
Zápis

z 26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Troja,

konaného dne 24. 7. 2018, od 17:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha—Troja (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno

v 17: 05 hodin starostou městské části Ing. Tomášem Bryknarem (dále jako „předsedající“).

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace o svolání zasedání

byla na úřední desce Úřadu městské části Praha-Troja zveřejněna v souladu se zákonem po dobu

nejméně 7 dní, a to od 17. 7. 2018 do 25. 7. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické

úřední desce".

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)

konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

***

Určení ověřovatelů a volba návrhového výboru

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Daniela Sirotka a paní lng. Otakaru

Stavovčíkovou.

Předsedající dále navrhl za členy návrhového výboru pana Jana Kavana a pana Ing. arch. Tomáše

Drdáckého.

K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja

a) určuje ověřovateli zápisu pana Daniela Sirotka a paní Ing. Qtakaru Stavovčíkovou

b) volí členy návrhového výboru pana Jana Kavana a pana Ing. arch. Tomáše Drdáckého

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 161 bylo schváleno.

* * *

Proti poslednímu zápisu nebyly vzneseny žádné námitky a zápis se považuje za schválený.

* * *

Schválení programu:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání

5 c h v a I uj e

následující program zasedání:

Zahájení, kontrola zápisu z minulého zasedání



1. Připomínky Městské části Praha-Troja k návrhu Metropolitního plánu

2. Informace starosty:

3. Diskuze, závěr

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 162 bylo schváleno.

***

IVI

Bod 1 - Připomínky Městske casti Praha-Troja k návrhu Metropolitního plánu

Pan starosta — zpracovat připomínky knávrhu Metropolitního plánu je nejtěžší úkol letošního

roku. Proběhly prezentace a konzultace kMetropoIitnímu plánu, dali jsme možnost občanům

seznámit se s návrhem MP. | mésto připravilo hodně možností — prezentace, jednání se zástupci

IPR v CAMPu, informační kontejnery. Dnes bychom měli přijmout připomínky, které bude město

vypořádávat, předpoklad schválení je rok 2022. Troja je specifické území, vnímám ho jako

rekreační oblast, zelenou a to převážně vyjadřovali i občané ve svých připomínkách. Do dnešního

dne nám mohli občané připomínky posílat, dnes přišla poslední připomínka. Připomínky MČ jsou

obecné, některé jsme převzali od Svazu městských částí hl.m.Prahy, některé jsme převzali od MČ

Praha 7, která je schválila včera na zasedání zastupitelstva MČ, a potom konkrétní připomínky

kjednotlivým lokalitám. Pan starosta předal slovo panu místostarostovi Ing. arch. Drdáckému,

který dále předkládal a koordinoval projednávání připomínek na tomto zasedání. Pan

místostarosta - jak bylo předesláno, projednáváme připomínky knovému územnímu plánu.

V minulosti jsme se vyjadřovali, byly jsme aktivní v procesu přípravy nového územního plánu.

Řada našich připomínek nebyla do návrhu Metropolitního plánu zahrnuta. Osvojili jsme si

připomínky Svazu městských částí hl.m.Prahy, neboť jsme řádným členem Svazu. Jsou to

připomínky ke koncepční části, k 10 tezím MP, k popisům lokalit, postrádáme charakteristiku

městských částí. Pro charakteristiku MČ nejsou jen lokality, ale každá MČ má určitý charakter.

V obecných věcech týkajících se dopravy, ochrany krajiny, MP chápe město jako monocentrické,

proti tomu je velká averze, více je Praha chápána jako polycentrická. Spřipomínkami Svazu

městských částí se zastupitelé seznámili, obdrželi je e-mailem. Pan Němeček — osvojili jsme

všechny připomínky? Pan Drdácký — do struktury jsme nezasahovali, pouze v připomínce 13 jsme

se nechtěli vyjadřovat kjiné soudní kauze, kde byl účasten_tak tu část odůvodnění

jsme vypustili. Pan starosta — jsou nějaké připomínky ktéto části připomínek MČ Praha—Troja?

