ZÁPIS ZE SETKÁNÍ S RADNÍMI MČ PRAHY 22
KONANÉ 7. 2. 2018 V PITKOVICÍCH
A) Účastníci:
 Členové rady MČ Praha 22: Martin Turnovský (starosta), Jiří Knotek (místostarosta), Jiří
Matyášek (radní a předseda Finančního výboru), Petr Semeniuk (předseda Komise výstavby a
územního plánování)
 ÚMČ Praha 22: Dana Sopoušková (vedoucí odboru dopravy a životního prostředí), Radek
Ptáček (vedoucí odboru kanceláře volených orgánů), Pavel Veverka (člen Redakční rady), Petra
Vaňková (tajemnice Redakční rady), Kateřina Kaňoková (členka Komise komunitního
plánování)
 Členové zastupitelstva MČ Praha 22: Martin Langmajer, Radovan Koutský, Ondřej Lagner
 Pitkovičtí: Členové spolku Naše Pitkovice a na 30 občanů Pitkovic

B) Prezentace:
Po přivítání v 18:05 hod. panem starostou následovalo přivítání ze strany pana Matyáška a paní
Paličkové, která setkání za Naše Pitkovice zorganizovala. Pan Matyášek představil program setkání
a ujal se slova, aby shrnul svou dosavadní práci pro Pitkovice, kdy zmínil především četnost setkání
a pracovních skupin, které v Pitkovicích probíhají a na které občany Pitkovic pozval. Také zmínil, že
je do budoucna v plánu pořádat širší setkání s občany Pitkovic nejméně dvakrát do roka. V Uhříněvsi
se konají také tzv. kulaté stoly, které jsou veřejně přístupné, přičemž ten týkající se Pitkovic, bude v
září 2018.
I.

REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2017
1. Park Pitkovické rybníky (na jaře 2018 bude ještě výsadba stromů, rostlin a ovocného sadu,
slavnostní otevření)
2. Vysazení a zprovoznění vánočního stromu pro Pitkovice
3. Nová houpačka pro nejmenší na hřišti v ul. Strakošová

II.

HLAVNÍ TÉMATA PROJEDNÁVANÁ SE SPOLKEM NAŠE PITKOVICE (dále jen „NP“) V 2017
1. Chodník do Čestlic (pozemky nejsou ve vlastnictví MČ, ale MČ s majitelem firmou CG
aktivně jedná, projektová dokumentace již byla CG podána, nyní vyžádáno její doplnění,
na což má CG čas až 5 měsíců),
2. Fitpark a dobudování koše na basketbal (min. 200m2 s min. 4 herními prvky, se
speciálním povrchem, je připraveno financování této akce z účelové dotace a zčásti
z rozpočtu MČ, ovšem dotace byla určena pro rok 2017, proto teď MČ čeká, zda MHMP
schválí převod těchto financí do roku 2018),
3. Odbočovací pruh na Čestlice (očekává se výstavba v tomto roce, v dikci TSK, SP vydáno),
4. Propojení starých a nových Pitkovic (pomocí chodníku na par. č. 168/124, k.ú. Pitkovice,
čeká se na udělení stavebního povolení – jedná se o napojení z ul. Mochomůrková do ul.
Křemenáčová),
5. Mateřské centrum „klubovna“ Pitkovice (v návrhu rozpočtu na 2018 je investice
zahrnuta, jsou vytipovány 3 lokality na stavbu klubovny, dále se čeká na výsledek jednání,
zda v nově budovaném Alzheimer Home nebude možné využívat společenskou místnost),
6. Nákup pozemků (záměr se bude projednávat na zastupitelstvu 28. 2. 2018, nutné
financování z dotačních zdrojů, které je podmínkou celého záměru),
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7.
8.

9.

Nové multifunkční hřiště (ve fázi vytipování možných lokalit, úvahy o záměru),
Cyklostezka Pitkovice – Benice (celkové náklady odhadem 15 mil. Kč – územní rozhodnutí
je vydáno a během roku 2018 očekávají udělení stavebního povolení, na přelomu
2018/2019 by se mohlo začít stavět. Problémem však je, že cyklostezka částečně zasahuje
do katastrálního území Benic. Bude nezbytné dělení nákladů mezi oba samosprávné celky,
sdružení dotace),
Hluková studie (bude nutné nechat provést nové hygienické měření).

