
V letošním kalendářním roce oslavíme již patnáct let samo-

statného fungování naší městské části.  

Městská část Praha–Troja vznikla odštěpením naší obce od

obvodu Praha 7 dne 1. 1. 1992, po více jak 1,5letém úsilí

(1990-1991). Dá se říci, že hlavním inspirátorem osamo-

statnění byl Vladimír Lutterer, později první trojský starosta.

V létě 1990 prosadil uspořádání referenda trojských obča-

nů, ve kterém občané potvrdili zájem o samostatnost své

městské části. 12. 12. 1991 byly uspořádány v Troji volby

do místního zastupitelstva, kterých se z celkového počtu

672 oprávněných voličů zúčastnilo 499 voličů, tj. 74,3 %.

Absolutně nejvyšší počet hlasů dostal Vladimír Lutterer,

který tehdy kandidoval na samostatné kandidátce jako

nezávislý kandidát. Z pol. stran tehdy nejvíce hlasů získala

ODS. Do prvního devítičlenného zastupitelstva se po vol-

bách tedy dostali J. Král, O. Knihová, J. Popovský, J. Adámek, 

F. Malý, Vl. Lutterer, R. Soukupová, E. Zápotocký a P. Zobal. 

První zasedání trojského zastupitelstva se konalo 21. 12.

1991. Jednání řídila nejstarší z přítomných Olga Knihová,

která přečetla slib členů místního zastupitelstva. Přítomní 

(s výjimkou E. Zápotockého) slib složili. E. Zápotocký poslé-

ze ze zastupitelstva odstoupil a na jeho místo nastoupil

první náhradník, kterým byl Václav Kniha. Na jednání byla na

úvod ustavena komise k ověření platnosti voleb, která

neshledala žádné závady. Jednání pokračovalo tajnou vol-

bou starosty. Byl jím zvolen Vladimír Lutterer. Zástupcem

starosty byl zvolen J. Popovský. 

Na základě popsaných skutečností byla usnesením Zastupi-

telstva hl. m. Prahy od 1. 1. 1992 zřízena nová městská část

Praha–Troja. Na první pracovní schůzce se zastupitelstvo

sešlo 6. 1. 1992 a od té doby se fakticky ujalo práce ve pro-

spěch městské části. (kronikář PhDr. Bohumil Kudera)

Necelý rok trval občanský boj

proti neuváženému rozhodnutí

Hlavního města Prahy rozšířit

Ústřední čističku odpadních vod

na Císařském ostrově. 

Tato „megastavba“ v rozpočtu

cca 10 miliard korun může dra-

maticky ovlivnit celou oblast

Stromovky, Troje, Podhoří, Císař-

ského ostrova, ZOO, ale i Buben-

če a dalších částí města. Toto území, jak všichni víme,

patří do rekreační a odpočinkové zóny. Stala by se z něj

zóna industriální a nenávratně by se změnila krajina této

oblasti. Dodnes, kromě estetického a kulturního dopadu,

není dořešeno kalové hospodářství. Také nikdo přesně

nedokáže odhadnout jak bude nová čistička působit na

ovzduší. 

Občanskému sdružení 3 DUBY se s vydatnou pomocí dal-

ších organizací, široké veřejnosti, Ministerstva kultury,

médií, Senátu ČR a samozřejmě zastupitelstva Městské

části Troja podařilo po zprvu beznadějně vyhlížejícím,

marném boji dosáhnout toho, že Hlavní město Praha se

minulý týden rozhodlo (ústy primátora Pavla Béma)

k prošetření nesrovnalostí v procesu Územního rozhodnu-

tí stavby ÚČOV a hledání varianty šetrnější ke svému

okolí.

Považuji to za nesmírně významný krok, který dokazuje,

že demokracie v naší zemi funguje. Věřím, že se podaří

najít řešení tohoto problému, jež bude přijatelné jak pro

nás – obyvatele Troje, tak pro potřeby města.

Byl by to pro nás všechny krásný dárek k patnáctému

výročí samostatnosti naší Městské části Troja.

Monika Maurerová, starostka
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Vážení spoluobčané,

držíte v rukou první číslo našeho trojského měsíčníku v letošním kalendářním roce a hned na první pohled jsou vám určitě

patrné změny, které jsme pro vás přichystali. Jednak se vracíme k původnímu názvu TROJA, se kterým jste se měli možnost

potkávat již v minulých letech. A dále jsme pro vás připravili úplně novou grafickou podobu listu, včetně nového rozčlenění

jednotlivých rubrik. Věříme, že vás tyhle novinky zaujmou a naše TROJA se vám bude líbit.

Co považuji za důležité

TROJA
Číslo: 88                                                  Oficiální měsíčník MČ Praha - Troja LEDEN 2007

Život v Troji 



VÁNOČNÍ TURNAJ 

VE STOLNÍM TENISE 
O adventní neděli 17. 12. 2006 proběhl

ve velké tělocvičně ZŠ Svatopluka Čecha

vánoční turnaj ve stolním tenise.  Účast

byla rekordní - celkem 32 hráčů, včetně

jednoho občana Korejské republiky, takže

se vlastně jednalo o mezinárodní akci.

