ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA - ŘEPORYJE

USNESENÍ
Zastupitelstvo městské části

23. jednání

datum konání: 26.06.2017

čís. 0404/2017/ZMČ23 - 0420/2017/ZMČ23

........................................
Ing. Marcela Holovská v.r.
starosta

........................................
1. zástupce starosty v.r.
Ing. Marie Plocková

Zastupitelstvo městské části Praha - Řeporyje

Přehled usnesení Zastupitelstvo městské části
Praha - Řeporyje dle čísel ze dne: 26.06.2017
Číslo Název
0404/2017/
ZMČ23
0405/2017/
ZMČ23
0406/2017/
ZMČ23
0407/2017/
ZMČ23
0408/2017/
ZMČ23
0409/2017/
ZMČ23
0410/2017/
ZMČ23
0411/2017/
ZMČ23
0412/2017/
ZMČ23
0413/2017/
ZMČ23
0414/2017/
ZMČ23
0415/2017/
ZMČ23
0416/2017/
ZMČ23
0417/2017/
ZMČ23
0418/2017/
ZMČ23
0419/2017/
ZMČ23
0420/2017/
ZMČ23

Předkladatel

Opětovné projednání návrhu na změnu ÚP z
důvodu vybudování domu pro seniory
Žádost o stanovisko ke studii - objekt Kina
Řeporyje
Čistírna odpadních vod v k.ú. Zadní Kopanina
Přístavba sociálního zařízení k objektu restaurace
u sokolovny
Návrh na změnu kódu míry využití území ÚP hl.m.
Prahy
Novostavba obytného souboru Smíchovská a
Všerubská
Žádost o vyjádření k ÚŘ-Řeporyje Jáchymovská soubor BD a RD vč. infrastruktury
Žádost o souhlas s umístěním stavby rekonstrukce kanalizace v ul. A.Rybníčkové
Žádost MHMP o zaslání stanoviska k pachtu
pozemků v k.ú. Řeporyje
Operační program Praha pól růstu
Ivana Tvarohová
Rozpočtové opatření č. 3/2017
Žádost o stanovisko k BÚP poz.parc.č. 1598/7 v
k.ú. Řeporyje
Žádost o vyjádření k PD - "Stavba TV Řeporyje Muzikova MHD"
Informace k záměru výstavby STK v areálu firmy
STAPO, spol. s r.o.
Stížnost na neodstranění černé skládky na p.č.
1376/205
Různé: Revokace usnesení k návrhu na altánek na
skále
Různé: Žádost o vyjádření ke konání akce ve
Vápence

Projednané informace na programu jednání dne: 26.06.2017
Název

Předkladatel

Určení ověřovatelů zápisu
Určení zapisovatele
Schválení programu jednání
Informace o ideové představě - návrhu na
revitalizaci lomu Požáry
Různé: Informace k rekonstrukci horního náměstí
Určení členů návrhové komise
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Usnesení číslo: 0404/2017/ZMČ23
související 0384/2017/ZMČ22

5

1) se seznámilo
se záměrem žadatelů na změnu ÚP z důvodu vybudování domu pro seniory na
pozemku parc.č. 1552/22 v k.ú. Řeporyje;
2) nesouhlasí
se změnou současně platného územního plánu z důvodu vybudování domu pro
seniory na pozemku parc.č. 1552/22 v k.ú. Řeporyje.
3) doporučuje
žadatelům řešit tento problém v rámci tvorby nového Metropolitního plánu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0405/2017/ZMČ23
6
1) se seznámilo
s ideovým záměrem zbudování Domu občanské vybavenosti v objektu bývalého
kina, v ulici Na Tržišti, Praha - Řeporyje;
2) souhlasí
s předloženým ideovým záměrem stavebních úprav objektu bývalého kina v ul. K
Tržišti 14 v Praze 5-Řeporyjích na dům občanské vybavenosti - víceúčelový objekt,
zpracovaným v 03/2017, zpracovatel XXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0406/2017/ZMČ23
7
1) souhlasí
s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a následnou realizací stavby
čistírny odpadních vod EK-S 75-200 EO na pozemcích parc.č. 194/6 a 194/9,
oba v k.ú. Zadní Kopanina (oddělených geometrickým plánem č. 284-27/2016
vyhotoveným společností GROPUR s.r.o. z pozemků parc.č. 194/2 a 194/3, oba v
k.ú. Zadní Kopanina).
2) požaduje
aby čistírna odpadních vod v k.ú. Zadní Kopanina byla následně převedena do správy
a majetku společnosti PVS, a.s. a do provozu společnosti PVK a.s.
3) uděluje
žadateli souhlas a právo provést stavbu čistírny odpadních vod na dotčených
pozemcích.
4) souhlasí
po zápisu výše uvedeného geometrického plánu v Katastru nemovitostí s udělením
plné moci žadateli, p. XXXXX XXXXXXXX, bytem XXXXXXX XXXXXX, XXXXX X, pro
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další projednávání záměru výstavby předmětné čistírny odpadních vod na Zadní
Kopanině.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0407/2017/ZMČ23
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací na akci: "Přístavba sociálního zařízení restaurace u
objektu Sokolovny Praha - Řeporyje";

8

2) souhlasí
s přístavbou sociálního zařízení k restauraci u objektu Sokolovny dle projektové
dokumentace, zpracované ing. Michaelou Poledníkovou.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: V 18,13 hod. se na
jednání dostavil člen ZMČ p. Mgr. Ing. Jan Liška.)

