ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY RADY
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 KONANÉ DNE 18.9.2013
Přítomni: Bc. Jan Váňa, Mgr.; Markéta Dostálová; Miloslav Hanuš; Ing. Tomáš Kubík; Leoš Paclík; ing.
arch Jaroslav Tomšů; doc. RNDr. Petr Pisoft Ph.D.; Jan Poupě; MUDr. Jan Trnka Ph.D.; , Jan Poupě;
(ostatní členové komise byli omluveni)
Komise byla usnášení schopná.
Hosté: tajemník KURV
Návrh programu:

Program:
1.
Prezentace stavby zahradní restaurace na pozemku č. parc. 157/2, k.ú.
Hrdlořezy při ul. Mezitraťová
2.

Prezentace projektu „Zelený ostrov IV“ (umisťovány do plochy SV)

3.

Prezentace upravené studie nazvané „ Restaurace u Chuďase“

4.

Návrh pana Trnky úprava jednacího řádu

5.
Seznámení se s vyjádřením URM k připomínkám MČ P9 k zadání Metropolitního
plánu
6.

Různé

Program schválen všemi 8 přítomnými členy.

BOD Č.1.
Komise souhlasí se stavbou zahradní restaurace jako výjimečně přípustnou.
Komise doporučuje RMČ P9, aby souhlas podmínila veřejným projednáním s dotčenými
obyvateli a občanským sdružením.
PRO : 9
PROTI : 1
ZDRŽELI :

BOD Č.2.
Komise souhlasí s předloženou studií.
Pro novou výstavbu bytových komplexů nad 5000 m2 podlahové plochy musí developer či
stavebník ve spolupráci s MČ P9 zajistit:
a. odpovídající počet míst v MŠ

b. odpovídající počet míst v ZŠ
c. odpovídající počet m2 komerčních ploch
d. odpovídající počet m2 dětských hřišť
PRO : 7
PROTI :
ZDRŽELI : 2

BOD Č.3.
Komise nesouhlasí s předloženým návrhem, neboť stavba je velmi objemná, není možné řešit
adekvátně dopravu v klidu.

PRO : 9
PROTI :
ZDRŽELI :

BOD Č.4.
Komise souhlasí předloženým návrhem úpravy jednacího řádu bod. Č. 10.

PRO : 6
PROTI :
ZDRŽELI : 2

BOD Č.5.
Tajemník stručně seznámil s vyjádřením k připomínkám k zadání Metropolitního plánu.
Vypořádání se s připomínkami předal vytištěné všem přítomným členům komise a zároveň tento
přípis bude součástí zápisu.

BOD Č.6.
1/ paní Dostálová – apeluje na účast pana ing. Doležala na komisích a malou informovanost ohledně
Metropolitního plánu. Zejména poukazuje na skutečnost, že komise nebyla seznámena předem
s informacemi, které následně byly zveřejněny v měsíčníku Devítka.
2/ členové komise považují za podstatné, aby se radní pro výstavbu pravidelně zúčastňoval jednání
komisi URV.
Zapsal: Ing. Karel Horejš
E-mail: horejsk@praha9.cz
Příloha: prezenční listina
Termín příští komise: 9.10.2013 v 16.30 hod. 2. NP nové radnice v zasedačce č. 203a ÚMČ Praha 9
v Sokolovské ulici č. 14/324.

