
Z Á P I S

z 13. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice

Datum konání: 20. června 2012 

Řízení: Ing. Alinčová Lenka

Přítomni: 9 členů Zastupitelstva MČ
do 18:15 hod   6 členů Zastupitelstva MČ
od 18:15 hod   7 členů Zastupitelstva MČ
od 18:30 hod   8 členů Zastupitelstva MČ
od 18:35 hod   9 členů Zastupitelstva MČ
dle presenční listiny

Omluveni: Horký Vladimír
Bc. Preiss Martin

Neomluveni: 0 

Ověřovatelé zápisu vč. usnesení paní Hilmarová Petra
z minulého zasedání zastupitelstva:    pan Vraný Jiří

Ověřovatelé zápisu z dnešního ing. Kabelová Ivana
zasedání zastupitelstva: pan Vraný Jiří

Návrhový výbor Ing. Langr Miloš
Ing. Potluka Otto
pí. Hilmarová Petra

Zapisovatelka: pí. Voříšková Jitka 

Zasedání  zastupitelstva  zahájila  starostka  MČ  Praha-Kunratice,  řízením  zastupitelstva 
pověřila Ing. Alinčovou Lenku (dále jen „předsedající“). Předsedající přivítala přítomné členy 
zastupitelstva a hosty. Sdělila, že z dnešního zasedání se omluvil Horký Vladimír a Bc. Preiss 
Martin.  Předsedající  konstatovala,  že  Zastupitelstvo  je  usnášeníschopné  (přítomný  počet 
zastupitelů  je  6),  a  že  zápis  z 12.  zasedání  zastupitelstva  MČ  Praha-Kunratice  ze  dne 
28.3.2012 byl ověřovateli Hilmarovou Petrou a panem Vraným Jiřím ověřen. 

Dále předložila
- návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: ing. arch. Kabelová Ivana

pan Vraný Jiří

- návrh na složení návrhového výboru: Ing. Potluka Oto
Ing. Langr Miloš
paní Hilmarová Petra



Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 20.6.2012

Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O 
návrhu dala hlasovat

Hlasování:
pro 6 proti 0  zdržel se 0

Návrh byl přijat.

Zapisovatelkou předsedající jmenovala tajemnici Jitku Voříškovou.

Předsedající s ohledem na přítomnou veřejnost předložila návrh, aby byly před hlasováním o 
programu zastupitelstva zodpovězeny dotazy z řad veřejnosti.

Hlasování:
pro 6 proti 0  zdržel se 0

První dotaz paní Tunzerové a Panchartkové směřoval k tomu, zda se řeší instalace dopravního 
značení  v ul.  Hornomlýnská  od  křižovatky  s ul.  K Václavce  ke  křižovatce  s ul.  U 
Kunratického lesa, které by mělo znemožnit parkování po obou stranách této ulice a přispět 
tak k bezpečnosti při odbočování z ul. U Kunratického lesa do ul. Hornomlýnská. . 

V 18.15 hod se dostavil dr. Mandík Miloslav - počet zastupitelů 7.

Ing. Kabelová osvětlila problematiku a sdělila, že Ing. Pilvein, který se na setkání s občany 
16.4.2012  nabídl,  že  v případě  zájmu  zpracuje  návrh  řešení  uvedené  situace,  skutečně 
navštívil komisi dopravy a zpracoval  nabídku na velkorysé  řešení včetně přemístění stávající 
zastávky MHD – toto řešení by však bylo možné realizovat po etapách, přičemž první etapou 
by  bylo  právě  umístění  vodorovného  dopravního  značení  v ul.  Hornomlýnská.  Dopravní 
komise  se  přiklonila  k tomu,  aby  městská  část  objednala  podklady  pouze  k instalaci 
dopravního značení, a to vzhledem k tomu, že současná  finanční situace hl. m. Prahy i MČ 
nenasvědčují tomu, že by v dohledné době bylo reálné realizovat řešení ideální. Obě tazatelky 
se s názorem dopravní komise ztotožnily. 