Poděkování patří zejména p. Daně Zátop-

kové, dlouholetému sponzoru našeho turnaje, která na úvod vystou-

pila s krátkou zdravicí a Karlu Jirčíkovi, který nám, ač sám nehrál,

ochotně zapůjčil pingpongový stůl. Po počátečních zmatcích se

nakonec turnaj přece jen rozběhl a byl velmi dlouhý.

Na prvním místě skončil Martin Kabrhel, druhý byl obranář Miroslav

Kožený a třetí místo získal Vladimír Puklický. V ceně útěchy se pro-

sadil Eduard Čubr.

Nejlepší hráč Sokola Troja Josef Brož obsadil pěkné 10. místo.

(Rudolf Hampel ved. stol. tenisu)

Trojský kalendář 
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SOKOLSKÁ VŠESTRANNOST V PROSINCI 2006
Poslední měsíc v roce 2006 jsme zakončili příjemnými předvánoč-

ními akcemi. V sobotu 2. prosince jsme uspořádali již tradiční

zájezd do německého historického městečka Amberk. Kromě

návštěvy předvánočních trhů jsme se soustředili hlavně na plavá-

ní v místních lázních s mnoha vodními atrakcemi (tobogan, umělé

vlny, vířivky apod.). Zdařilého zájezdu se zúčastnilo celkem 39

účastníků, z toho bylo 12 dětí.

Ve čtvrtek 7. prosince se konala v trojské tělocvičně Mikulášská

besídka pro trojské děti. V programu postupně vystoupil kouzel-

ník, děti soutěžili v hrách a nakonec mezi nás zavítal Mikuláš

s anděly a čerty. Zúčastněných 62 dětí dostalo sladké adventní

kalendáře.

V dalších zimních měsících připravujeme pro děti lyžařský výcviko-

vý tábor v Peci pod Sněžkou, který bude probíhat o jarních prázd-

ninách. 1. března proběhne v trojské tělocvičně Karneval pro děti.

Sokolská všestrannost pro rozšíření a zkvalitnění své činnosti

hledá nové cvičitele, které necháme zaškolit. Zájemci o tuto obě-

tavou a záslužnou činnost při výchově dětí a vedení cvičení aero-

biku hlaste se u náčelnice Katky Šrámkové, Barbary Králové, Jana

Zobala nebo Ely Filipové. (Alžběta Filipová)

HALOVÝ VÁNOČNÍ TURNAJ

V KOPANÉ
Vánoční turnaj v halové kopané proběhl

v sobotu 16. 12. 2006 v trojské tělocvič-

ně za účasti sedmi mužstev. Letošní rok

byl již třetím ročníkem turnaje o pohár

starosty TJ Sokol Troja. Mužstva byla

složena z hráčů všech věkových katego-

rií a proto výkony mužstev zdobila

bojovnost mladých a zkušenost a herní

jistota starších hráčů. Po 21 zápasech,

kdy se hrálo systémem každý s každým,

bylo stanoveno toto konečné pořadí.

1. FLY Emirates - sokolská všestrannost TJ Sokol Troja

(Vítek, Hauf M., Polívka, Valtr, Martínek, Filip, Pánek)

2. Admira Praha - stará garda Admiry 

3. Umbro - zaměstnanci ZOO

4. Trenéři - trenéři mladeže TJ Sokol Troja

5. Mičemajava - současní a býv. zaměstnanci Sokola Troja

6. Amway - členové fotbalového kroužku AMWAY

7. BaK Praha - zaměstnanci sponz. firmy oddílu kopané

Nejlepším střelcem se stal Jarda Polívka z vítězného týmu s 8 góly.

Všechny zápasy řídil delegovaný rozhodčí. Na večerní diskotéce

„FOTBALOVÁ PUMELENICE“, kterou pořádal tentýž den oddíl kopané

v restauraci v Sokolovně proběhla zdařilá beseda o sportu a byl zde

celodenní turnaj zdárně zhodnocen. Všichni se již těší na příští turnaj.

(Jaroslav Fliegl)

ŠIBŘINKY
TJ Sokol Troja pořádá v sobotu 24. 2. 2007 od 19.30 hodin v troj-

ské Sokolovně sokolské Šibřinky. Masky na téma „Dávná i nedáv-

ná historie“. Reservace míst u J. Fliegla na tel. č. 602 150 374

nebo u personálu restaurace. K tanci hraje diskžokej Vítězslav

Rom (české i cizí skladby všeho druhu ale žádné bláznoviny).

