Zápis
ze 4. jednání komise výstavby a územního plánu ze dne 29.6.2015
Účastníci: viz prezenční listina, omluveni p. Semecký, Ing.arch. Starčevič a p. Vorlíček
neomluveni p. Doležal a p. Musil
Předseda Ing. Petr Semeniuk seznámil členy komise s následujícím programem:
1. Představení záměru využití Podleského rybníka k vodnímu lyžování
2. Informace o trase Hostivařské spojky v úseku Přátelství - Netluky
3. různé
Hlasování o přizvání zástupce spol. Wake and Wild s.r.o.: pro - 11, proti - 0, zdržel se – 0
(přišel Ing. Turnovský)
Hlasování o programu: pro - 12, proti - 0, zdržel se – 0
Při jednání komise bylo k jednotlivým bodům programu dohodnuto a konstatováno:
K bodu 1.
Zástupce spol. Wake and Wild s.r.o. prezentoval záměr společnosti realizovat na Podleském rybníce vodní
lyžování. V úvodu informoval o stávajícím provozu, který je na Velké Laguně (Nové Mlýny).
Záměr na Podleském rybníce je vymezení drah o celkových délkách 698 m, 170 m a 160 m. Jednalo by se
o ocelovou konstrukci s celkem 9-ti stožáry kotvenými lany do dna a břehu rybníka. V rámci stavby by
byl rekonstruován objekt pro správce č.p. 101.
Vlastník rybníka ŠTIČÍ LÍHEŇ – ESOX spol. s r.o. uzavřela se společností smlouvu o pronájmu na 5 let,
s možností prodloužení.
Hlasování k záměru bylo odsunuto na příští jednání komise, které se předpokládá ve lhůtě do jednoho
měsíce.
K bodu 2.
Ing. Turnovský informoval o vstupních jednáních s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy
k územnímu vymezení Hostivařské spojky (propojovací komunikace ul. Přátelství - Pražský okruh,
projednávaná změna Z 2835/00). Ke stavbě je rozpracováno více variant, které bude třeba posoudit
s ohledem na širší vztahy (cyklostezky, záplavové území, vliv na zástavbu a přírodu apod.).
(z dalšího jednání se z časových důvodů omluvili p. Langmajer a p. Vintr)
K bodu 3.
Ing. Turnovský předložil komisi k posouzení žádost o prodloužení užívání dočasné stavby pneuservisu a
půjčovny vozíků (2 UNIMO buněk a ocelového svařovaného přístřešku), na pozemku parc.č. 1641/2, k.ú.
Uhříněves, při ul. Přátelství a Bečovská v Praze – Uhříněvsi, a to na dobu dočasnou do 31.12.2020.
Provozovna byla v roce 2004 zkolaudována na dobu dočasnou do 31.12.2010 a následně byla dočasnost
prodlužována. Současný termín vyprší 31.12.2015.
Komise posoudila stávající provozovnu jako bezproblémovou a prodloužení dočasnosti o pět let za
akceptovatelné. Komise doporučuje RMČ vydat kladné stanovisko.
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se – 0.

Zapsala : Ing. Julie Máslová

Kontroloval : Ing. Petr Semeniuk

