Ing. Hejl 15.2.2007

Věc: podání informací dle zák. 106/1999 Sb. - poskytnutí další dokumentace k vyhledávací
studii „Obchvat městské části Praha - Suchdol  Silnice II/241

Vážený pane Lormane,

k Vaší žádosti o zaslání kopie smlouvy o dalším zadání společnosti Mott MacDonald Praha,
spol s r.o. ve věci Obchvatu (tj. dopracování studie, zpracování změn ve studii apod.) Vám
sděluji, že s uvedenou společností nebyla uzavřena žádná další smlouva a ani s ní nebyly
projednávány změny či úpravy. 

Zástupci MČ Praha Suchdol a zhotovitele konzultovali v měsíci září  rozpracovanou studii
s představiteli MČ Praha Lysolaje, dále se o této studii hovořilo s občany v rámci diskuse 24.
zasedání zastupitelstva MČ Praha - Suchdol dne 14.9.2006, během jednání komise územního
rozvoje dne 11.9.2006 a na setkání představitelů MČ s občany sídlišť „Výhledy I“ a Holubí
počátkem října 2006.

S pozdravem Petr Hejl
starosta MČ Praha - Suchdol

Příloha: - zápis z jednání zastupitelstva MČ Praha Suchdol ze dne 14.9.2006
- zápis z jednání komise územního rozvoje a infrastruktury MČ Praha Suchdol
ze dne  11.9.2006
- kopie e-mailu včetně přílohy ze dne 26.9.2006  - zákres variant obchvatu



ZÁPIS
 Z  24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

MĚSTSKÉ ČÁSTI  PRAHA - SUCHDOL

DNE  14. ZÁŘÍ  2006

Účast při zahájení zasedání:  10 zastupitelů

Omluveni:  Pavla  Valentová,  Mgr.  Jiří  Matula,  Mgr.  Hana  Halová,  Ing.  Petr
Hořejš, MUDr. Jitka Radvanská
Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta informoval, že usnesení z minulých zastupitelstev jsou naplněna. 
Starosta seznámil zastupitele s programem  24. zasedání  ZMČ Praha – Suchdol,
který je pozměněn oproti pozvánce na zastupitelstvo. 
Hlasování o nově navrženém programu 24. zasedání: pro: 10, proti: 0, zdržel
se: 0

Volba návrhového výboru. Navrženi byli: Ing. Skála, L. Pytlíček     

Hlasování o návrhu:   pro:  10 , proti: 0 , zdržel se:  0

Volba ověřovatelů.  Navrženi byli:  Mgr. Borová, Mgr. Lacinová  

Hlasování o návrhu:  pro: 10 , proti: 0 , zdržel se:  0

Určení zapisovatele: Ing. Krulíková – tajemnice  ÚMČ

Program zasedání:

0) Diskuse

Mgr. Lacinová požadovala další stojany na kola před úřadem – byly instalovány.

Pí. Víšková požadovala výměnu oken v domě č.p. 684, p. starosta informoval o
tom, že v letošním roce se budou vyměňovat okna  v 1 domě na Kamýcké ulici,
finanční prostředky vystačí pouze na tuto akci;  u domu č.p. 684 byl opraven
značným nákladem plot.

P.  Ptáček  se  dotázal  na  kontroly  stavu  MŠ  Gagarinova  –  rada  je  povinna
kontrolovat  hygienické podmínky ve školce,  tato kontrola nebyla provedena.
Pan  starosta  uvedl,  že  tyto  záležitosti  jsou  plně  v kompetenci  ředitelky
příspěvkové organizace, která nevznesla na zřizovatele požadavek na navýšení
finančních prostředků.  Mgr. Lacinová uvedla, že finanční kontrola neshledala
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pochybení  v hospodaření,  stav  byl  způsoben  nízkým příspěvkem na  činnost
školky,  na  což  již  v minulosti  sama  při  přípravě  rozpočtu  opakovaně
upozorňovala.  

1) Informace o studii „Obchvat  MČ Praha – Suchdol – silnice II/241“. 

Diskuse:  p.  starosta  vysvětlil  procedurální  aspekty  jednání  zastupitelstva  -
vystupují  občané MČ. Pí Víšková uvedla, že zastupitelé by měli slyšet názor
občanů sousedních MČ, kterých se týká obchvat Suchdola. P. starosta navrhnul ,
aby zastupitelstvo odhlasovalo možnost  vystoupení  všech účastníků  zasedání
bez ohledu na jejich místní příslušnost. Hlasování o návrhu: pro: 10; proti: 0;
zdržel se: 0.