III. ROZPOČET A INVESTIČNÍ AKCE PRO PITKOVICE NA ROK 2018
V roce 2018 jsou v Pitkovicích plánovány investice v hodnotě cca 10 mil. Kč – jedná se o
investice pro školku, fitpark, park Pitkovické rybníky, výkup pozemků (10% spoluúčast), opravu
lávky přes Pitkovický potok, která je v havarijním stavu, cyklostezku Pitkovice – Benice (PD) a
vybudování klubovny.
IV. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU SEJDEME SE V PARKU
Paní Paličková vysvětlila výchozí situaci, na kterou projekt reaguje, a to chybějící občanskou
vybavenost v Pitkovicích a tedy i chybějící zázemí pro společná setkávání občanů Pitkovic.
Spolek Naše Pitkovice uspěl v programu Živá komunita Nadace Via s projektem Sejdeme se v
parku, kde pomyslným parkem je místo okolo hřiště v ulici Strakošová. Na projekt získal
maximální možnou částku ve výši 100 000 Kč a tyto finance by se měly investovat na zvelebení
prostředí na zmiňovaném místě. Mezi prvními náměty jsou pořízení altánu nebo zahradního
domku, úprava zeleně, pronájem mobilního WC nebo výstavba pítka, mlžítka a pítka pro psy.
Paní Paličková pozvala všechny účastníky setkání na první veřejné plánování k projektu, které
se uskuteční v sobotu 3. března od 15 hod. v restauraci Cafe Pitkovice. Představení projektu
sledovala společně s pitkovickými občany i paní Hulmanová z Nadace Via.
C) Diskuze:
1. Paní Hájková, Žampiónová – dotaz na dostavbu ZŠ U Obory
Otázka: Kdy bude dostavěna ZŠ U Obory? Přístavba měla být hotová už v roce 2017.
Odpověď: Dostavba měla být dokončena v lednu tohoto roku, ale z důvodu složitosti dotace
z EU byl termín posunut. Bude otevřena od září 2018 (pan Semeniuk).
2. Paní Paličková, Chorošová – dotaz na spádovost dětí do ZŠ
Otázka: Bude se měnit spádovost dětí z Pitkovic s ohledem na plánovanou výstavbu ZŠ
Romance? Kam spadají děti z Vivusu?
Odpověď: S ohledem na demografii lze očekávat, že se spádovost měnit nebude. Děti z Pitkovic
by tak měly i za 3-4 roky spadat do ZŠ U Obory. Děti z objektu Vivus v Uhříněvsi, kteří aktuálně
spadají pod ZŠ Bratří Jandusů, by možná mohly v budoucnu navštěvovat plánovanou ZŠ
Romance (pan starosta).
3. Pan Vocásek, Klouzková – dotaz ohledně dopravy
Otázka: Kdy bude zprovozněn okruh 511 okolo Prahy? Co pro to dělá MČ Praha 22? Jak bude
MČ reagovat na uzavření městské spojky pro kamiony?
Odpověď: Jednání o okruhu 511 probíhají, MČ je velmi podporuje a snaží se přesvědčovat
dotčené, že výstavba je nutná. Optimistický harmonogram předpokládá, že v roce 2020 by
mohlo být započato s výstavbou a v roce 2026 by mohlo být dostavěno, což je nejoptimističtější
výhled. MČ se společně se stavbou okruhu 511 snaží o výstavbu Hostivařské spojky (investor
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hl. m. Praha) a dalších propojovacích komunikací, například o výstavbu komunikace pod
skládkou spojující ulice K dálnici a V Pitkovičkách nebo Františka Diviše a další propojovací
komunikace (investor hl. m. Praha), tak, aby se doprava odklonila (pan starosta).
Pan Körber, V Pitkovičkách – dotaz na konkrétní termíny staveb propojovacích komunikací
Otázka: Kdy budou zmíněné propojovací komunikace dostavěny?
Odpověď: Velmi optimisticky do 2 let zahájení výstavby (pan starosta).
4. Pan Vocásek, Klouzková – dotaz k odbočovacímu pruhu směrem na Čestlice
Otázka: Kdy bude odbočovací pruh do Čestlic?
Odpověď: Stavební povolení je vyřízené, ale investorem je TSK, přesný termín tedy nelze
predikovat. Snad to bude během roku 2018 (pan starosta).
5. Pan Sedlák, Pýchavková – dotaz na nově zřízenou linku 213
Otázka: Dělá se nějaká statistika ohledně přesnosti odjezdů nově zřízení linky 213? Z metra
Háje jezdí autobus často se zpožděním.
Odpověď: OŽPD nemá informace, že by autobus jezdil se zpožděním. S nápadem na zavedení
