
Z Á P I S 
 

ze 17. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 
Datum konání:    16. ledna 2013  
 
Řízení:      Ing. arch. Kabelová Ivana, starostka 
     
Přítomni:     10 členů zastupitelstva MČ 

do 18.05 hod    6 členů Zastupitelstva MČ 
od 18.05 hod   7 členů Zastupitelstva MČ 
od 18.10 hod   9 členů Zastupitelstva MČ 
od 18.55 hod   10 členů Zastupitelstva MČ 
dle presenční listiny 

 
Omluveni:     Dr. Mandík Miloslav 
 
Neomluveni:     0  
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Ing. Vrba Jaroslav 
z minulého zasedání zastupitelstva:     pan Horký Vladimír  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   paní Hilmarová Petra 
zasedání zastupitelstva:   pan Vraný Jiří 
 
Návrhový výbor:    Ing. Potluka Oto, PhD 
      Ing. Alinčová Lenka 
      Ing. Vrba Jaroslav 
 
Zapisovatelka:     paní Voříšková Jitka  
 
 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Kabelová Ivana 
(dále jen „předsedající“). Po přivítání přítomných členů zastupitelstva a hostů konstatovala, že 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (přítomných 6 členů). 
 
Předsedající konstatovala, že zápis z 15. a 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze 
dne 12.11. a 12.12.2012 byl ověřovateli ověřen.  
 
Předsedající dále předložila 
- návrh na složení návrhového výboru: Ing. Potluka Oto, PhD 
      Ing. Alinčová Lenka 
      Ing. Vrba Jaroslav 
 
Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O 
návrhu dala hlasovat 
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Hlasování: 
  pro  6   proti 0    zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
Předsedající dále předložila 
- návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: 
      paní. Hilmarová Petra 
      pan Vraný Jiří 
 
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. 
 

V 18.05 hod se dostavil zastupitel bc. Preiss Martin - počet zastupitelů 7. 
 
 
Předsedající předložila návrh programu, který obdrželi všichni zastupitelé podle jednacího 
řádu 7 dní před jednáním zastupitelstva.  
 
Přítomných zastupitelů se dotázala zda nemají jiný návrh. Nikdo nepodal žádný jiný návrh. O 
návrhu programu dala hlasovat 
 
Hlasování: 
  pro 7   proti 0    zdržel se 0 
 
Program byl přijat. 
 
Program: 
1. Zpráva o rozpočtových opatřeních schválených v době od 13. do 31.12.2012 
2. Prodloužení smlouvy o spolupráci a smlouvy o smlouvě budoucí směnné týkající se 

trafostanice u rybníčku Ohrada 
3. Žádost o svěření pozemkové parcely č. parc. 2342/132 v k. ú.  Kunratice 
4. Projednání stanoviska MČ k řízení o vydání celoměstsky významné změny III ÚP 

SÚ hl. m. Prahy č.  Z 2746/00 a vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj  
5. Změna ÚP SÚ hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1871 a 1872 v k. ú.  Kunratice   
6. Užívání znaku MČ Praha-Kunratice Sborem dobrovolných hasičů Kunratice 
7. Dotazy, připomínky a podněty 
 
 

V 18.10 hod se dostavili zastupitelé  Ing. Langr Miloš a pan Horký Vladimír - počet 
zastupitelů 9. 
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K bodu 1a-e 
Zpráva o rozpočtových opatřeních schválených v době od 13. do 31.12.2012 
Předkládá  Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka MČ 
  Ing. Oto Potluka, předseda finančního výboru 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 

Ing. Potluka zrekapituloval návrh obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi všichni 
členové zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že zahrnoval přesun vyšší než 100,00 tis Kč, byl 
odsouhlasen  paní starostkou, panem ing. Potlukou, Ph.D. a členem finančního výboru panem 
Vaníčkem.  
 
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.  
 
K předloženému bodu proběhla diskuze ve které byly zodpovězeny všechny dotazy týkající 
jednotlivých změn obsažených v tomto bodu. 
 
Protože k předloženému bodu již neměl nikdo žádné otázky, 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 2 
Prodloužení smlouvy o spolupráci a smlouvy o smlouvě budoucí směnné týkající se 
trafostanice u rybníčku Ohrada  
Předkládá  Ing. Lenka Alinčová, zástupce starostky 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 

Ing. Alinčová zrekapitulovala návrh obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi 
všichni členové zastupitelstva. 
 