Ing.  Skála  provedl  výklad  k pohnutkám zadání  vyhledávací  studie  a  popsal
navrženou trasu.

P.  Špilar,  obyvatel  Sídlištní  ulice – řešení  situace závisí  na řešení  silničního
okruhu, navrhovaná trasa přivede další dopravu na Suchdol, protože se jedná   o
zrychlení trasy na Prahu 6 a propojení na Prahu 8. Je třeba posoudit širší vztahy
návrhu.

P.  Kaisler  – projekt  je  zoufalý  nesmysl,  firma není renomovaná,  jedná se o
způsob, jak odvést problémy Suchdola na bedra jiného za obrovských nákladů,
jedná se o ztrojnásobení dopravy. Situace není o diskusi, odpověď od Lysolají
byla rázně negativní. 

p.  Beran z Holubí  ulice –  byl  šokován,  jak  blízko je  komunikace vedena u
obytné zástavby.

p. Lauerman – má postavený nový dům v místě výjezdu z tunelu, tato varianta je
pro něj nepřijatelná

p. Olejník – připomněl, že již dříve uvedl, že tato studie je nesmyslná a nebude
realizována. 

pí. Müllerová, obyvatelka ul. Kamýcké uvedla, že obyvatelé ul. Kamýcké trpí
provozem na ul. Kamýcká. Doprava se stala bolestí v průběhu 90.let, je nutno
situaci řešit, nikoli rozšířením ul. Kamýcká.

p. Melnik – ul. Holubí – proč tento návrh vznikl až po prodání bytů v ul. Holubí.
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p. Kaisler – uvolněním dopravy naroste doprava – pro řešení je třeba počkat, jak
dopadne obchvat Prahy a počkat, až se dokončí oprava ul. Roztocké v Sedlci.

pan Bartl,  z Hřebenové ulice – nebude souhlasit  s vedením tunelu pod touto
ulicí,  lepší  by  bylo  se  spojit  s Lysolajemi  a  odsunout  obchvat  dál  od  obou
městských částí

Dr. Budíková – kolem Kamýcké je cca 25 vil – v nové variantě jsou ohroženi
obyvatelé nové výstavby rod.  domů a bytové domy.

p. Brozánek z Holubí ulice – upozornil na ohrožení obyvatel z nové výstavby na
Suchdole.

p.  Ptáček  st.  –  upozornil,  že  se  jedná  o  nerozumné  uvolnění  finančních
prostředků, rada nepostupuje v souladu s názory zastupitelů MČ za ODS. 

pí Müllerová upozornila, že na Kamýcké je 11 bytových domů.

pí Brandejsová – jako budoucí obyvatelé ul. Holubí byli informováni o výstavbě
SO ve variantě J, zjištění, že pod okny jim povede frekventovaná komunikace
bylo velmi nepříjemné

pan Chytil z ul. Sídlištní: dotázal se na náklady stavby, vztah k ochraně přírody a
krajiny

p. Špilar – po realizaci silničního okruhu bude oslaben provoz na Kamýcké,
žádá,  aby se  nerealizovala  řešení,  která  přivedou  dopravu  na  Suchdol,  před
realizací SO, jak se stalo např.  na jižní spojce. Je potřeba ochrana Suchdola
zvnějšku.

Ing. Hejl odpověděl na dotazy:

náklady na obchvat – předpokládané náklady budou cca 1 miliarda korun.

vztah k přírodě – jedná se o vyhledávací studii, která ukáže slabá místa řešení,
vztah  k ochraně  přírody  se  v této  fázi  neřeší.  Jedná  se  o  materiál  k diskusi
zúčastněných.

k zátěžím – trasa nemá suplovat silniční okruh, slouží k odklonění Kamýcké, je
možné,  že  se  skutečně  stane  frekventovanou  komunikací.  Silniční  okruh  je
dálničním okruhem, kde bude obtížné se zařadit do dopravy. V případě oprav
tunelu varianty J budou auta jezdit  po komunikacích Suchdola. Není účelem

Podpis ověřovatelů:  ..............................................................................

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

Podpis zapisovatele: ............................................................................... 

Podpis starosty MČ: ...............................................................................

3



studie řešit  dopravu v Suchdole na úkor Lysolají,  jedná se o první přiblížení
k řešení.

Pí. Palatová – dotázala se,   zda se byl někdo podívat, jestli je technicky možné
tunel postavit – je na soukromých pozemcích. 