Nikdo nevznesl připomínky.

Dále pan místostarosta představuje připomínky převzaté od MČ Praha 7. Rozhodli jsme se je

převzít vtěch případech, kdy se týkají i Troje. Konkrétně lokalita Nové Bubny, kde je navržena

zástavba výšky 17 podlaží, což je na břehu řeky, trojské kotliny, proto si osvojujeme připomínku,

že požadujeme 8 resp. 12 podlaží. Dále další dílčí věci, jako přístupnost kolem železničního tělesa.

K připomínce k umístění autobusového nádraží pro dálkové autobusy - ktomu se MČ vyjadřovat

nebude. Kumístění parkoviště vareálu Pražské teplárenské si myslíme, že by tam být mělo.

Podstatná připomínka, kterou budeme podávat společně — lokalita Trojská brána — v návrhu je

redukována na levou stranu, jak si přejeme, ale na pravé straně je zástavba, čímž bychom se

vraceli kzáchrance. Navrhuje se vyjmout tuto část z lokality Pelc Tyrolka a přičlenit do lokality

Trojská brána. Obecná připomínka, která se týká i Bubnů — je vymezeno Velké rozvojové území,

včásti je povinnost zpracovat podrobnější plán, požadujeme zpracování podrobnější studie na

celé VRÚ. Potom je tam připomínka kvybudování nové lávky zostrova do Stromovky. Další



připomínka doplnit na novou vodní linku ÚČOV značku pro veřejně přístupný park. Umístit novou

železniční zastávku Stromovka - pro rozředění dopravy zrůzných směrů. MP nemá žádnou

podmíněnost, není tam etapizace, plán je nečitelný, dali jsme to i do našich připomínek. Pan

Němeček — poprosil bych znění připomínek poslat do e-mailu. Pan starosta — nebyla tam zmíněna

cyklotrasa. Pan Drdácký — tu máme v našich připomínkách. K převzatým připomínkám z MČ Praha

7 nebyla další diskuze.

Nyní pan místostarosta představuje Obecné připomínky MČ Praha- Troja. Po přečteníjednotlivých

připomínek podává vysvětlení kjednotlivým bodům. Probíhá diskuze k bodu 8. obecných

připomínek — požadujeme specifikovat nemožnost zřizování kapacitních parkovacích ploch ve

volně přístupných městských parcích v Troji. Připomínka 11. — dlouhodobá připomínka i ke

generelu ZOO, podřídit rozvoj 200 a Botanické zahrady Přírodnímu parku Drahaň-Troja.

Připomínka 12. — jasně vymezit areál ČZÚ v Podhoří. Vysvětlení, co jsou čáry přes Vltavu — lávka,

dvě varianty tramvaje. Nyní pan starosta vyzval k diskuzi k připomínkám 1 — 19. Nebyly

připomínky. Pokračuje představení bodů 20. až 23. obecných připomínek. Ke zváženíje bod 24. —

ponechat. Bod 25. i bod 26. vypustit. Naformulovat požadavek řešit odpovídající propojení MO a

Pražského okruhu mimo rezidenční čtvrť Troja a Kobylisy jako bod 25. Měly by být v návrhu MP

vyznačeny vyhlášené Přírodní parky. Lanovka zatím není uvedena vMetropoIitním plánu. Pan

Kavan — u vymezem’ obytných ploch není zahrnuta vinice pana- Pan místostarosta - vinice

je vjiném vymezení. Pan Němeček — možná ještě modifikujeme obecná stanoviska podle těch

detailních. Pan|-— připomínka občanů: jaké zadání splní funkci zastavitelného území, co se

vdaném území může postavit. Chtěl by znát parametry zastavitelného území. Kdyby to bylo

nezastavitelné území, pak by připomínka k lokalitě Troja nebyla nutná. Jak je závazná zastavitelná

plocha s rekreačním využitím. Pan místostarosta -zastavite|ná plocha zahrnuje i plochy

nestavebního charakteru, zastavitelné je chápáno jako intravilán. Charakteristika Troje -

zastavitelná zahradní čtvrť, obytná, stabilizovaná. Zastavitelná transformační plocha — definice