Druhý dotaz – připomínka paní Tunzerové a Panchartkové se týkala ul. Urešova, a to jednak 
parkování naproti vjezdům do garáží bytových domů, což údajně komplikuje výjezd z garáží, 
a  jednak  nevyhovujícího  povrchu  této  ulice  včetně  vystupujících  poklopů  u  šachet 
inženýrských  sítí.  Ing.  Kabelová  odpověděla,  že  odborný  referent  ÚMČ   prověřoval 
výjezdové možnosti z předmětných garáží a shledal je i při zaparkovaném vozidle na druhé 
straně ulice jako vyhovující. K povrchu ulice ing. Kabelová sdělila, že se jedná v současné 
době o staveniště, přičemž k dopravní obsluze lze použít ve většině případů jiné přístupové 
možnosti. Po ukončení stavby bude investorem povrch komunikace obnoven a předán správci 
komunikace, tj. TSK Praha. 

Dotaz pí Tunzerové:
Jak je to s nově plánovaným dětským hřištěm „Na Floře“ – Ing. Alinčová odpověděla, že 
jedná s investorem o tom, že nové hřiště by mělo být koncipováno pro starší děti. Je počítáno 
s tím, že bude zprovozněna cca v polovině příštího roku. Dále vysvětlila,  že obě hřiště ve 
vnitrobloku  „Hornomlýnská + J. Růžičky“ jsou v majetku HMP a že již HMP vyzvala, aby 
uvedla obě hřiště do řádného stavu.
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Pí Tunzerová vznesla  dotaz,  zda budou postříkány napadené keře na Floře.  Ing.  Alinčová 
odpověděla,  že referentka paní Mezteková vyzvala majitele napadených keřů-HMP aby se 
tímto problémem zabýval.

Protože již nebyly učiněny žádné dotazy, předsedající diskuzi uzavřela.

Po  té   předsedající  předložila  návrh  programu,  který  obdrželi  všichni  zastupitelé  podle 
jednacího  řádu 7 dní před jednáním zastupitelstva a o tomto návrhu programu jednání dala 
hlasovat.

Hlasování: pro 7 proti 0. zdržel se  0

Program byl schválen.

Program:
1. Závěrečný účet Městské části Praha-Kunratice za rok 2011 se Zprávou o výsledku 

přezkoumání hospodaření roku 2011
2. Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ Praha-Kunratice roku 

2011
3. Změny a úpravy rozpočtu MČ Praha-Kunratice roku 2012
4. Záměr na odsvěření části pozemkových parcel parc. č. 2352/31 nebo 2352/35 v k.ú. 

Kunratice
5. Smlouva darovací ve prospěch MČ Praha-Kunratice týkající se pozemkové parcely 

č. 2354/71 v k.ú. Kunratice
6. Dotazy, připomínky a podněty

V 18.30 hod se dostavil Hnětkovský Jan - počet zastupitelů 8.

K     bodu 1  
Závěrečný  účet  Městské  části  Praha-Kunratice  za  rok  2011  se  Zprávou  o  výsledku  
přezkoumání hospodaření roku 2011
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval všechny materiály k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva a který byl projednán na finančním výboru dne 11.6.2012.

V 18.35 hod se dostavil ing. Vrba Jaroslav - počet zastupitelů 9.

Předsedající poté k přednesenému bodu otevřela diskuzi.

Dr.  Mandík  vznesl  dotaz,  jak  je  to  s přebytkem  z hospodaření  v DCHB.  Na  toto  téma 
proběhla  diskuze mezi  jednotlivými  zastupiteli.  Na závěr  bylo  konstatováno,  že  částka  je 
obsažena v celkových  výnosech z hospodářské činnosti MČ a později  bude  příslušná část 
získaná  hospodářskou  činnosti  DCHB  na  základě  usnesení  zastupitelstva  převedena  do 
rezervního fondu DCHB.
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Vzhledem k tomu, že již nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že 
nikdo  nepodal  žádný  pozměňující  návrh,  vyzvala  návrhový  výbor  k přednesení  návrhu 
usnesení a poté o něm dala hlasovat.

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 2  
Rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti MČ roku 2011
Předkládá Ing. Oto Potluka PhD, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval návrh na rozdělení hospodářského výsledku hospodářské činnosti 
MČ  roku  2011  obsažený  v materiálu  k tomuto  bodu,  který  obdrželi  všichni  členové 
zastupitelstva a který byl projednán na finančním výboru dne 11.6.2012.