Dr. Budíková – souhlasí s názorem, že doprava se nemá zatahovat na území
Suchdola – kritiky by uspokojilo, kdyby představitelé MČ dospěli k závěru, že
se studií by se nemělo pokračovat. 

Během projednání bodu 1) se na zasedání dostavila MUDr. Radvanská. 

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

2) Informace o dopravně-urbanistické studii tramvajové trati Pobaba – Suchdol.
Diskuze: 

p. Ptáček: jak se MČ  vyjádřila  k návrhu – Ing.  Hejl  uvedl,  že zatím se MČ
nevyjádřila, doba pro vyjádření dosud běží.

p.  Ptáček –  uvedl  výhody řešení  SO ve variantě  J  –  následné zklidnění  ul.
Kamýcké.Tramvaj  v kombinaci  s uzavřenou  ul.  Kamýckou  by  byla
ekologickým řešením. 

Ing. Hejl  citoval stanovisko MČ k zadání změny územního plánu z července
2006. 

Během projednání bodu 2) se na jednání dostavil Ing. Hořejš.

Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

3) Smlouva o zřízení věcného břemene pro Pražskou energetiku a.s.. 

Diskuse: p. Ptáček se dotázal, jestli bylo uvažováno o  pronájmu – p. starosta
uvedl, že  PRE má regule k tomto řešení – p. Ptáček navrhuje jednat o možnosti
nájmu na pozemku za úplatu. P. Ptáček podal protinávrh: zastupitelstvo ukládá
radě dále jednat s PRE ve věci  pronájmu uvedených pozemků PRE distribuce
a.s. 

Hlasování o usnesení: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 1

4) Přijetí daru Městské části Praha – Suchdol od Letiště Praha, s.p. 

Diskuse: p. Ptáček ml.: k příloze předkladu.
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Hlasování o usnesení: pro: 12   proti: 0 zdržel se: 0

5) Zpráva o plnění  rozpočtu MČ  Praha – Suchdol za 1.  pololetí  roku 2006.
Diskuse:  Mgr.  Lacinová –  navrhuje,  aby ekonomickým odborem ÚMČ  byla
sjednocena  forma  podávání  zprávy  o  plnění  rozpočtu  od  jednotlivých
příspěvkových organizací.  Hlasování o usnesení: pro: 12    proti: 0 zdržel se: 0

6) Návrh rozpočtu MČ Praha – Suchdol na rok 2007 včetně stanovení priorit.
Diskuse: p. Ptáček dotaz k uvolnění prostředků z FRR a k prioritám rozpočtu
MČ – k prostředkům na zřízení odd. MŠ v přízemí místo pronájmu DDM, MČ
se musí  domluvit  s DDM. P. Pytlíček navrhuje zvýšit  položku pro Horizont,
příspěvkové  organizaci  Diakonie  CČSH  na  470  tis.  na  podporu  činnosti
v sociální oblasti – pečovatelskou službu. Pí Turchichová uvedla, že požadavek
souvisí  s novým zákonem o  sociálních  službách.  Návrhový  výbor  navrhuje
doplnit  bod 4) o formulaci:  zastupitelstvo ukládá navýšit  v odd. § 4317 pol.
5223 o 370 tis. Kč. Hlasování o usnesení: pro: 12   proti: 0 zdržel se: 0

7) Projednání rozpočtového provizoria pro rok 2007. Diskuse: 0  Hlasování o
usnesení: pro:  12  proti: 0 zdržel se: 0

8)  Projednání  rozpočtového  výhledu  na  roky  2008  a  2009.  Diskuse:   pan
Ptáček st. připomíná, že MČ musí uvádět vyšší částku na výdajové straně, uvést
priority a nárokovat schodek na hl.m. Praze. Ing. Hejl navrhuje změnu návrhu
usnesení - zohlednit požadavek na přístavbu pavilonu MŠ Gagarinova ve výši
20 mil. Kč tj. v běžných výdajích na rok 2008 navýšit částku na 40 534 000,-
Kč,  výdaje  celkem  na  40  743  000,-  Kč.  Dále  se  diskutovalo  o  způsobu
financování technického vybavení městské části Odborem městského investora.
Hlasování o usnesení: pro: 12  proti: 0 zdržel se: 0

9)  Převod  finančních prostředků  z fondu  rezerv  a  rozvoje  do  rozpočtu  roku
2006.   Starosta  doporučil  usnesení  projednávat  po  jednotlivých  písmenech,
zastupitelstvo jednomyslně souhlasí s návrhem.