2 MP. Asi byste chtěli zastavitelnou transformační nestavební plochu. Pan-— zpracoval jsem

vlastní připomínku. Jedná se mi o to, že toto území bylo v roce 2002 pod vodou a zastavěná

plocha zúží průtok a zvýší hladinu řeky a obávám se, že Troja bude opět zaplavená. Nemělo by se

stavět v záplavových územích. Pan místostarosta - obecné připomínky č. 13., 14. a 15. budou ještě

dospecifikovány po projednání připomínek kjednotlivým lokalitám. Pan starosta — pokud nejsou

další dotazy k obecným připomínkám, přistoupíme k projednání připomínek kjednotlivým

lokalitám.

Pan místostarosta představuje připomínky klokalitě 317 / Troja. Stávající plán nestabilizuje

stávající občanskou vybavenost, požadujeme vyznačit. Pan Němeček — chceme zabránit výstavbě

vtéto lokalitě? V přípravném jednání byl návrh na rozvolněnou výstavbu. Pan starosta — od té

doby jsme obdrželi připomínky řady občanů, kteří zde výstavbu nechtějí. Pan Němeček —

připomínky poslali občané z této lokality, což nereprezentuje celou Troju. Soukromí vlastníci zde

určitě nezřídí park. Diplomatický servis se chová tržně. Chceme zakonzervovat rozvoj Troje. Pan

starosta — chceme deklarovat svůj pohled, aby se zachovala zeleň vTroji. Stále se staví. Pokud

bychom schválili nějakou zástavbu, nemáme záruku, že se zde nebude stavět to, co nechceme.

Pan místostarosta — požadavek na zpracování detailnější dokumentace pro tuto lokalitu máme

vpřipomínce kVRÚ. Pan Sirotek — dokážeme požádat, aby se změnila hranice lokality? Pan

starosta — ano, ale musíme to umět popsat. Pan místostarosta — chceme zachovat charakter Troji.

Pan Sirotek — zastavěnost rozšiřujeme i výstavbou hřišť, která vtéto lokalitě Ize stavět. Pan

Němeček — měla by se najít kombinace mezi zástavbou a zelení. Definovat další parametry

zastavěnosti podrobnou dokumentací. Pan starosta — zatím stavebníci chtěli většinou zastavět



celou parcelu. Pan Němeček navrhuje vbodě 317/4 dopracovat transformační plochu formou

zpracování územní studie pro přesnou definici krycích listů a projednání s městskou částí. Rozvoj

příjde s výstavbou valu. P ' ostarosta — stále je to záplavové území. Paní Tůmová — jaký je

rozdíl mezi návrhem panaafla návrhem MČ. Pan místostarosta —je lepší nechat nestavební

parkové a sportovní plochy. Paní Tůmová — majitel pozemku nebude mít zájem udržovat

pozemek, když tam nebude moci nic vytvořit. Pan Němeček přednesl protinávrh - požadujeme

dopracovat ktransformační ploše další stupeň územně plánovací dokumentace, územní studii,

která dodefinuje chybějící parametry této lokalisty vkrycím listě — podíl parkových ploch,

minimální velikost parcel 2000 m2, maximální zastavěnost 15%, podlažnost 2. Pan starosta vyzval

zastupitele k hlasování o protinávrhu - pro 2, proti 7, zdržel se O. Zůstává původní návrh bodu

317/4 s tím, že se vypouští sportovní plochy a nahrazuje nestavebním čtvrťovým parkem

s rekreačním využitím. Pan místostarosta pokračuje představením připomínek 317/5 až 317/10.