Vstupné 50 Kč                                             (Jaroslav Fliegl)

RESTAURACE V SOKOLOVNĚ
Dovolujeme si ještě jednou připomenout znovuotevření restaurace

v Sokolovně. Otevírací doba je denně od 10.00 – 22.00 hod. Po

celý den hotová jídla kvalitní české kuchyně i minutky. Čepuje se

10o pivo Gambrinus, lahvové pivo Pilsner Urquell, černý Velkopo-

povický Kozel a nealko Radegast. Točí se též česká červená bub-

linkatá limonáda a vaří se 6 druhů kávy, čokoláda a grog. Je možné

domluvit i závodní stravování se slevou. Přijímáme objednávky na

větší akce. Stále je otevřený nekuřácký salonek. 

Telefon do restaurace 606 329 125, 606 377 307.



VÁNOČNÍ KONCERT NA ZÁMKU 
Dne 18. 12. 2006 proběhlo ve spolupráci s Galerií hl. města Prahy

předvánoční setkání nových členů Zastupitelstva MčT s občany

Troje, zástupci občanských sdružení či dalších zájmových a spor-

tovních organizací a zástupci jednotlivých velvyslanectví, působí-

cích na území naší městské části.

Poté proběhl předvánoční koncert pro širokou veřejnost, na kte-

rém na úvod vystoupili žáci ze ZŠ Trojská pod vedením paní učitel-

ky Šárky Bezouškové. Poté se již reprezentační prostory Trojské-

ho zámku naplno rozezněly hudbou v podání Collegia českých fil-

harmoniků.

K závěrečné „Narodil se Kristus pán“ se přidali všichni přítomní,

kteří se poté rozcházeli ve slavností náladě. Každý si domů odná-

šel malou vánoční pozornost – sladké vánoční pečivo.

Trojský kalendář 
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DENISA RAJZÍKOVÁ VYSTAVUJE
Za pěkné účasti uměnímilovného trojského i přespolního obecen-

stva proběhla v podvečer pátku 12. ledna první vernisáž letošního

roku v trojské galerii U lávky. Představila se trojská rodačka Deni-

sa Rajzíková. Ve své expozici nazvané Hledání identity kromě zají-

mavé grafiky vystavuje velké množství svých fotografií z cest.

Nejsou to ale běžné reportážní fotografie z cest. Autorka sama říká

„A jak tak cestuji (a cestuji moc ráda), vrší se nové a nové pocity.

Ukládám si je do paměti, podobně jako někteří lidé ukládají své

fotografie do alba... Jsem sběratelem pocitů“. 

Výstavu (rozhodně stojí za pozornost), jako již v pořadí šestadva-

cátou akci galerie, zahájili šéf umělecké rady galerie Jan Kavan 

a místostarosta Tomáš Drdácký.     (bok)

Udûlej si u nás nûco hezkého...

Chránûná dílna Trojsk˘ vr‰ek 
Fokus Praha o. s.

Vás zve na tvÛrãí odpoledne v domeãku na Kozí stezce.

Dne 12. bfiezna 2007
od 16:00 do 19:00 hodin.

KaÏdé druhé pondûlí v mûsíci se zde mÛÏete

nauãit vyrábût dekoraãní pfiedmûty ze skla 

(vitráÏová technika Tiffany), ãi ‰perky z korálkÛ.

Vstupné je symbolick˘ch 50,- Kã

+ úhrada materiálu (ks za 15,- Kã)

Svou úãast potvrìte nejménû t˘den pfiedem na telefonu:

284 689 965, 777 080 392 ãi e-mailu: troja@fokus-praha.cz

Tû‰íme se na Vás...



Zeptejte se svého zastupitele 
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V této rubrice budete dostávat prostor vy, občané Troje, abyste se

mohli zeptat konkrétního zastupitele na věci, které vás trápí a zají-

mají. Dotazy můžete posílat poštou, mailem, zatelefonovat či zane-

chat přímo na MÚ.

Tentokrát se ptáme pana Ing. arch. Václava Valtra, předsedy komi-

se pro výstavbu a dopravu ZMČ Praha-Troja: „Pane místostarosto,

co čeká Troju a nás „trojské” v roce 2007 a v blízké budoucnosti,

jaké budou největší stavby prováděné na území naší městské

části?“

Největší stavbou, která se našeho území dotkne je výstavba další

části Městského okruhu, zkráceně MO, dříve také nazývaného

středním městským okruhem. Historie této komunikace je dlouhá

a pamětníci si vzpomenou na diskuse v 90. letech o variantách

Dana, Hana a Blanka, jichž se horlivě účastnil i první trojský sta-

rosta pan Vladimír Lutterer. Do územního plánu hl. města Prahy,

který vešel v platnost v roce 2000, byla zahrnuta varianta, jež troj-

ské občany nikdy neplnila nadšením, totiž varianta Blanka, která

vyúsťuje tunelem na trojském břehu a proto musí být ještě dopl-

něna mostem přes Vltavu zpět do Holešovic, kde leží podstatně

více dopravních zdrojů i cílů. Původně měla být stavba zahájena již

v roce 2004, ale povodně v roce 2002 a peripetie projednávání

a schvalování přispěly k posunům. Stavební povolení na stavbu,

která má být v únoru 2007 zahájena bylo vydáno v listopadu 2006

odborem dopravy MHMP a nyní se čeká na nabytí právní moci, pří-

padně na vyřešení posledních odvolání proti jeho platnosti.