a) opravy komunikací Keltů, Rýznerova, Nad Mohylou; Diskuse 0  Hlasování o
usnesení: pro: 12   proti: 0 zdržel se: 0

b) vyhledávací  studie  obchvatu (přeložky)  Kamýcká druhá část;  Diskuse:  p.
Ptáček  st.  osobně  a  za  ODS  nesouhlasí  s uvolněním  prostředků  na  studii
obchvatu. P. Ptáček ml. zopakoval připomínky k projednání vyhledávací studie a
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doporučil projednat stávající studii s Prahou 6 a Prahou 8 a potom pokračovat
v zadání  studie;  doporučuje  dát  prostředky  na  věci,  které  občané  aktuálně
potřebují. 

p. Ptáček st. – pozastavil se nad faktem, že vzhledem k odporu k variantě J je
prosazována tato komunikace. 

Hlasování o usnesení: pro: 2   proti: 5 zdržel se: 5

Po projednání bodu b) opustila jednání  MUDr. Radvanská.

c) prostředky pro MŠ Gagarinova  Diskuse: pan Ptáček souhlasí s uvolněním
prostředků, požaduje účelné použití prostředků. P. Ptáček ml. navrhuje navýšení
celkové dotace – na 650.000,- Kč. Ing. Skála souhlasí s navýšením a navrhuje
navýšení rozpočtu MŠ K Roztokům o 100 tis.  Kč  na prolézačku.  Návrhový
výbor navrhuje usnesení ve smyslu návrhu p. Ptáčka. Hlasování o usnesení: pro:
11   proti: 0 zdržel se: 0

d) opravy komunikací Ke stavebninám, Ke Kozím hřbetům  Diskuse: 0 

Hlasování o usnesení: pro: 11   proti: 0 zdržel se: 0

Návrhový výbor navrhuje doplnit usnesení o bod e):

e) použití  prostředků  fondu rezervního a rozvojového ve výši 100.tis.  Kč  na
navýšení rozpočtu MŠ K Roztokům za účelem nákupu prolézačky na zahradu
MŠ. 

Hlasování o usnesení: pro: 9   proti: 1 zdržel se: 1

10) Zpráva o odstranění nedostatků  z přezkoumání hospodaření za rok 2005.
Diskuse: 0  Hlasování o usnesení: pro:  11  proti: 0 zdržel se: 0

11) Zpráva o činnosti Rady MČ za 1. pololetí 2006. Diskuse: 0.  Zastupitelstvo
bere na vědomí.

12) Informace o návrhu vlajky Městské části Praha – Suchdol.  Zastupitelstvo
bere na vědomí, že zpracovatelem bylo předloženo 8 návrhů. 

13)  Usnesení  rady  za  uplynulé  období.  Diskuse:  0  Zastupitelstvo  bere  na
vědomí.

14) Revokace usnesení č.j. 24/6/2006.  
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Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 24/6/2006 ze dne 14.9. 2006. Hlasování o
revokaci usnesení č.j. 24/6/2006: pro:11 proti: 0 zdržel se: 0

15) Návrh rozpočtu MČ Praha – Suchdol na rok 2007 včetně stanovení priorit.

Zastupitelstvo jednomyslně souhlasí s opětovným projednání bodu 6.

Diskuse:  p.  Ptáček  st.  k  ceně  projektové  dokumentace  na  přístavbu  MŠ
Gagarinova.

Návrhový výbor předložil návrh usnesení. Hlasování o usnesení: pro 10 proti 0
zdržel se: 1

1) Interpelace 

Pan starosta přečetl poděkování Mgr. Matuly p. starostovi, zastupitelům a úřadu
za spolupráci v  minulém volebním období.

Pan starosta Čížek poděkoval zastupitelům a úřadu MČ  Praha za vykonanou
práci  v končícím volebním období. 

Zasedání bylo ukončeno ve 22.15  hod.
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obchvat.eml.txt
Předmět:obchvat
Od:Petr Hejl - MC Praha Suchdol <p.hejl@praha-suchdol.cz>
Datum:Tue, 26 Sep 2006 15:16:06 +0200
Komu:"Strnad Milan, Ing." <milan.strnad@mottmac.cz>

Vazeny pane inzenyre,
v priloze Vam zasilam zakres trasy obchvatu, ktery se oddtahuje co nejdale od 
stavajici zastavby.
Zdravi Petr Hejl

Stránka 1



Varianty obchvatu Suchdola - Kamýcké ulice
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