linky 213 přišel ROPID a část obyvatel uvítala spojení až na zastávku Želivského (paní
Sopoušková).
Další kroky:
 Prověřit podněty na zpoždění zmiňovaného spoje (OŽPD).
 Předat podnět na ROPID (OŽPD).
6. Pan Sedlák, Pýchavková – dotaz na MHD spojení s Čestlicemi a Průhonicemi
Otázka: Bude linka do Čestlic, Průhonic?
Odpověď: ROPID se k zavedení linky spojující Pitkovice s Čestlicemi/Průhonicemi zatím
nepřiklání. Z důvodu nevytíženosti linky 325 bylo spojení před několika lety změněno a
Pitkovicemi neprojíždí. Od nádraží Uhříněves jezdí do Čestlic linka 325 přes Benice (paní
Sopoušková).
Paní Paličková doplnila, že v březnu 2017 byla odpověď paní Sopouškové stejná a táže se, co
se pro to dá udělat. Paní Sopoušková radí obrátit se s žádostí na ropid@ropid.cz.
 Paní Paličková dále doplnila, že Křeslice mají novou linku na Háje, takže jisté změny
směrem k plným autobusům evidentně udělat jdou.
 Kvůli Vivusu asi dojde k navýšení vytížení linky 213, ROPID to bude muset začít řešit (paní
Paličková, pan starosta).
 Dotazy na ROPID proudí, ale ROPID odpovídá vágně (pan Kalinský).
Další kroky:
 Připravit podnět na ROPID za MČ Praha 22 (OŽPD).
 Poslat podnět na ROPID za Pitkovice (NP).
7. Pan Kalinský, Žampiónová – dotaz na parkování u školky
Otázka: Problematika parkování pro rezidenty, konkrétně přes MŠ. Bude s tím město něco
dělat?
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Odpověď: Parkoviště u MŠ bylo vybudováno pro potřeby školky, MČ zpočátku nechala
parkování volné, ale rodiče si stěžovali, že nemají kde parkovat. Lze uspořádat schůzku
konkrétně na toto téma a najít kompromis v řešení – např. posunutím časů parkovací doby
(paní Sopoušková).
Další kroky:
 Kontaktovat paní Sopouškovou ohledně domluvení schůzky (pan Kalinský).
8. Pan Langmajer, Pýchavková - je v řešení tzv. Pitkovická šikana (zatáčka k hospodě)?
Otázka: Zatáčka v Pitkovicích od hospody ke kruháku – není chodník, silnice je úzká. Bude se
to řešit?
Odpověď: Dalo by se to vyřešit jednosměrkou s náhradou na ulici Štychova. Projekt na to je
vytvořený, ale problémem je územní plán (pan starosta).
9. Pan Strnad, Májovková - dotaz na stromy napadané houbami, oddělení parku od silnice a
propojení Pitkovic s okolními částmi
Otázky: V parku u hřiště ve Strakošové je cca 15 stromů napadených houbou, ví se o tom? Bude
zelený plot mezi parkem u rybníků a silnicí? Budou chodníky kolem Pitkovic, aby maminky
s kočárky nebyly uzavřeny jen v Pitkovicích?
Odpovědi: OŽPD informace o problému s houbami zatím nemá, věc bude prošetřena (paní
Sopoušková). Oddělení parku a silnice je plánováno, na jaře 2018 by měla být realizována
výsadba živého plotu. Bude provádět stejná firma, která v parku pracovala již v roce 2017 (pan
Semeniuk). Není pozitivní odpověď na výstavbu propojení Čestlic, Benic a Pitkovic, zatím. Ale
bude chodník mezi Muchomůrkovou a Křemenáčovou v návaznosti na budoucí ÚR a SP – viz
dotaz a odpověď výše (pan starosta, pan Matyášek).
Další kroky:
 Kontaktovat paní Sopouškovou z OŽPD ohledně upřesnění napadení houbou (pan
Strnad).
10. Pan Langmajer, Pýchavková - dotaz na pařezy okolo silnice
Otázka: Pařezy v parku, které tam zůstaly, jsou nebezpečné při případné nehodě autobusu. Co
s nimi?
Odpověď: Pařezy budou vyfrézovány (pan Semeniuk).
11. Pan Skutka, Strakošová – dotaz na propojení Pitkovic s okolními částmi
Otázka: Plánuje se propojení Pitkovic s okolními částmi? Prozatím jsou Pitkovice jakýmsi
ostrovem.
Odpověď: Optimistická odpověď na propojení s okolními částmi a obcemi neexistuje, reálné je
pouze propojení se starými Pitkovicemi (pan Matyášek).
12. Pan Vocásek - dotaz na cyklostezky/multifunkční cesty
Otázky: Nemohla by místo cyklostezky vzniknout multifunkční cesta pro cyklisty, pěší i kočárky?