Navrhuje doplnit obecné připomínky 0 připomínku 26 — regulace ve VRÚ.

Představení připomínek k lokalitě 318/Salabka. K připomínce pana! - jsou možnosti

navrhnout: vyznačit samotu nebo vyjmout z nezastavitelné plochy a pri at k zastavitelné ploše

Salabka. Požadavek na rozšíření lokality Salabka o pozemky — protinávrh k požadavku 404/3 a).

Paní Tůmová navrhuje vyčlenit pozemky pana _do zastavitelné plochy lokality Salabka.

V diskuzi zůstává původní návrh doplněný o začlenění soukromých zahrad do samoty.

Dále pan místostarosta představuje připomínky k lokalitě 319/Podhoří. Ktéto lokalitě nejsou

připomínky. Pokračuje představení připomínek k lokalitě 404/Pusté vinice. Pan Němeček —

připomínku má stejnou jako u lokality Troja. Udělat z části park, rozumí přičlenění k Trojské pláni,

zbytek by ponechal k regulovanému zastavění. Parcely 1000 m2 jsou malé, minimálně 1300 -1500

m2, zastavěnost 15 — 20 %. Paní Stavovčíková — pozemek . byl větší a jak se zde budou

pozemky dopravné obsluhovat. Pan starosta - celé území čítá 22 ha, na území MČ Praha-Troja je

9 ha, což pro celé území je 200 parcel, 400 aut a 800 obyvatel. Pan Kavan — lidé budou jezdit po

komunikaci Pod Havránkou. Pan starosta — je obava občanů, že zde nebudeme schopni uhlídat

velikost staveb. Pan Němeček — naším úkolem je udělat regulaci takovou, aby si tam soukromník

musel udělat park. Pan místostarosta — zde je ještě argument, že toto je území v přírodním parku

Drahaň-Troja, tady je krajina zachovalá. Paní Tůmová — jsou zde zanedbané pozemky, o které se

soukromí vlastníci nestarají. Pan místostarosta — k údržbě pozemků jsme šli jinou cestou, získáním

grantu na vyčištění soukromých pozemků. Tento návrh na možnost výstavby ale není kultivace

krajiny, s tím nemůžeme souhlasit. Pan Němeček — můžeme upravit regulativy nebo to neřešit.
Pan místostarosta — my to řešíme. Pan Němeček — nechceme velké stavby, ale musíme dát

majitelům možnost zástavby, jinak ke kultivaci nedojde. Pan Němeček — podává protinávrh k bodu

404/4: požadujeme dopracovat územní studii, která upřesní parametry neobsažené na krycím

listu lokality, vč. uliční sítě, dopravního napojení, občanské vybavenosti. Pan starosta nechává

hlasovat o protinávrhu - pro 3, proti 6, protinávrh nebyl schválen.

Pan místostarosta představuje připomínky k lokalitě 673/Trojská brána. Pan Němeček — znovu

doplnit připomínku ktramvajové smyčce obdobně jako u lokality Troja. S tím je souhlas a další

připomínky nejsou.

Pan místostarosta pokračuje představením připomínek k dalším lokalitám. Lokalita 804/Trojský

zámek. Z návrhu byly vyškrtnuty body 4. a 5.. Pan Sirotek — zda pod zámkem neudělat veřejné

parkoviště. Pan místostarosta - bude uvedeno v lokalitě Vltava.

Lokalita BOS/Botanická zahrada. Pan starosta — proběhlo jednání k novému návrhu stavby sklípku,

předběžně bychom s novým návrhem mohli souhlasit. Pan Sirotek — navrhuje veřejné prostranství

před kašnou Na Kovárně. Bude doplněno do bodu 317/2.



Lokalita SOG/Zoologická zahrada. Nebyly připomínky.

