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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ SE STAROSTOU A RADNÍMI MČ PRAHY 22  

KONANÉ DNE 23. 3. 2017 V PITKOVICÍCH 

A) Účastníci: 

 ÚMČ Prahy 22: Martin Turnovský (starosta), Jiří Knotek (místostarosta), Petr Semeniuk 
(předseda komise výstavby a územního plánování), Michal Selinger (předseda komunitního 
plánování), Dana Sopoušková (vedoucí odboru dopravy a životního prostředí), Petr Mošna 
(vedoucí odboru realizace staveb), Radek Ptáček (vedoucí odboru kanceláře volených 
orgánů), Pavel Veverka (člen redakční rady) 

 Naše Pitkovice, z.s. (dále jen NP): Daniela Paličková (předseda), Urszula Bebarová (člen), 
Stanislav Běhal (člen) 

 Na 30 občanů Pitkovic 

 Opoziční zastupitelé: Vojtěch Zelenka, Radovan Koutský 
 

 
B) Na programu: 

PITKOVICKÉ RYBNÍKY 

1. Výstavba Parku Pitkovické rybníky 

 Pan starosta představil projekt a výši investic na výstavbu parku, které činí 6 260 000 Kč, 

z toho investice MČ celkem 3 546 000 Kč. Jako termín dokončení parku byl uveden konec 

roku 2017.  

 Z následné diskuze s obyvateli Pitkovic vzešly tyto připomínky: 

o přivést do parku elektřinu a osvětlení, 

o s ohledem na volné pobíhání psů a primárního účelu parku jako rekreační zóny pro 

občany označit park po jeho dokončení značkou „vstup pouze se psy na vodítku“. 

 Spolek Naše Pitkovice dále navrhuje: 

o doplnit plánované rekreační prvky o dětskou lezeckou stěnu a navrhnout vhodné 

místo na pétanque nebo kroket, 

o zvážit možnost vybudování mlatové cesty podél potoka na parc. č. 225/1, 225/2, 

187/1, 222/10 a dále napojení na komunikaci. 

 Další kroky: 

o předat podněty ÚMČ a příslušnému odboru (NP), 

o follow-up připomínek 17. 4. 2017 (NP). 

 

2. Rybářský kroužek 

 Paní Paličková vznesla za Naše Pitkovice dotaz na možnost otevření rybářského kroužku 

v Pitkovicích, který se setkal s kladným ohlasem pana starosty. Pan Ptáček za rybáře 

v Uhříněvsi doplnil, že pro otevření kroužku bude stačit zájem 5 až 6 dětí ve věku od 6 let (od 

1. třídy školní docházky). 

 Další kroky: 

o do 10. 4. ověřit předběžný zájem u rodičů o rybářský kroužek (NP), 

o domluvit další postup s ÚMČ a panem Ptáčkem (NP). 

 

      INFRASTRUKTURA 

3. Chodník do Čestlic 
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 Pan starosta informoval o tom, že firma Central Group v této chvíli připravuje projektovou 

dokumentaci, kde se s chodníkem počítá a že stavební povolení na výstavbu chodníku by 

mělo být uděleno do konce roku 2017. 

 Z diskuze vyplynul velký zájem o tento chodník a obyvatelé Pitkovic žádali starostu, aby při 

jednání s CG byl tento bod žádán jako priorita. 

 Spolek Naše Pitkovice nabídl účast na jednáních s CG za občany Pitkovic. 

 Další kroky: 

o domluvit společnou schůzku a intervenovat výstavbu chodníku v roce 2018 (ÚMČ) 

o follow-up 17. 4. 2017 (NP). 

 

4. Cyklostezka Pitkovice – Benice 

 Pan starosta informoval, že pozemky potřebné pro výstavbu cyklostezky jsou odkoupeny jak 

na uhříněveské, tak na benické straně. Otázkou však zůstává financování výstavby, které 

bude třeba řešit z dotací.  

 Pan Běhal vznesl za spolek Naše Pitkovice dotaz, zda by bylo možné zachovat alespoň polní 

pěšinu, která spojuje plánovaný začátek cyklostezky s lesíkem do Benic. Tento dotaz se setkal 

s kladným ohlasem pana starosty a dalších zástupců ÚMČ, byla proto dohodnuty tyto 

společné kroky: 

o na jednání o cyklostezce, které proběhne na ÚMČ  v týdnu od 27. 3. 2017 zjistit 

kontakt na obdělávatele pole, přes které má vést daná cyklostezka, 

o Naše Pitkovice se v součinnosti s ÚMČ poté obrátí na obdělavatele pole, aby pěšinu 

nezoral.  