Nebude cyklostezka spojující Pitkovice a Bence cestou odnikud nikam? - nesystematičnost.
Odpověď: V případě cyklostezky Pitkovice – Benice se nejedná o ojedinělou cyklostezku, jsou
v plánu další, např. od Vivusu kolem Pitkovického potoka směrem na Křeslice, která bude
navazovat na cyklostezku z Netluk. Cyklostezka na Průhonice není reálná, okolo silnice je cca
200 vlastníků a některé se ani nepodařilo kontaktovat (pan starosta).
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Paní Paličková – dotaz na spojující cestu do Benic a do Čestlic
Otázka: Na setkání před rokem jsme probírali možnost oslovit majitele pole, zda by neumožnili
volnou cestu pro pěší na svém pozemku, než se vyřeší finance na cyklostezku do Benic a
povolení/finance na chodník do Čestlic. Jak toto dopadlo?
Odpověď: Jednání se společností Orco, která vlastní pozemky směrem do Benic, ohledně
nezorávání pole nedopadlo dobře. Reakce nebyla vstřícná (pan starosta).
Další kroky:
 Prověřit, zda v této věci můžeme jako spolek nějak pomoct, např. peticí (paní
Paličková, NP).
13. Pan Langmajer – informace o plánech postavit na pozemcích společnosti Central Group za
stávající zástavbou v ul. Pýchavková menší obchod. V této chvíli prý probíhají jednání
s vybraným obchodním řetězcem.
14. Pan Skřivan, V Pitkovičách – dotaz na investice do starých Pitkovic
Otázka: Plánuje se nějaká investice do Starých Pitkovic?
Odpověď: Z bývalé truhlárny ve starých Pitkovicích má vzniknout polyfunkční dům (Dům pěti
elementů – Green Park Pitkovice) a s tím proběhne i výstavba chodníků, přechodu a parkoviště.
Součástí projektu by měla být i rybí restaurace (pan starosta).
Další kroky:
 Kontaktovat společnost Nový domov Praha s. r. o. (NDP) o více informací k projektu
(NP). Více informací je uloženo na stránkách MČ v prezentaci investora před Komisí
KVUP.
 MČ připravuje nový SW v rámci participativního rozpočtu, který bude sbírat podněty
obyvatel MČ Praha 22 na zlepšení MČ. Až bude vše připraveno, kdokoli z obyvatel Prahy
22 se bude moci se svým námětem přihlásit, aby se mohlo ověřit, zda je projekt
realizovatelný (pan Matyášek).
15. Pan Skřivan, V Pitkovičkách – dotaz na účast na dalších schůzkách spolku Naše Pitkovice
Otázka: Je možné se účastnit pracovních schůzek spolku NP s panem Matyáškem?
Odpověď: Byly zopakovány termíny schůzek a pozvání pro všechny, kdo se jich chtějí účastnit
(pan Matyášek, paní Paličková).
16. Pan Fischer, Chorošová – dotaz na hlukovou situaci a omezení rychlosti v ulici Chorošová
Otázky: Ve chvíli kdy se na D1 postavila protihluková stěna na straně Průhonic, navýšil se hluk
v Pitkovicích. Bude protihluková stěna na dálnici i směrem na Průhonice, je možné to řešit
společně s Čestlicemi? V ul. Chorošová chybí navazující značka 20 km, je možné ji tam dodělat?
Odpovědi: Dotazy na zvýšený hluk už zazněly z více stran. Stěna se bude muset řešit s ŘSD a
bude nutné provést hygienická měření (pan starosta). Hygienickou stanici může kontaktovat
každý občan a objednat si měření zdarma (paní Sopoušková). Měření, které proběhlo
v nedávné době v bytovém domě v ul. Strakošová, ukázalo, že se zde hladina hluku pohybuje
v rámci povolené normy. Z měření nicméně není k dispozici oficiální zápis (pan Březina,
Strakošová). V ul. Chorošová se nyní připravuje prověrka značení zástupci policie, konkrétně
se to bude řešit na jaře 2018 (paní Sopoušková).
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D) Závěr a rozloučení:
Po 2 hodinách ukončil pan Matyášek schůzku, poděkoval za účast a pan starosta se ujal
závěrečného slova. Paní Paličková pozvala všechny občany na nejbližší akce spolku.
V Praze dne 9. února 2018.
Zapsali Renáta Zahořáková a Miroslav Bebar. Ověřili Daniela Paličková a Jiří Matyášek.
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