Termín ukončení výstavby je uveden 31. 12. 2011. V letošním roce

mají být vynaloženy náklady 1,6 miliardy korun z celkového nákla-

du 21 miliard korun.

V rámci stavby bude provedena část městského okruhu v úseku

Špejchar-Pelc-Tyrolka o celkové délce 4320 metrů od křižovatky

Špejchar po napojení na most Barikádníků. Převážná část v délce

3438 metrů je v tunelu, 882 metrů je na povrchu. Komunikace je

navržena jako místní sběrná, směrově rozdělená s 2x2 průběžný-

mi jízdními pruhy s mimoúrovňovým uspořádáním napojovacích

uzlů s návrhovou rychlostí hlavní trasy 70 km/hod. na křižovatko-

vých rampách 35 km/hod.

Nový most, který je také součástí stavby MO, je navržen jako

pokračování ulice Partyzánské za podjezdem pod tratí kolmo na

řeku. Jedná se o sdružený městský most opět 2x2 jízdní pruhy,

střední tramvajové těleso a symetricky oboustranné chodníky pro

pěší a cyklistickou dopravu. Projekt mostu bude ještě upravován

dle výsledku architektonické soutěže, která byla rozhodnuta v čer-

vnu 2006. Vítězný návrh mostu ing. arch. R. Kouckého má již

opravdu městský charakter, chodníky navazují na jízdní pruhy

v jedné úrovni a neoddělují chodce do samostatného koridoru.

Tento most má být ve výsledném řešení jediným příjezdem do Troje

z Holešovic.

Protipovodňové hráze jsou další velkou stavbou, která by měla být

v průběhu roku 2007 zahájena. Název stavby zní „Protipovodňo-

vá opatření na ochranu hl. m. Prahy – etapa 0007 – Troja. Projekt

byl po připomínkách přepracován a je nyní v závěrečném stadiu

projednání a schválení ve stupni dokumentace pro sloučené územ-

ní a stavební řízení. Stavba zahrnuje hráze, a protipovodňové

zábrany před Osadou Rybáře a v dolní části ulice Pod Havránkou,

navazující v prostoru Holešovického ostrova na hráze, zahrnuté ve

stavbě MO. Společným úsilím památkářů a městské části se poda-

řilo dosáhnout nahrazení původně navržené betonové zdi řadou

pilířů, které budou v případě potřeby doplňovány hliníkovými hra-

didly.

Hráze budou mohutné, o výšce až 8 metrů a šířce v patě hráze až

45 metrů. Na koruně hráze bude cesta pro pěší a cyklisty, která

bude mít přírodní povrch a bude též sloužit k údržbě a kontrole

hráze jako vodního díla. Úbočí hráze, přivrácené k trojské zástav-

bě bude osázeno stromy a keři, návodní strana bude zatravněna.

I v úbočí je navržena další cesta pro pěší, která by měla rozčlenit

technický svah a přispět k zapojení hrází do krajiny. Povltavská

ulice, která dnes vede k fotbalovému hřišti bude vedena přes hráz

a pak při jejím úpatí na straně řeky.



Zápis z 3. mimořádného zasedání zastupitelstva

Městské části Praha-Troja konaného dne 12. 12. 2006

Přítomni: p. M. Maurerová, p. Ing. arch. T. Drdácký, p. Ing. arch. V. Valtr, p. Ing.
O. Stavovčíková, p. J. Bejček, p. Ing. F. Malý, p. Ing. J. Kořenský - viz prezenční
listina, přítomno 7 zastupitelů, zastupitelé jsou usnášeníschopní, program
schválen 7  hlasy, ověřovateli  zápisu byli určeni p. Ing. arch. Valtr, p. Ing. Sta-
vovčíková
zápis: R. Zajícová, volba návrhové komise p. Bejček, p. Ing. Malý 

- schváleno 7 hlasy
Během projednávání bodu 2 ve 20 hod. se omluvil Ing. Kořenský, zastupitelé
v počtu 6 a jsou usnášeníschopní, na projednání dalšího bodu 4 se omluvil
Ing. arch. Drdácký, zastupitelé v počtu 5 a jsou usnášeníschopní, bod 4 byl
přednostně projednán před bodem 3 – schváleno 5 hlasy

Bod č. 1 - Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání –  minulý zápis byl zkon-
trolován a nebyly vzneseny žádné námitky, zápis je platný.                          