Usnesení číslo: 0408/2017/ZMČ23
9
1) se seznámilo
s návrhem žadatelů na změnu kódu míry využití území dotčených pozemků parc.č.
1780/3 a 1780/4 v k.ú. Řeporyje;
2) nesouhlasí
se změnou regulativu míry využití kódu území u pozemků parc.č. 1780/3 a
1780/4 v k.ú. Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0409/2017/ZMČ23
související 0410/2017/ZMČ23
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1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k územnímu rozhodnutí na akci s názvem:
"Novostavba obytného souboru Řeporyje, Smíchovská 307/16, parc.č. 646 a
Všerubská parc.č. 647, v k.ú. Řeporyje";
2) souhlasí
s výstavbou obytného souboru skládajícího se z rodinného dvojdomu a třech
novostaveb řadového domu, na pozemcích parc.č. 646 a 647 v k.ú. Řeporyje, dle
projektové dokumentace, zpracované ing.arch. Miroslavem Stachem a ing. arch.
Janou Pavelcovou, za podmínky:
- uzavření smlouvy o spolupráci s MČ Praha - Řeporyje, která bude
zahrnovat finanční příspěvek pro MČ Praha - Řeporyje na veřejnou vybavenost, v
celkové výši 350.000,- Kč (RD - 3 x 50.000,- Kč a dvojdům 2 x 100.000,- Kč);
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Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel
člen ZMČ p. Mgr. Ing. Jan Liška)

Usnesení číslo: 0410/2017/ZMČ23
související 0409/2017/ZMČ23

11

1) se seznámilo
s PD pro ÚŘ na akci s názvem: "Řeporyje - Jáchymovská, novostavba souboru
BD a RD, včetně dopravní a technické infrastruktury";
2) souhlasí
s výstavbou obytného souboru bytových a rodinných domů, včetně dopravní a
technické infrastruktury, na pozemcích parc.č. 447, 448, 1554/7, 1592/19 v k.ú.
Řeporyje za podmínek:
- uzavření smlouvy o spolupráci s MČ Praha Řeporyje, která bude zahrnovat
příspěvek pro MČ Praha - Řeporyje na infrastrukturu, ve výši 4.710.000,- Kč (BD 30.000,- Kč/byt = 3.960.000,- Kč, RD - 50.000,- Kč/RD = 750.000,- Kč);
- stavbou nesmí být poškozena statika hřbitovní zdi sousedící s pozemkem žadatele;
- z důvodu bezpečnosti osob s kočárky, chodců a zejména dětí, budou vnitroareálové
komunikace (s výjezdem do ul. Smíchovská i Jáchymovská) vybudovány s
pravostrannými chodníky.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: hlasování se zdrželi
členové ZMČ p. Mgr. Ing. Jan Liška a p. David Roznětinský)

Usnesení číslo: 0411/2017/ZMČ23
12
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací k územnímu řízení na akci: "Rekonstrukce kanalizace
ul. Anny Rybníčkové, Praha 13";
2) souhlasí
s umístěním stavby - nové části kanalizačního řadu na pozemcích parc.č. 696/6,
771/4, 1626/1, 1628/1, 1629 a 1634, všechny v k.ú. Řeporyje za podmínky, že na
vedení dešťové kanalizace přecházející z lokality ul. Anny Rybníčkové, v blízkosti
špičky parc.č. 493 v k.ú. Řeporyje, bude vysazen zaslepený rozbočovací kus, který
v budoucnu bude sloužit k možnému připojení dešťové kanalizace z pravé části ulice
K Velké Ohradě a části ulice Milenovská v Praze 5-Řeporyjích. Totéž je požadováno
v dalších dvou bodech vedení kanalizace v následující trakci, a to v křížení ulic
Slatinová x K Velké Ohradě a Losinská x K Velké Ohradě. Důvod existence rozbočení
je stejný - možnost připojení dalších, výše založených ulic.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: proti návrhu hlasoval
člen ZMČ Mgr. Ing. Jan Liška)
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Usnesení číslo: 0412/2017/ZMČ23
13
1) se seznámilo
se žádostí odd. využití majetku, odboru hospodaření s majetkem MHMP o zaslání
stanoviska k žádosti o propachtování pozemků parc.č. 1527/30, 1551/43 a 1709/29
2