Předsedající poté k přednesenému bodu otevřela diskuzi.

Vzhledem  k tomu,  že  nikdo  neměl  žádné  připomínky,  dotazy  ani  námitky,  předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že 
nikdo  nepodal  žádný  pozměňující  návrh,  vyzvala  návrhový  výbor  k přednesení  návrhu 
usnesení a poté o něm dala hlasovat.

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 3a  
Změna rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 32,00 tis. Kč pro ÚMČ na zkoušky  
odborné způsobilosti
Předkládá Ing. Oto Potluka PhD.  předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing.  Potluka zrekapituloval  návrh na změnu rozpočtu č.  2  obsažený v materiálu  k tomuto 
bodu, který obdrželi všichni členové zastupitelstva a který byl projednán na finančním výboru 
dne 11.6.2012.  

Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi. 

Vzhledem  k tomu,  že  nikdo  neměl  žádné  připomínky,  dotazy  ani  námitky,  předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat.

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 3b  
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Změna rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 415,80 tis. Kč pro Základní školu  
na integraci žáků – asistenti pedagoga
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval návrh na změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 
pro ZŠ na integraci  žáků – asistenti  pedagoga obsažený v materiálu k tomuto bodu, který 
obdrželi  všichni  členové  zastupitelstva,  a  který  byl  projednán  na  finančním  výboru  dne 
11.6.2012. 

Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi. 

Vzhledem  k tomu,  že  nikdo  neměl  žádné  připomínky,  dotazy  ani  námitky,  předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Nikdo nepodal žádný 
pozměňující návrh, vyzvala tedy návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat.

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 3c  
Změna rozpočtu č. 4.,  zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 458,30 tis.  Kč pro Mateřskou  
školu  Kunratice  a  Základní  školu  Kunratice  na  výplatu  odměn  pracovníkům  v oblasti  
školství
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 3c), který obdrželi všichni členové zastupitelstva 
a jenž byl projednán bez připomínek na finančním výboru dne 11.6.2012.

Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. 

Vzhledem  k tomu,  že  nikdo  neměl  žádné  dotazy,  připomínky  ani  námitky,  předsedající 
diskuzi  uzavřela  a  vyzvala  členy  zastupitelstva  k podání  pozměňujících  návrhů.  Jelikož 
k přednesenému  bodu  nikdo  nepodal  žádný  pozměňující  návrh,  vyzvala  návrhový  výbor 
k přednesení návrhu usnesení a poté o něm dala hlasovat. 

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 3d  
Změna rozpočtu  č.  5.,  zvýšení  o  investiční  dotaci  HMP 2 000,00 tis.  Kč  na stavební  a  
technologické úpravy v Základní škole Kunratice
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.
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Ing. Potluka zrekapituloval materiál obsažený v důvodové zprávě k bodu 3d), který obdrželi 
všichni členové zastupitelstva, a který byl projednán na finančním výboru dne 11.6.2012. 

Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. 

K tomuto bodu proběhla diskuze, týkající se specifikace stavebních a technologických úprav 
v základní škole,. 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl žádné další připomínky, dotazy ani námitky, předsedající 
diskuzi uzavřela a vyzvala zastupitele k podání pozměňujících návrhů. Vzhledem k tomu, že 
nikdo  nepodal  žádný  pozměňující  návrh,  vyzvala  návrhový  výbor  k přednesení  návrhu 
usnesení a poté o něm dala hlasovat.

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 3e  
Změna  rozpočtu  č.  6.,  zvýšení  o  zapojení  části  hospodářského  výsledku  MČ  2011  
z hospodářské činnosti ve výši 1 000,00 tis. Kč 
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 3e), který obdrželi všichni členové zastupitelstva, 
týkající se jeho zvýšení o zapojení části hospodářského výsledku MČ 2011 z HČ. Návrh byl 
s doporučujícím stanoviskem  projednán na finančním výboru dne 11.6.2012. 

Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. 

K předloženému  bodu  neměl  nikdo  žádné  připomínky  ani  podněty.  Předsedající  diskuzi 
uzavřela  a  vyzvala  k podání  pozměňujících  návrhů.  Vzhledem  k tomu,  že  nikdo  nepodal 
žádný pozměňující návrh, vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat.