Bod č. 2 - Stanovisko ke sporu týkajícího se ÚČOV
Na jednání zastupitelstva se dostavili zástupci právní kanceláře Rödl & Part-
ner Mgr. Ing. M.Švehlík, JUDr. P Vondráčková a JUDr. Tome Frankič a přednesli
zastupitelům městské části návrh na zastoupení MČ ve sporu umístění ÚČOV
na Císařském ostrově. S návrhem na podání správní žaloby, kasační žaloby
a rozšíření odvolání k územnímu rozhodnutí. Dále předložili finanční nabídku
na zastupování MČ v jednotlivých krocích. Tato nabídka bude přílohou k usne-
sení.
Během projednávání vystoupil zastupitel Ing. Jiří Kořenský, který souhlasí
s předloženým návrhem na zastupování MČ právní kanceláří Rödl & Partner
a omluvil se z dalšího jednání ve 20 hod. Během projednávání proběhla dis-
kuze všech zastupitelů. 
Zastupitelstvo MČ Praha - Troja po projednání bere na vědomí důvodovou
zprávu k situaci a zmocňuje starostku městské části, aby ve spolupráci se
zástupci starostky MČ Troja zajistila zastupování MČ Praha- Troja u právní kan-
celáře Rödl & Partner, v.o.s. ve věci sporu umístění ÚČOV na Císařském ostro-
vě formou doplnění odvolání k ÚR a podání správní žaloby, které zamezí navr-
hovanému rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, a to za uvedených předlože-
ných finančních podmínek, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení (1. do-
plnění odvolání k ÚR, 2. podání správní žaloby a zastupování při jejím projed-
návání v 1. stupni – ve výši cca 200 tis. Kč)                                          

– usnesení č. 16 schváleno 6 hlasy

Bod č. 4 – Návrh na uzavření mandátní smlouvy s realitní kanceláří RAK
v souvislosti s ukončením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.
č. 1485/1 k. ú. Troja
Před projednáním tohoto bodu se omluvil Ing. arch. Drdácký
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání a) bere na vědomí důvodovou
zprávu o průběhu prodeje a nájmu pozemku parc. č. 1485/1 k. ú. Troja b)
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.
č. 1485/1 k. ú. Troja o výměře 44,16 m2, na které stojí garáž a zásobník
plynu, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc a podmínkou odstraně-
ní garáže při skončení smlouvy na základě požadavku městské části, c) schva-
luje pozastavit veškerá jednání týkající se prodeje pozemku parc.č. 1485/1 k.
ú. Troja, včetně vyvěšení záměru dle usnesení ZMČ č. 225 z 17. 10. 2006
s tím, že se k tomuto Zastupitelstvo MČ vrátí v souvislosti s koncepcí strate-
gického rozvoje Troje, d) ukládá starostce podepsat Dodatek k nájemní smlou-
vě z 31. 3. 2003 dle bodu b) tohoto usnesení                            

– usnesení č. 17 schváleno 5 hlasy

Bod  č. 3 – Stanovisko k žádosti o pořízení změny Územního plánu HMP 
na pozemku parc. č. 399/2 k. ú. Troja
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja po projednání bere na vědomí důvodovou zprá-
vu k žádosti Ing. Zdeňka Kavky na pořízení změny ÚPn HMP na pozemku par-
celní číslo 399/2 k. ú. Troja z plochy parky a parkově upravené plochy (PP) na
plochu čistě obytnou (OC). Pozemek má výměru 1197 m2 a neschvaluje návrh
na pořízení změny ÚPn HMP na pozemku  parcelní číslo 399/2 k. ú. Troja
z plochy parky a parkově upravené plochy (PP) na plochu čistě obytnou (OC).
Ukládá starostce odeslat na odbor územního plánu Magistrátu hlavního města
Prahy nesouhlasné stanovisko k návrhu pořízení změny ÚPn HMP na pozem-
ku parcelní  číslo 399/2 k. ú. Troja z plochy parky a parkově upravené plochy
(PP) na plochu čistě obytnou (OC) 

- usnesení č. 18 - schváleno 5 hlasy  

Bod č. 5 – Diskuze, závěr
Dostavil se p. Hampl s ústní žádostí o zapůjčení tělocvičny při pořádání turna-
je ve stolním tenise a byl vyzván k sepsání písemné žádosti s bližšími podrob-
nostmi a předložení této žádosti Ing. Kořenskému, předsedovi komise pro
školství, kulturu, sport a informatiku.
Starostka informovala o jednání s řediteli ZOO a Botanické zahrady HMP
o spolupráci na koncepci strategického rozvoje Troje.

Ověřovatelé zápisu: Ing. arch. Václav Valtr, Ing. Otakara Stavovčíková
starostka Monika Maurerová

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva Městské části Praha

-Troja konaného dne 9. 1. 2007

Přítomni: p. M. Maurerová, p. Ing.arch. T. Drdácký, p. Ing. O. Stavovčíková, 
p. J. Bejček, p. Ing. F.Malý, p. Ing. J. Kořenský - viz prezenční listina, omluven
Ing. arch. Valtr, přítomno 6 zastupitelů, zastupitelé jsou usnášeníschopní, pro-
gram schválen 6 hlasy a rozšířen o bod 9, který byl projednán po bodu 6), ově-
řovateli zápisu byli určeni p. Ing. Kořenský a p. Bejček  
zápis: R. Zajícová, volba návrhové komise p. Ing. arch. Drdácký, Ing. Malý -
schváleno 6  hlasy
Ing. arch. Valtr se dostavil na začátek  projednání bodu 4, který byl přednost-
ně projednán před bodem 3 – zastupitelé v plném počtu 7.