Lokalita 846/ Vltava IV. V připomínce č. 846/8 doplnit text: „ a nahradit ho veřejným

prostranstvím". Doplnit bod 846/9. Připomínáme, že pro záměr Metropolitního parku v ploše VRÚ

požadujeme zpracování územní studie.

Lokalita 857/Trojské svahy. Navrhuje se doplnit požadavek na pěší a cyklo propojení Čimického

háje a lokality Trojské svahy mimoúrovňově. Doplnit vyznačení cest v Masarykově čtvrti. Doplnit -

vyjmout historické domy na Ostrém vrchu a přičlenit k lokalitě Troja.

Lokalita SSS/Trojská pláň. Navrhuje se doplnit požadavek na pěší a cyklo propojení Čimického

háje a lokality Trojská pláň.

Lokalita 961/ Vltava sever. Vypustit bod 4 a 5 návrhu a nepřipomínkovat zástavbu na protějším

břehu v Suchdole.

Tím bylo skončeno projednání návrhu připomínek. Pan starosta ještě vyzval předložení dalších

návrhů a připomínek. Nabyly vzneseny.

Pan starosta vyzval návrhový výbor k předložení usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha-Troja po projednání

a) 5 c h v a I u j e

text dopisu s připomínkami k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), uvedený

v příloze tohoto usnesení,

b) 5 c h v a ! uj e

Osvojeně připomínky Svazu městských částí hl.m.Prahy k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu) dle přílohy č. 1

c) 5 c h v a I uj e

Připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) přejaté od Městské části

Praha 7 dle přílohy č. 2

d) 5 c h v a ! uj e

Obecné připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) v Trojské kotlině

dle přílohy č. 3

e) 5 c h v a I u j e

Připomínky MČ Praha — Troja k lokalitě č. 31 7/ Troja dle přílohy č. 4

e) s c h v a ! uj e

Připomínky MČ Praha - Troja k lokalitě č. 318 /Sa/abka dle přílohy č. 4

f) s c h v a ! uj e

Připomínky MČ Praha — Troja k lokalitě č. 319 / Podhoří dle přílohy č. 4

g) s c h v a I uj e

Připomínky MČ Praha — Troja k lokalitě č. 673 / Trojská brána dle přílohy č. 4

h) 5 c h v a ! uj e

Připomínky MČ Praha — Troja k lokalitě č. 404/ Pusté vinice dle přílohy č. 4



i) 5 c h v a l uj e

Připomínky MČ Praha — Troja k lokalitě č. 804 /Trojský zámek, lokalitě č. 805 Botanická zahrada,

lokalitě č. 806 Zoologická zahrada, lokalitě č. 846 Vltava IV, lokalitě č. 857 Trojské svahy, lokalitě č.

858 Trojská pláň a lokalitě č. 961 Vltava sever dle přílohy č. 4

j) u k I á d á

starostovi městské části podepsat průvodní dopis připomínek k návrhu Územního plánu hl. m.

Prahy (Metropolitního plánu) a odeslat připomínky k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy

(Metropolitního plánu) na Magistrát hl.m.Prahy, odbor územního rozvoje.

Termín: 27. 7. 2018

Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 163 bylo schváleno.

***

Bod 2 - lnformace starosty

- Pokračuje stavba hříště MŠ - termín bude dodržen, kromě zábradlí u stromového domku.

***

Bod 3 - Diskuze, závěr

Pan Sirotek — děkuje panu místostarostovi a panu starostovi za přípravu připomínek.

Pan-— děkuje části členů zastupitelstva za podporu požadavku kzamezení další zástavby

v Troji.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:55 hod.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 92 ve spojitosti s § 61 odst. 1

zékona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění,

Zápis byl vyhotoven dne 24. 7. 2018

Zapisovatel: lng. Irena Marková

\ f_„Q
Ověřovatelé: Daniel Sirotek DWJ.................... dne 31}201p



Starosta: Ing. Tomáš Bryknar

 

Razítko obce:


