
Z Á P I S 
 

z  19. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Kunratice 
 

 
Datum konání:    8. dubna 2013 
 
Řízení:      Ing. Alinčová Lenka 
     
Přítomni:     10 členů zastupitelstva MČ 

Do 18.05 hod 7 členů Zastupitelstva MČ 
Od 18.05 hod 8 členů Zastupitelstva MČ 
Od 18.10 hod 10 členů Zastupitelstva MČ   

      dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     1 (p. Horký) 
 
Neomluveni:     0  
 
Ověřovatelé zápisu vč. usnesení   Ing. Potluka Oto 
z minulého zasedání zastupitelstva:     paní Hilmarová Petra  

ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek  
 
Ověřovatelé zápisu z dnešního   Ing. Langr Miloš  
zasedání zastupitelstva:   Ing. Vrba Jaroslav 
 
Návrhový výbor:    Bc. Preiss Martin 
      pan Hnětkovský Jan 
      pan Vraný Jiří 

 
 
Zapisovatelka:     pí. Voříšková Jitka  
 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka MČ Praha-Kunratice Ing. arch. Ivana Kabelová. Po 
přivítání přítomných členů zastupitelstva předala vedení jednání zástupkyni starostky Ing. Lence 
Alinčové (dále jen „předsedající“), která  konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Předsedající konstatovala, že zápis z 18. zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 
28.3.2013 byl Ing. Potlukou Otou a paní Hilmarovou Petrou ověřen.  
 
Poté předložila  
- návrh na složení návrhového výboru Bc. Preiss Martin 
      pan Hnětkovský Jan 

pan Vraný Jiří 
 

-  návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání: 
Ing. Langr Miloš 
Ing. Vrba Jaroslav 

Hlasování: 
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  pro 7  proti 0   zdržel se 0 
 
Návrh byl přijat. 
 
Zapisovatelkou předsedající jmenovala tajemnici paní Jitku Voříškovou. 
 

V 18.05 hod se dostavila zastupitelka paní Hilmarová-počet zastupitelů 8 
 
 
Předsedající poté předložila návrh programu, k němuž podkladový materiál obdrželi všichni 
zastupitelé podle jednacího řádu 7 dní před jednáním zastupitelstva a o tomto návrhu programu 
jednání dala hlasovat 
Hlasování:  pro 8  proti 0   zdržel se 0 
 
Program byl schválen. 
 
 
Program: 
1) Upravená dokumentace ke stavbě Obchodního centra Vídeňská a úprava koeficientu 

zeleně na pozemcích č. parc. 2380/16,149,150, 2526/1, 2509/1 a 2417/1 v k.ú. Kunratice 
z 0,35 na 0,30 

2) Připomínky k návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)  
3) Dotazy, připomínky a podněty  

 
 
 
 

K bodu 1 
Upravená dokumentace ke stavbě Obchodního centra Vídeňská a úprava koeficientu zeleně na 
pozemcích č. parc. 2380/16,149,150, 2526/1, 2509/1 a 2417/1 v k.ú. Kunratice z 0,35 na 0,30  
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová,  starostka 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 

V 18.10 hod se dostavili zastupitel MUDr. Mandík a Ing. Potluka-počet zastupitelů 10 
 
 
Ing. arch. Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi.  
 
Ing. Kabelová dále detailně rozebrala problematiku projednávaného bodu. Uvedla, že se jedná de 
facto o 2. etapy. K dotazu Bc. Preisse týkajícího se úpravy koeficientu zeleně, uvedla, že pro 1. 
etapu investor nepotřebuje změnu koeficientu zeleně z 0,35 na 0,30. Tuto změnu bude investor 
potřebovat až u druhé etapy, ale dle jejího názoru je vhodné, aby investor věděl, s tím může do 
budoucna počítat. 
 
V diskuzi byly dále zodpovězeny ing. arch. Kabelovou a Ing. Alinčovou zodpovězeny a 
prodiskutovány všechny dále vznesené dotazy. 
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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. Nikdo nepodal žádný 
pozměňující návrh, vyzvala tedy 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 2 
Připomínky k návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)  
Předkládá:  Ing. arch. Ivana Kabelová,  starostka 
Písemný materiál je přílohou zápisu. 
 
Ing. arch. Ivana Kabelová zrekapitulovala materiál k tomuto bodu, který obdrželi všichni členové 
zastupitelstva.  
 
Předsedající k přednesenému bodu otevřela diskuzi. K předloženému návrhu proběhla diskuze ve 
které zastupitel Ing. Langr navrhl projednat podněty k tzv. Metropolitnímu plánu s veřejností. 
Ing. arch. Kabelová, že tento návrh bude aktuální před začátkem září 2013, do kdy mají možnost 
Městské části podávat své podněty.  
 
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. 
 
Hlasování:  pro 10   proti  0   zdržel se   0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
 
K bodu 3 
Dotazy, připomínky a podněty 
a) Ing. Kabelová podala informaci, že je nutné se do 20.5.2013 vyjádřit k vlivu aktualizace č. 1 

Zásad územního rozvoje HMP na udržitelný rozvoj území (čj. 845/2013) 
b) Ing. Alinčová zodpověděla dotaz na částku pronájmu pozemku firmou SCIONIUS (několik 

etap). 
c) Dotaz Bc. Preisse na plovoucí objekty na rybníku Šeberák zodpověděla Ing. Kabelová. 

Uvedla, že ve věci plovoucích objektů nemá MČ žádné nové informace, ale že proběhlo 
řízení o umístění přípojek vody a kanalizace k přístavišti u rybníka Šeberák, řízení týkající se 
revitalizace rybníku a řízení o odbahnění rybníka. Ve všech jmenovaných řízeních bylo 
postupováno ve spolupráci s OS Pro Kunratice.  

d) Dotaz Dr. Mandíka na posun řešení ul. K Verneráku zodpověděla ing. Kabelová, že MČ 
dosud neobdržela odpověď odboru dopravy UMČ Praha 4 na žádost o souhlas 
s jednosměrněním části uvedené ulice. 

e) Dotaz dr. Mandíka dotýkající se obchvatu Kunratice a obchvatu Písnice zodpověděla ing. 
Kabelová. Dále Dr. Mandík při řešení rozšíření Vídeňské navrhl postupovat ve spolupráci 
s Prahou 4. 
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f) Paní Kváčová z OS informovala, že dochází ke směně pozemků MHMP u Kunratického lesa u 
Urešovy ul. a dotázala se zda zastupitelé o tom něco vědí. Její dotaz zodpověděla ing. Alinčová.  
 
 
 
 
 
Protože již nikdo neměl žádné dotazy a připomínky, předsedající ing. Alinčová ukončila 19. 
jednání Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice v 19.15 hod. 
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing. Langr Miloš          ................................................................... 
 
  Ing. Vrba Jaroslav     .........……………..........…………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Ivana Kabelová 
starostka MČ Praha – Kunratice 