Předsedající nejprve otevřela k projednávanému bodu diskuzi.  
 
Zastupitel pan Preiss vznesl dotaz, zda v souvislosti s prodloužením smlouvy o spolupráci 
bylo vzato v úvahu i řešení zdravotnického střediska (bývalý Altis). Ing. Kabelová vysvětlila, 
že budoucí kavárna nezasáhne do výstavby a provozu zdravotního střediska..  
K dotazu ing. Langra na stav projektové dokumentace zdravotnického střediska uvedla ing. 
Kabelová, že každým dnem očekáváme vydání ÚR.    
K jeho dalšímu dotazu, zda opravdu nejsou žádné jiné nároky pana Soukupa uvedla ing. 
Alinčová, že ne.  
 
Vzhledem k tomu, že již 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. 
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Hlasování: pro 7  proti  0   zdržel se  2 (Preiss, Horký) 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 3 
Žádost o svěření pozemkové parcely č. parc. 2342/132 v k. ú.  Kunratice  
 
Předkládá  Ing. Lenka Alinčová, zástupce starostky 

Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 

Ing. Alinčová zrekapitulovala návrh obsažený v materiálu k tomuto bodu, který obdrželi 
všichni členové zastupitelstva. 
 
Ing. Kabelová pro informaci a lepší orientaci v této problematice ještě všem členům 
zastupitelům rozdala e-mailový dotaz ing. Zdeňka Vyhnálka z října 2012 včetně odpovědi 
MČ Praha-Kunratice.  
 
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 4 
Projednání stanoviska MČ k řízení o vydání celoměstsky významné změny III ÚP SÚ hl. 
m. Prahy č. Z 2746/00 a vyhodnocení jejích vlivů na udržitelný rozvoj 
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. Uvedla, že část materiálů (oznámení) 
zaslala všem v  e-mail pozvánce. Sdělila, že veřejné projednání se bude konat v pondělí 
21.1.2013 a ona a pan Meztek se tohoto projednání zúčastní. 
 
K tomuto bodu proběhla debata mezi zastupiteli, v níž se Ing. Langr vznesl dotaz, zda by 
nebylo vhodné argumentovat materiálem p. Matuly (rozpor ve výchozích podkladech - 
rozdílné výškové poměry), či objednat novou studii záplavových územ. Dále navrhl, aby bylo 
pořízeno výškové zaměření dotčeného území. Za tím účelem by bylo vhodné vyžádat si 
cenovou nabídku od prof. Matuly. . Dále byl podán návrh požádat odbor územního plánu 
MHMP o vysvětlení, jaké chyby vykazuje podkladový materiál pořízený MČ jako podklad 
k připomínkování této změny. 
 
K předloženému materiálu již nebyly vzneseny žádné další 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 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 5 
Změna ÚP SÚ hl. m. Prahy na pozemcích č. parc. 1871 a 1872 v k. ú. Kunratice 
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová 
Písemný materiál je přílohou zápisu 
 

V 18.55 hod se dostavil zastupitel Hnětkovský Jan - počet zastupitelů 10. 
 
Ing. arch. Kabelová přivítala p.Valentu a p. Urbana jako osoby jichž se tento projednávaný 
bod dotýká. Po té zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva a k  přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Nejprve udělila slovo p. Valentovi a panu Urbanovi. Ti k doplnění nic neměli. 
 
Poté ing. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva. Dále  zodpověděla dotaz ing. Langra, jež se dotazoval na dopravní řešení při 
odbočení do areálu a zda v této souvislosti nedojde ke kolizi s BUS zastávkou (dopravní 
studie je přílohou návrhu na změnu). 
 
K předloženému materiálu již nikdo z přítomných neměl žádný dotaz, připomínku ani 
náměty. Předsedající diskuzi uzavřela, vyzvala návrhový výbor k přednesení návrhu usnesení 
a poté o něm dala hlasovat.  
 
Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 6 
Užívání znaku MČ Praha-Kunratice Sborem dobrovolných hasičů 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 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 10   proti  0   zdržel se  0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
K bodu 7 
Dotazy, připomínky a podněty 
a) Jezírko Flora - Ing. Alinčová uvedla, že byly osloveny firmy, které byly doporučeny 

zastupiteli v případě výstavby chodníku v ul. Rakovka + ještě 3 další, celkem tedy 7 
firem. Oznámila, že do 28.1.2013 do uzávěrky ve 14.00 lze podávat nabídky + téhož dne 
se bude konat od 15.00 otevírání obálek a od 18,00 hod  výběr zhotovitele. 
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b) Kunratický zámek – Ing. Langr připomněl, že již v minulosti na zastupitelstvu bylo 
jednáno o možnostech svěření Kunratického zámku MČ Kunratice. Předložil návrh na 
obnovení záměru na svěření. Ing. Alinčová vysvětlila, že problémem je využití svěřeného 
majetku, protože jej není možné 20 let využít pro komerční účely a náklady na opravu 
vysoko překročí roční rozpočet celé MČ. Pan Preiss se dotázal, zda někdo  z přítomných 
má informace o tom, že se o zámek někdo zajímá – nikdo z přítomných se k této 
informaci nepřihlásil. Ing. Langr dále uvedl, že by se jednalo o reprezentativní objekt 
Kunratic, ve kterém by se daly pořádat např. koncerty, divadla, svatby apod. Navrhl 
připravit záměr využití budovy. Ing. Kabelová požádala o odložení jednání o tomto bodu 
aby bylo možné připravit všechny podklady-dopisy o proběhlých jednáních mezi MČ a 
Ministerstvem kultury. Jednání bylo odloženo na 25.2.2013 v 18.00 hod na poradu 
zastupitelů.. 

c) Starostka podala informaci, že prohlídka hasičské zbrojnice se bude konat 31.1.2013 od 
19,00 hod. 

d) Starostka po dohodě s ostatními zastupiteli stanovila veřejné setkání zastupitelů s občany 
na 21.3.2013 

e) Ing. Langr, navrhl, aby byly zveřejňovány veškeré smlouvy, které uzavřela MČ na 
webových stránkách. Zastupitelé se k návrhu Ing. Langra připojili a proto tajemnice 
přislíbila, že tento bod připraví jako materiál k projednání na příští nebo přespříští 
zastupitelstvo. 

f)    P. Horký podal informaci, kterou přislíbil podat na minulém zasedání zastupitelstva a  
      která se týká finanční situace TJ Sokol Kunratice v souvislosti s neuhrazenou fakturou za  
      rekonstrukci podlahy ve velkém sále místní sokolovny. P. Horký sdělil, že TJ Sokol má  
     j eště určité finanční rezervy. 
g).  Ing. Pavel Urban upozornil na deficit ochrany veřejného zdraví v ul. K Verneráku  
      v souladu s dopisy OS Naše Kunratice, obec – náš domov čj. MC P-KU 2999/2012 + MC  
      -KU 123/2013. 

Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala kroky, které v této věci byly podniknuty a připustila, 
že žádný z nich zatím nebyl dostatečně účinný. Uvedla, že se další kroky ke zklidnění 
dopravy v ul. K Verneráku a tím i ke snížení její hlučnosti zvažují, např. žádost pomoc 
v této věci na odbor městského investora MHMP, který byl investorem 1. etapy 
rekonstrukce uvedené komuniace. Ing. Urban s tímto krokem nesouhlasil, protože se 
domnívá, že se jedná o záležitost MČ  
Paní Faflíková opakovaně doporučila uvedenou komunikaci zjednosměrnit. Dále 
upozornila, že ulicí projíždějí i autobusy.  
Zastupitel Preiss sdělil, že chápe neúnosnou dopravní situaci v ul. K Verneráku, a uvedl, 
že proto se TOP 09 zasazuje alespoň o zřízení bezbariérových úprav chodníku v této ulici.  
Ing. Kabelová uvedla, že názor pana Preisse sdílí všichni přítomní zastupitelé, ale bohužel 
se uspokojivé řešení zatím najít nepodařilo.  
Ing. Alinčová této souvislosti  upozornila, že instalace protihlukových oken, kterou OS 
doporučuje v jednom ze svých dopisů, by nevedlo ke splnění normových hlukových 
limitů, neboť hluk se dle normy měří 2m před okny měřeného objektu. Dále uvedla,  že 
obdobná situace je mnoha jiných komunikacích v Praze, což samozřejmě není důvodem, 
aby se tento problém neřešil.. 
Tajemnice paní Voříšková připomněla, že součástí Kunratic je i sídliště Flora s 1.300 
obyvateli, a ti mají právo být dopravně spojeni s centrem Kunratic, zeména např. proto. že 
i odtud se musí děti dostat do základní školy, kam je rodiče ráno s ohledem na vzdálenost 
vozí často autem, neboť autobusové spojení linkou 293 má ½ hod intervaly a jiné přímé 
spojení neexistuje. 



Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha – Kunratice z 16.1.2013 
 

Strana 7 (celkem 8) 

Ing. Urban zopakoval historii vzniku obytného souboru Flora a znovu doporučoval 
vybavit nemovitostipři ul. K Verneráku tak, aby  hygienické limity byly splněny.  

     .Pan Preiss vyjádřil svůj negativní názor na nedávnou rekonstrukci diskutované ulice. 
Ing. Urban sdělil, že upozorňováním na špatnou situaci v ul. K Verneráku chce oslovit 
celé zastupitelstvo. 
Pan Horák upozornil na problém v ulici v blízkosti Dolnomlýnského rybníka, a sice na 
znečišťování ovzduší pravděpodobně topným zdrojem. Dále doporučil lépe informovat 
obyvatele o krocích, které se ve věci ulice K Verneráku podnikají.  
Ing. Kabelová odpověděla p. Horákovi, že o zdroji znečišťování ovzduší v ul. 
K Verneráku slyší poprvé a že je to podnět pro komisi životního prostředí.  
Horan Horák uvedl příklad z blízkosti Budějovického náměstí kde se zřízením 
jednosměrného provozu doprava v ulici snížila.  
Ing. Urban doporučil zajistit analýzu situace od firmy Dipro. K tomuto návrhu Ing. 
Kabelová uvedla, že situace v ul. K Verneráku byla s Diprem opakovaně konzultována, 
ale ani tyto konzultace nepřinesly očekávaný výsledek.. 
Pan Horák se dotázal, zda je k dispozici nějaké oficielní měření hluku v uvedené ulici. 
Ing. Kabelová odpověděla, že existuje měření Hygienické stanice hl. m. Prahy u dvou 
rodinných domů a opravdu tam určité překročení hlukových limitů bylo zjištěno. 
Výsledky měření však na doporučení právní zástupkyně MČ považuje za neveřejné 
vzhledem k tomu, že si je objednaly soukromé osoby. 
S tímto názorem právní zástupkyně pan Horák nesouhlasil. 
Pan Preiss vyjádřil svůj názor, že by možná ani všichni obyvatelé ul. K Verneráku 
nesouhlasili s výstavbou protihlukových stěn. Dále uvedl, že výstavba takových stěn byla 
vzhledem k mnoha vjezdům problematická.  
Paní Faflíková a p. Preiss se shodli na názoru, že by věci prospěla častější kontrola 
strážníků Městské policie Praha 4. 
Paní Faflíková dále upozornila na neoprávněné parkování aut před řeznictvím na nám. 
prezidenta Masaryka 
K tomu Ing. Alinčová uvedla, že sama byla svědkem, že tam policie chodí a dává pokuty.  
 
Ing. Vrba předložil návrh na ukončení diskuze k tomuto bodu. 
 
Předsedající nechala o návrhu hlasovat 
 
Hlasování: 
 
Pro 10   Proti 0  Zdržel se 0 
 
Pan Preiss navrhl, že by se mělo k tomuto bodu přijmout usnesení. Po delší diskuzi mezi 
zastupiteli a veřejností k dané problematice ing. Potluka předložil návrh usnesení 
k tomuto bodu v následujícím znění: 
  
 

Zastupitelstvo  MČ Praha-Kunratice 
17.g/1  u k l á d á  
 
starostce připravit návrh dalšího postupu řešení dopravních problémů v ulici K Verneráku do 
25. 2. 2013. 
 
Předsedající poté o návrhu dala hlasovat 
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Hlasování: 
 
Pro 10   Proti 0  Zdržel se 0 
 

h) Na závěr proběhla diskuze, které se zúčastnili zastupitelé a pan Urban a která se týkala 
neúplnosti Zápisů z jednání Zastupitelstva, v nichž není doslovně uvedeno, to co bylo 
řečeno.  

 
Předsedající poté poděkovala všem za účast a 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-
Kunratice ve 20.00 hod ukončila.  
 
 
 
Ověřovatelé:  paní Hilmarová Petra 
                                        .............................……………………......... 
 
  pan Vraný Jiří                .........……………..........…………………... 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Ivana Kabelová 
starostka MČ Praha – Kunratice 