Bod č. 1 - Úvod, kontrola zápisu z minulého zasedání
Paní starostka navrhla změnu programu jednání ZMČ, jenž byl vyvěšený na
úřední desce ÚMČ, ze kterého byly vypuštěny body 2, 3, 5 z důvodu, že neby-
ly předloženy podklady finančního a kontrolního výboru a Teze obnovy Troje 
7 dní před jednáním ZMČ dle Jednacího řádu. Pořadí bodů, které zůstávají na
programu, bylo přečíslováno.

K minulému zápisu byla vznesena připomínka, týkající se uvedeného počtu
hlasů u schváleného usnesení č. 17 a 18, počet hlasů 6 byl opraven na správ-
ných 5, zápis je platný.   

Bod č. 2 - Schválení jednacího řádu výborů ZMČ 
Zastupitelstvo projednalo předložený návrh jednacího řádu výborů zastupitel-
stva. Po diskuzi se upravuje čl. 4 odst. 1 ve znění: jednání výborů jsou veřej-
ná, s výjimkou projednávaných skutečností, na které se vztahuje zákon
o ochraně osobních údajů. Tato změna byla schválena 6 hlasy, jednací řád je
přílohou tohoto usnesení - usnesení č. 19 schváleno 6 hlasy

Vzhledem k nepřítomnosti Ing. arch. Valtra byl bod 3 posunut k projednání až
po bodech 4, 5, 6.

Bod č. 4 - Stanovisko k úplatnému převodu poz. parc. č. 96/5 k. ú. Troja
o výměře 2 m2 a pozemku parc. č. 1670/3 k. ú. Troja o výměře 70 m2 ve vlast-
nictví hl. m. Prahy 

P. Ing. Kořenský předložil doplňující podklady od společnosti Zlatá Praha, týka-
jící se následujících projednávaných bodů č. 4, 5, 6. 
Zastupitelstvo projednalo důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení
p. Novotného k úplatném převodu pozemků parcelní číslo 96/5 o výměře 
2 m2 a pozemku parc. č. 1670/3 o výměře 70 m2 vše v k. ú. Troja a neschva-
luje úplatný převod pozemků parcelní číslo 96/5 o výměře 2 m2 a pozemku
parc. č. 1670/3 o výměře 70 m2 k. ú. Troja s tím, že vzhledem ke složitým
majetkoprávním poměrům a záměrům MČ Praha-Troja (generel) v této lokali-
tě žádáme, aby bylo vyvoláno společné jednání za účasti žadatele, Hlavního
města, Botanické zahrady a MČ Praha-Troja. Ukládá starostce odeslat na OOA
MHMP nesouhlasné stanovisko k úplatnému prodeji pozemku parcelní číslo
96/5 o výměře 2 m2 a pozemku parc. č. 1670/3 o výměře 70m2 vše v k. ú.
Troja a iniciovat společné jednání - usnesení č. 20 schváleno 7 hlasy  

Bod č. 5 - Stanovisko k pronájmu a následnému prodeji pozemku 
parc. č. 1671 k. ú. Troja o výměře 200 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy
Zastupitelstvo projednalo důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení
p. Karla Novotného k pronájmu a následnému prodeji pozemku parcelní číslo
96/4 o výměře 49 m2 a pronájmu části pozemku parc. č. 1671 o výměře
200m2 v k. ú. Troja. a neschvaluje pronájem ani prodej pozemku parcelní číslo
96/4 o výměře 49 m2 a pronájem části pozemku parc. č. 1671 o výměře 200
m2 v k. ú. Troja s tím, že vzhledem ke složitým majetkoprávním poměrům
a záměrům MČ Praha-Troja (generel) v této lokalitě žádáme, aby bylo vyvolá-
no společné jednání za účasti žadatele, Hlavního města, Botanické zahrady
a MČ Praha-Troja. Ukládá starostce  odeslat na OOA MHMP nesouhlasné sta-
novisko k pronájmu a prodeji pozemku parcelní  číslo 96/4  o výměře 49 m2

a pronájmu části pozemku parc. č. 1671 o výměře 200 m2 v k. ú. Troja – a ini-
ciovat společné jednání                          -  usnesení č. 21 schváleno 7 hlasy

Bod č. 6 – Stanovisko k úplatnému převodu části poz. Parc. č. 96/1 k. ú. Troja
o výměře 117 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy
Zastupitelstvo po  projednání bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího
stavebního oddělení p. Novotného o úplatném převodu části pozemku parcel-
ní číslo 96/1 k. ú. Troja o výměře 117 m2. Neschvaluje úplatný převod části
pozemku parcelní číslo 96/1 o výměře 117 m2 s tím, že vzhledem ke složitým
majetkoprávním poměrům a záměrům MČ Praha-Troja (generel) v této lokali-
tě žádáme, aby bylo vyvoláno společné jednání za účasti žadatele, Hlavního
města, Botanické zahrady a MČ Praha-Troja. Ukládá starostce odeslat na OOA