 

5. Propojení starých a nových Pitkovic pro pěší 

 Pan starosta informoval o přípravách na propojení starých a nových Pitkovic pro pěší z ul. 

Muchomůrková do ulice Křemenáčová podél pozemku par.č. 168/124, k.ú. Pitkovice. V roce 

2017 lze prý očekávat udělení stavebního povolení a v roce 2018 potom samotnou výstavbu. 

 Další kroky: 

o požádat ÚMČ o dodání bližších detailů projektu do 17. 4. 2017 (NP). 

 

6. Cyklostezka podél Pitkovického potoka směrem do Křeslic 

 Pan starosta informoval o tom, že výstavbu plánované cyklostezky komplikuje odkoupení 

pozemků od jejich majitelů, nicméně podpořil podnět, aby ÚMČ upravoval stávající polní 

pěšinu jako je tomu v případě pěšiny podél potoka z Pitkovic směrem do Benic. 

 Další kroky: 

o předat podnět na úpravu pěšiny ÚMČ a příslušnému odboru (NP), 

o follow-up 17. 4. 2017 (NP). 

 

ŠKOLKA 

7. Parkování u MŠ Hlívová 

 Paní Sopoušková informovala o přípravě zavedení úpravy parkování týkající se všech 

parkovacích stáních patřících k MŠ Hlívová. Od začátku dubna 2017 tak zde bude parkování 

upraveno pomocí parkovacích hodin v čase od 6 do 17 hod. na max. dobu 30 minut. Od 17 do 

6 hod. bude 14 parkovacích stání a 2 parkovací stání pro invalidy bez omezení.  

 Realizace: začátek dubna 2017. 
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8. Prostory na kroužky pro děti 

 Pan starosta podpořil podnět ze strany spolku Naše Pitkovice na organizování kroužků pro 

děti z Pitkovic v MŠ Hlívová - např. angličtina, tanečky pro holky, pohybová výchova pro holky 

i kluky. Tento bod je nutné projednat primárně s paní ředitelkou školky, Vlastou Zdobinskou. 

 Další kroky: 

o předat podnět ÚMČ k projednání s paní ředitelkou Zdobinskou (NP), 

o follow-up 17. 4. 2017 (NP). 

 

ROZVOJ PITKOVIC 

9. Hřiště pro dospělé a teenagery 

 Paní Paličková vznesla za Naše Pitkovice dotaz na možnost výstavby víceúčelového 

sportovního hřiště pro starší děti a dospělé a žádala pana starostu, aby byl tento bod při 

jednání s firmou Central Group žádán jako priorita. 

 Pan starosta informoval o tom, že je v Pitkovicích v současné chvíli pouze jedno soukromé 

fotbalové hřiště, takže bude nutné identifikovat vhodné pozemky a zahájit společnou diskuzi 

s firmou Central Group, která by mohla hřiště postavit v rámci další plánované výstavby. 

 Kromě toho pan starosta informoval o výši investic do opravy hřiště v Hájku u Uhříněvsi, 

které v roce 2016 činily celkově 576 800 Kč. 

 Další kroky: 

o předat podnět ÚMČ a příslušným odborům (NP), 

o iniciovat společnou schůzku s firmou Central Group (ÚMČ a NP), 

o do 17. 4. připravit návrh na umístění hřiště v Pitkovicích (NP), 

o follow-up 17. 4. 2017 (NP). 

 

10. Náměstí 

 Byla diskutována výstavba pitkovického náměstí. Pan starosta uvedl, že v této chvíli nejsou 

k dispozici žádné pozemky a byla by nutná změna jak územního, tak metropolitního plánu.  

 

11. Vánoční strom 

 Pan starosta podpořil podnět ze strany spolku Naše Pitkovice na vysazení vánočního stromu 

u dětského hřiště v ul. Strakošová. Nutné projednat s odborem životního prostředí (pí. 

Sopoušková) a odborem realizace staveb (p. Mošna) další postup ohledně vytipování 

vhodného místa pro vysazení stromu a zavedení elektřiny pro pozdější osvětlení.   

 Další kroky: 

o předat podnět ÚMČ a příslušným odborům (NP), 

o společně projednat vhodné místo pro vysazení vánočního stromu (ÚMČ a NP),  

o follow-up 17. 4. 2017 (NP). 

 

OBCHVAT  

12. Výstavba obchvatu Pitkovic s výjezdem od domů v ulici Pýchavková 

 Tento dotaz nebyl diskutován. 

 

13. Plány výjezdu na ul. K Dálnici u nových domů 

 Tento dotaz nebyl diskutován. 
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DOPRAVA 

14. MHD spojení Pitkovic s nákupní zónou v Čestlicích, aquaparkem a Průhonicemi (autobus) 

 Paní Sopoušková informovala o tom, že od 29. 4. 2017 bude platit nový jízdní řád, který mj. 

posílí spoje mezi Pitkovicemi a Uhříněvsí. Spojení Pitkovic se středočeským krajem nicméně 

tento nový řád neřeší a bude nutné podat nové připomínky na Ropid. 

 Další kroky: 

o předat podnět ÚMČ k projednání v rámci komise dopravy (NP), 

o podat připomínku na Ropid (ÚMČ), 

o follow-up 17. 4. 2017 (NP). 

 

15. Zachování školního autobusu 570 do Měcholup. 

 Paní Sopoušková informovala, že toto nebylo zahrnuto v posledních připomínkách na ROPID 

a bylo by nutné postupovat podobně jako v bodě 14 viz výše. 

 

16. Ranní školní autobus do Petrovic podobně jako ranní spoj č. 232 ke škole Br. Jandusů. 

Případně výstavba nové zastávky mezi zastávkami Horčičkova – Jakobiho, např. na křižovatce 

Novopetrovická – Štychova. 

 Pan starosta informoval o tom, že toto nespadá do kompetence MČ Praha 22, ale pod Prahu 

15. 

 

17. Omezení dopravy a uzavírky v Pitkovicích s ohledem na plánovanou opravu mostu a 

výstavbu vodovodu do Uhříněvsi? 

 Tento dotaz nebyl diskutován. 

 

18. Odbočovací pruh do Čestlic 

 Pan Mošna informoval o plánované výstavbě nového odbočovacího pruhu směrem k 

Čestlicím u protihlukové stěny v ulici K Dálnici.  

 Realizace: do konce roku 2017. 

 Další kroky: 

o požádat ÚMČ o dodání bližších detailů projektu do 17. 4. 2017 (NP). 

 

19. Přechod u MŠ Hlívová na ul. K Dálnici 

 Paní Sopoušková informovala o plánech na prodloužení pruhů k přechodu v součinnosti 

s policií ČR a na instalaci měřiče rychlosti (v dalším kole připomínek na magistrát hl. města 

Prahy v únoru 2018)  

 Další kroky: 

o předat podnět ÚMČ a příslušným odborům (NP), 

o follow-up 17. 4. 2017 (NP). 

 

20. Kruhový objezd 

 Pan Knotek informoval, že se zvažuje kamerový systém. 

o požádat ÚMČ o dodání bližších detailů projektu do 17. 4. 2017 (NP). 

 

BEZPEČNOST 

21. Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích 
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 Na závěr bylo diskutováno téma volného pobíhání psů na veřejnosti. Bohužel se nedospělo 

k žádnému závěru, neboť neexistuje zákon či vyhláška, který by toto upravoval. S ohledem na 

vznikající park Pitkovické rybníky pan starosta podpořil návrh paní Paličkové na umístění 

značky zakazující volné pobíhání psů v parku viz bod 1. 

 

 

C) Závěr: 

Ze setkání se starostou a radními ÚMČ Praha 22 den 23. března 2017 vzešly pro obyvatele Pitkovic 

jako priorita tyto body: 

 Chodník do Čestlic (ad bod 3) 

 Cyklostezka Pitkovice – Benice (ad bod 4) 

 Prostory na kroužky pro děti (ad bod 8) 

 Víceúčelové sportovní hřiště pro velké děti a dospělé (ad bod 9) 

 MHD spojení do Čestlic, k aquaparku a dále do Průhonic (ad bod 14) 

 

Ve výstavbě nebo plánované jsou tyto body: 

 Propojení starých a nových Pitkovic pro pěší (ad bod 5) 

 Parkování u MŠ Hlívová (ad bod 7) 

 Odbočovací pruh do Čestlic ( ad bod 18) 

 Přechod u MŠ Hlívová na ul. K Dálnici (ad bod 19) 

 

Zapsala Daniela Paličková v Praze dne 27. března 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