o celkové výměře 617 m v k.ú. Řeporyje soukromě hospodařícím rolníkem XX
XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXX X X XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX.
2) souhlasí
s propachtováním pozemků parc.č. 1527/30, 1551/43 a 1709/29 v k.ú. Řeporyje
ve vlastnictví Hlavního města Prahy k zemědělské činnosti soukromě hospodařícího
rolníka XX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXX X X XXXXXXXXX XXX
XXXXXXXX.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0413/2017/ZMČ23
14
1) schvaluje
podíl zřizovatele na financování projektu Modernizace zařízení a vybavení pražských
škol v Operačním programu Praha - pól růstu ČR, do kterého Základní škola Praha
5 - Řeporyje podala žádost
dne 30. března 2017, ve výši 10%
způsobilých výdajů.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0414/2017/ZMČ23
15
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2017 v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení (zahrnující
např. příjem neinvestiční dotace na provoz JSDH ve výši 470.000,- Kč, příjem
obdrženého odvodu z VHP ve výši 307.000,- Kč, 100% podílu MČ na celkové daňové
povinnosti hl.m. Prahy na dani z příjmu právnických osob ve výši 696.200,- Kč,
finanční vypořádání za rok 2016 ve výši 96.000,- Kč, příjem investiční dotace na
projektovou dokumentaci na přístavbu mateřské školy ve výši 1.500.000,- Kč).

Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0415/2017/ZMČ23
1) souhlasí
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s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 1598/7 v k.ú. Řeporyje, o výměře 18
2

m , současný vlastník Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do
vlastnictví hl.m. Prahy - svěřené správy MČ Praha - Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0416/2017/ZMČ23
17
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací pro umístění stavby - stavba TV Řeporyje, etapa 0025
- Muzikova MHD;
2) souhlasí
s projektovou dokumentací na rekonstrukci Muzikovy ulice v rámci akce s
názvem: "Stavba TV Řeporyje, etapa 0025 - Muzikova MHD", zpracovanou
společností JP Building s.r.o.
Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: hlasování se zdrželi
členové ZMČ p. Mgr. Ing. Jan Liška a p. David Roznětinský)

Usnesení číslo: 0417/2017/ZMČ23
18
1) se seznámilo
se stížností občanů z oblasti ul. Ve Výrech v Praze 5 - Řeporyjích k záměru výstavby
stanice technické kontroly v areálu firmy STAPO spol. s r.o.. (též NEXIMA a.s).
Kontrolním telefonátem u společníka firmy bylo zjištěno, že skutečně v současné
době probíhají měření (např. hluku) potřebná k vyjádření hygienické stanice, a sběr
dalších dokumentů pro povolení provozu STK.
2) konstatuje, že
provozovna STAPO, spol. s r.o. (NEXIMA a.s.) je v těsné blízkosti rodinných a
bytových domů, kde žijí trvale obyvatelé městské části, kteří už v současném
stavu provozu této firmy trpí nadměrným hlukem a zátěží výfukovými plyny z
těžkých dopravních strojů, které firma vlastní a které v provozovně parkují. Majitelé
okolních nemovitostí opakovaně protestovali. Z tohoto důvodu ZMČ se záměrem
firmy STAPO, spol. s r.o. (NEXIMA a.s.) na výstavbu stanice technické kontroly
nesouhlasí.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0418/2017/ZMČ23
19
1) se seznámilo
s opětovnou stížností p. Jelínka na stávající stav parcely č. 1376/205 v k.ú. Řeporyje,
která je v majetku Hlavního města Prahy, svěřená správa nemovitostí Městská část
Praha - Řeporyje.
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2) konstatuje, že
nebyl dodržen termín k odstranění navážky (skládky) na výše zmíněný pozemek,
který byl stanoven na 20. jednání ZMČ dne 6.2.2017, kdy byl pověřen člen
zastupitelstva p. Pavel Novotný, DiS. k zajištění odstranění navezené sutě z
předmětného pozemku v termínu do 31.5.2017.
3) žádá
velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Řeporyje o odstranění náletových dřevin
na uvedeném pozemku.
4) ukládá
zaměstnancům hospodářsko-správního odboru ÚMČ Praha - Řeporyje zajistit
odklizení navážky z pozemku parc.č. 1376/205 v k.ú. Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0419/2017/ZMČ23
22
1) revokuje
usnesení na základě žádosti XX XXXXXXX č. 0395/2017/ZMČ22 z 22. jednání ZMČ
konaného dne 15.5.2017 k vizualizaci a návrhu na umístění altánku na skále.
2) bere na vědomí
že p. XXXXXX z důvodu negativních ohlasů některých řeporyjských občanů od
realizace záměru odstoupil a odmítl zastupitelstvem nabízenou finanční náhradu za
prokazatelné náklady s návrhem související.
3) ukládá
zaměstnancům hospodářsko-správního odboru požádat Magistrát hlavního města
Prahy jako majitele pozemků o souhlas s umístěním zastřešeného posezení.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0420/2017/ZMČ23
23
1) souhlasí
s konáním výtvarné akce se světelnými efekty a hudbou nazvanou "Cukr" s
předpokládaným termínem konání ve dnech 28.7. - 29.7.2017 v prostorách bývalé
vápenky za dodržení všech pravidel pro konání těchto akcí.
Vztah mezi nájemcem a pronajimatelem nemůže ZMČ ovlivnit, neboť pozemky, na
nichž bude akce konána, nejsou v majetku městské části.
2) žádá
pořadatele o usměrnění dopravy v Mládkově ulici, tzn. požádat o spolupráci Policii
ČR nebo Městskou policii hl.m. Prahy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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