Městský úřad informuje 
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MHMP nesouhlasné stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parcelní číslo
96/1 o výměře 117 m2 a iniciovat společné jednání                         

- usnesení č. 22 schváleno 7 hlasy

Paní starostka navrhuje rozšířit program zasedání o bod 9) – podání žádosti o svě-
ření pozemků z majetku hl. m. Prahy                    – schváleno 7 hlasy

Bod č. 9 – Žádost MČ o svěření pozemků z majetku hl. m. Prahy
Zastupitelstvo MČ Praha-Troja schvaluje podání žádosti o svěření poz. parc. 
č. 96/1, 1670/1, 1670/2, a 1671 k. ú. Troja z majetku Hlavního města Prahy do
správy MČ Praha–Troja s tím, že důvodová zpráva k této žádosti bude zpracovaná
po proběhlých jednáních s Botanickou zahradou a společností Zlatá Praha a uklá-
dá starostce vyvolat jednání s Botanickou zahradou a společností Zlatá Praha do
25. 1. 2007 - usnesení č. 23 schváleno 7 hlasy

Bod č. 3 - Objemové studie na stavbu polyfunkčního domu 
– dodatečné schválení smluv o dílo
Paní starostka přednesla k projednávanému bodu důvodovou zprávu, která obsa-
huje její stanovisko k objemovým studiím na stavbu polyfunkčního domu a její
návrh řešení. K tomuto stanovisku se vyjádřil a podal vysvětlení Ing. arch. Valtr. Po
proběhlé diskusi navrhuje Ing. arch. Valtr uhradit studie v celkové výši 150 tis. Kč
a smlouvy o dílo podepsat. Ing. Kořenský navrhuje jednat znovu o cenách se zpra-
covateli studií. Ing. Malý, Ing. Stavovčíková a p. Bejček souhlasí s návrhem arch.
Valtra. Paní starostka s návrhem nesouhlasí a považuje finanční částku za studie
vysokou a zadání zakázky za neprůhledné. 
Návrhová komise předložila návrh usnesení: 
Zastupitelstvo MČ po diskuzi souhlasí s dodatečným schválením smluv na objemo-
vé studie dle usnesení schváleného v červnu 2006 minulým zastupitelstvem
a následným finančním plněním v dohodnutém rozsahu. Zastupitelstvo se sezná-
milo s důvodovou zprávou p. starostky, která je uvedena v plném znění: 
Stanovisko starostky k objemovým studiím na stavbu polyfunkčního domu
Nesouhlasím s dodatečným schválením smluv a následným finančním plněním
v této věci.
Důvod: Práce na projektech byly provedeny bez řádného podpisu smluv s architek-
tonickými studii. Výběr architektonických studií provedl bývalý starosta p. Adámek
na základě kritérií, které mně nejsou známé. Finanční závazek MČ Troja za studie
není ošetřen smluvně, částka činí 150 tis. korun (bez DPH), rovněž mi není známo,
proč platba architektonickým studiím byla definována na 50.000,- Kč / arch. stu-
dio.
Pan Adámek, bývalý statutář MČ Troja, od června 2006 do listopadu 2006 danou
záležitost nevyřešil jak smluvně tak finančně. 
Dne 21. 11. 2006 bylo jmenováno zastupitelstvo nové. 
Já jako nový statutář MČ Troja mám jiný názor na řešení v této věci jak smluvně,
tak finančně. 

1) Zvážit, zda investice do studií polyfunkčního domu 150 tis.korun je
v současné době prioritou MČ Troja a zda vůbec polyfunkční dům na daném místě
chceme. Není-li vypracován projekt obnovy Troje, považuji jakékoliv jednání
o pozemcích za předčasné. Takto vystupujeme v rámci našeho programovaného pro-
hlášení ZMČ Troja k ostatním požadavkům občanů Troje, týkajících např. pozemků.  

2) Částka na studie je dle mě příliš vysoká. Navrhuji dát osloveným stu-
diím tzv. „tužkovné“ 5000 Kč , tedy celkem 15 tis. Kč a vysvětlit jim stanovisko
ZMČ Troja, které je ovlivněno prioritním vyřešením generelu Troje a vypracováním
rozpočtu na rok 2007. 

3) V rámci dobrých vztahů vyjádřit možnou spolupráci na studiích
s oslovenými architektonickými studii v rámci řádného konkurzního řízení na studie

polyfunkčního domu a dle schváleného zadání ZMČ Troja v této věci.
Zastupitelstvo pověřuje statutárního zástupce MČ p. starostku, aby smlouvy pode-
psala na základě tohoto usnesení. Zastupitelstvo akceptuje, že nesouhlasné sta-
novisko starostky uvedené v důvodové zprávě bude přiloženo jako součást toho-
to usnesení.  V tomto názoru je konstatováno pochybení minulého p.starosty
s podpisem smlouvy v potřebném termínu  

- usnesení č. 24 schváleno 4 hlasy, 1 hlas proti, 2 se zdrželi hlasování

Bod č. 7- Stanovisko k žádosti o pořízení změny Územního plánu HMP 
na pozemku parc. č. 1513/2 k. ú. Troja
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení
p. Karla Novotného k žádosti Vlasty Brůnové a Karla Jelínka. Jedná se  o pořízení
změny ÚPn HMP na pozemku parcelní číslo 1513/2 k. ú. Troja z plochy louky
a pastviny (NL) na plochu čistě obytnou (OB) a z přírodní a nelesní plochy (ZN) na
plochu zeleň městská a krajinná (ZMK), neschvaluje návrh na pořízení změny na
pozemku parcelní  číslo 1513/2 k. ú. Troja z plochy louky a pastviny (NL) na plo-
chu čistě obytnou (OB) a z přírodní a nelesní plochy (ZN) na plochu zeleň městská
a krajinná (ZMK). Ukládá starostce odeslat na odbor územního plánu Magistrátu
hlavního města Prahy nesouhlasné stanovisko k návrhu  pořízení změny ÚPn HMP
na pozemku parcelní číslo 1513/2 k. ú. Troja z plochy louky a pastviny (NL) na plo-
chu čistě obytnou (OB) a z přírodní a nelesní plochy (ZN) na plochu zeleň městská
a krajinná (ZMK). – usnesení č. 25 schváleno 7 hlasy

Bod č. 8 – Revokace usnesení ZMČ č. 202 z 25. 4. 2006 
– změna pořizovací ceny předávaného majetku
Zastupitelstvo bere na vědomí důvodovou zprávu vedoucího stavebního oddělení
pana Karla Novotného k revokaci usnesení ZMČ č. 202 ze dne 25. 4. 2006. Revo-
kuje bod b) usnesení ZMČ č. 202 ze dne 25.4.2006 takto: …bezúplatný převod
stavby vodovodního a kanalizačního řadu navrženého v rámci stavby „Připojení
objektů na vodovod a kanalizaci, Praha 7 – Troja, V Podhoří“ prostřednictvím odbo-
ru správy majetku MHMP do majetku Hlavního města Prahy v částce: vodovodní
řad – 302.850,- Kč a kanalizační řad – 490.594,-Kč nahrazuje textem bezúplatný
převod stavby vodovodního a kanalizačního řadu navrženého v rámci stavby 
„Připojení objektů na vodovod a kanalizaci, Praha 7 – Troja, V Podhoří“ prostřed-
nictvím odboru správy majetku MHMP do majetku Hlavního města Prahy v částce:
vodovodní řad - 302.850,- Kč a kanalizační řad – 499.834,- Kč. Ukládá starostce
provést bezúplatný převod stavby vodovodního a kanalizačního řadu navrženého
v rámci stavby „Připojení objektů na vodovod a kanalizaci, Praha 7 – Troja, V Pod-
hoří“ do majetku Hlavního města Prahy v částce: vodovodní řad – 302.850,- Kč
a kanalizační řad – 499.834,- Kč – usnesení č.26 schváleno 7 hlasy

Bod č. 10 – Diskuze, závěr
Ing. arch. Drdácký  předložil zastupitelům pracovní návrh vytipovaných míst v Troji
pro možné další náměty jako podklad pro generel. Ing. arch. Drdácký předložil
zastupitelům rozpracovaný návrh tezí strategie obnovy a rozvoje Troje. Zastupite-
lé se domluvili na následných krocích do příštího zasedání zastupitelstva, kdy bude
jednáno o nové – dopracované podobě. Tato verze bude zahrnovat obecné teze
doplněné všemi zastupiteli i návrh lokalit, které je třeba řešit přednostně vzhledem
k aktuálnosti – např. problematiky dopravy v Troji, podoby a využití břehů v těsné
blízkosti budoucího protipovodňového valu, řešení dopravní obsluhy ZOO a Bota-
nické zahrady atd. 
Paní starostka navrhla společné setkání zástupců starostky a tajemnice Ing. Mar-
kové ohledně řešení přetížených pracovních prostor úřadu.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Kořenský, J. Bejček, Starostka Monika Maurerová

Městský úřad informuje 

Městská část Troja má novou ulici?

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy ze dne 14. 11. 2006

je schválen nový název pro ulici, která vychází severovýchodním smě-

rem K Bohnicím jižně od usedlosti Salabka a před Botanickou zahra-

dou se lomí k východu a vstupuje do Trojské ulice. Ulice se jmenuje

Jiřího Jandy a ponese tak jméno zakladatele Zoologické zahrady

v Praze, ornitologa Prof. Jiřího Jandy, který žil v letech 1865-1938.

Víte, že…
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