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 3f  
Změna rozpočtu  č.  7.,  zvýšení  o  85,00 tis.  v souvislosti  s vydáním publikace  „Kunratice  
v běhu čas“ 
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 3f), který obdrželi všichni členové zastupitelstva, 
týkající  se  vydání  knihy  při  příležitosti  kunratických  výročí.  Návrh  byl  s doporučujícím 
stanoviskem  projednán na finančním výboru dne 11.6.2012. 

Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. 

Strana 6 (celkem 9)



Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 20.6.2012

K předloženému  bodu  neměl  nikdo  žádné  připomínky  ani  podněty.  Předsedající  diskuzi 
uzavřela  a  vyzvala  k podání  pozměňujících  návrhů.  Vzhledem  k tomu,  že  nikdo  nepodal 
žádný pozměňující návrh, vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat.

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 3g  
Změna rozpočtu č. 8.,  zvýšení o náhradu vyplývající  ze Zprávy o výsledku přezkoumání  
hospodaření MČ za rok 2011
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 3f), který obdrželi všichni členové zastupitelstva, 
Návrh byl s doporučujícím stanoviskem  projednán na finančním výboru dne 11.6.2012. 

Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. 

K předloženému  bodu  neměl  nikdo  žádné  připomínky  ani  podněty.  Předsedající  diskuzi 
uzavřela  a  vyzvala  k podání  pozměňujících  návrhů.  Vzhledem  k tomu,  že  nikdo  nepodal 
žádný pozměňující návrh, vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat.

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 3h  
Úprava rozpočtu č. 1., přesun 370,00 tis. Kč z rezerv pro příspěvky sportovním organizacím 
činným v Kunraticích
Předkládá Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru

Písemný materiál je přílohou zápisu.

Ing. Potluka zrekapituloval materiál k bodu 3h), který obdrželi všichni členové zastupitelstva, 
Návrh byl s doporučujícím stanoviskem projednán na finančním výboru dne 11.6.2012, který 
doporučil snížit příspěvek oproti žádosti SK Slovanu Kunratice o 10 tis. Kč. 

Poté předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. 

K tomuto  bodu  proběhla  diskuze,  týkající  se  financování  postupných  stavebních  úprav 
v areálu fotbalového hřiště. Závěrem bylo dohodnuto, že bude uskutečněna prohlídka hřiště 
zastupiteli. 

K předloženému bodu již neměl nikdo žádné připomínky ani podněty. Předsedající diskuzi 
uzavřela  a  vyzvala  k podání  pozměňujících  návrhů.  Vzhledem  k tomu,  že  nikdo  nepodal 
žádný pozměňující návrh, vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o něm 
dala hlasovat.
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Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 4  
Záměr  na  odsvěření  části  pozemkových  parcel  parc.  č.  2352/31  nebo  2352/35  v k.ú.  
Kunratice
Předkládá: Ing. Lenka Alinčová
Písemný materiál je přílohou zápisu

Předsedající  zrekapitulovala  materiál  k tomuto  bodu,  který  obdrželi  všichni  členové 
zastupitelstva a k  přednesenému bodu otevřela diskuzi. 
Ing.  Langr  požádal  o  předložení  platného  územního  plánu  za  účelem  zjištění  funkčního 
využití dotčených pozemků (jedná se o ZMK-zeleň).

K předloženému  materiálu  již  nebyly  vzneseny  žádné  dotazy,  připomínky  ani  náměty. 
Předsedající diskuzi uzavřela, vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o 
něm dala hlasovat. 

Hlasování: pro 8 proti  1 (ing. Langr) zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 5  
Smlouva darovací ve prospěch MČ Praha-Kunratice týkající se pozemkové parcely č. 
2354/71 v k.ú. Kunratice

Předkládá: Ing. arch. Ivana Kabelová
Písemný materiál je přílohou zápisu

Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva a k  přednesenému bodu otevřela diskuzi. 

K tomuto  bodu  vystoupil  p.  Velenský,  který  uvedl,  že  zásadně  nesouhlasí  s tím,  že  MČ 
vyžaduje při vydávání souhlasů k napojení parcel pro rodinné domy na místní komunikace, 
aby komunikace (prostor pro komunikaci) v případě oboustranného zastavění měla šíři min. 8 
m. Tyto případy se řeší odparcelováním přilehlého soukromého pozemku v šíři, která stávající 
komunikaci do potřebné šíře chybí, a jeho darováním MČ. Dále uvedl, že je spoluvlastníkem 
takové parcely a že nehodlá postupovat zmíněným způsobem. Bude požadovat finanční nebo 
pozemkovou náhradu. Na podporu svého stanoviska argumentoval tím, že MČ vydala před 
určitou  dobou  souhlas  s navýšením  kódu  míry  využití  území  na  jeho  pozemku,  přičemž 
součástí  žádosti  o  stanovisko  k navýšení  kódu  byl  plánek,  kde  je  přilehlá  komunikace 
zakreslena ve stávající šíři. Dále argumentoval tím, že je jeho pozemek mimořádně dlouhý 
k budoucí přilehlé komunikaci a odparcelovaná část by činila značnou část z celkové výměry 
pozemku.  Ing.  Kabelová  odpověděla,  že  MČ postupuje  standardně při  vydávání  souhlasů 
k napojení  z  ustanovení  OTPP  k šířkám  komunikací  pro  obsluhu  rodinných  domů.  Dále 
uvedla, že musí postupovat ve všech případech stejně. Na závěr upozornila p. Velenského, že 
žádnou oficielní žádost o napojení svého pozemku na komunikaci dosud nepodal.
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K předloženému  materiálu  již  nebyly  vzneseny  žádné  dotazy,  připomínky  ani  náměty. 
Předsedající diskuzi uzavřela, vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení a poté o 
něm dala hlasovat. 

Hlasování: pro 9 proti  0 zdržel se  0
Usnesení bylo schváleno.

K     bodu 6  
Dotazy, připomínky a podněty
a) Ing. Kabelová informovala o plánovaných změnách v MHD a o krocích, které MČ proti 

nim učinila, ale současně vyjádřila obavu, že námitky MČ nebudou akceptovány.
b) Ing.  Langr  upozornil  na  to,  že  MČ  dosud  neprovedla  orientační  průzkum  frekvence 

dopravy v ul. U Rakovky (pro jednání se spol. Wimbau o náhradní trase přes pozemky 
společnosti).  Dále  navrhl,  aby  MČ  pořídla  regulační  plány  Kunratic.  Ing.  Kabelová 
odpověděla, že si je vědoma toho, že průzkum v ul. U Rakovky nebyl dosud proveden a 
že  hned  po  prázdninových  měsících,  kdy  je  doprava  omezená,  zajistí  nápravu. 
K regulačním plánům Ing. Kabelová uvedla, že logický postup je takový, že se nejprve 
schválí územní plán a teprve poté následuje zpracování regulačních plánů. Dále uvedla, že 
v současné  době  vidí  jako  aktuálnější  přípravu  (aktualizaci)  požadavků  MČ  na  nový 
územní plán hl. m. Prahy

c) Ing. Langr vznesl dotaz na stav bezbariérových úprav v ul. K Verneráku. Ing. Kabelová 
informovala, že projektová dokumentace je již hotová  a technik ÚMČ v současné době 
zajišťuje  potřebné  povolení  stavebního  úřadu (včetně  příslušných vyjádření  dotčených 
orgánů státní správy).

d) Ing. Langr pokračoval dotazem, kdy dojde k projednání Studie Kunratice-jih s veřejností 
Ing.  Kabelová  odpověděla,  že  dle  jejího  názoru  je  třeba  nejprve  vyčkat  odpovědi 
Magistrátu  hl.  m.  Prahy  na  připomínku  MČ k návrhu  celoměstsky  významné  změny 
Územního  plánu  sídelního  útvaru  hl.  m.  Prahy  spočívající  v aktualizaci  záplavových 
území, protože vodohospodářská část tvoří významnou část uvedené studie.

e) Ing. Langr na závěr upozornil na to, že Pozemkový úřad stále ještě provádí pozemkové 
úpravy.  Ing.  Kabelová  přislíbila,  že  prověří,  v čem by pozemkové  úpravy mohly  MČ 
prospět.

Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající Ing. Alinčová ukončila 13. 
zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 19.45 hod.

Ověřovatelé: ing. arch. Kabelová Ivana. .............................................

pan Vraný Jiří ..............................................
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