Zápis
z 24. jednání komise výstavby a územního plánování ze dne 6.9.2018
Účastníci z komise VaUP: viz prezenční listina, omluvili se Langmajer, Moravec, Turnovský,
Vintr, Volf, Vorlíček
O přizvání na jednání požádali Ing. Kroupová a p. Marek, zástupci z petičního výboru Petice –
FINEP „Obytný soubor Kašperská“, Praha 22
- o žádosti bylo hlasováno: pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
(zástupci petičního výboru byli přizváni k jednání komise)
Dále požádal Ing. Lagner o přizvání na jednání p. Koutského
- o žádosti bylo hlasováno: pro – 4
proti – 2
zdržel se – 1
(p. Koutský nebyl přizván k jednání komise)
Předseda seznámil členy komise s programem:
1) informace zástupců spol. LIDL o možnosti řešení zastávky BUS v ulici Bečovská
2) informace zástupců spol. FINEP k plánované výstavbě OS, s ohledem k podané petici
3) různé
– o programu bylo hlasováno: pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
K jednotlivým bodům jednání:
k bodu 1)
Zástupci LIDL informovali o výsledku jednání ohledně zastávky autobusu v ulici Bečovská
s dopravcem ROPID (v návaznosti na 22. jednání komise, připomínka k záměru prodejny na
pozemku parc.č. 1529/12 a dalších, v k.ú. Uhříněves, mezi ul. Přátelství a Bečovská). Z jednání
vyplynul požadavek na zastávku pro menší autobus délky 12 m. Mezi plánovaným vjezdem
k prodejně a přechodem pro chodce byla prezentována možnost řešení nástupního ostrůvku délky
12 m a šířky 2,5 m na pozemku komunikace. Vzhledem k menší frekvenci spoje a omezené
rychlosti na komunikaci je možné řešit zastávku autobusu bez zálivu. Prezentované řešení bude
poskytnuto Ing. Sopouškové.
k bodu 2)
S ohledem na výše uvedenou petici a na žádost Ing. Lagnera byli na jednání komise přizváni
zástupci spol. FINEP ve věci Obytný soubor Kašperská. Po připomenutí záměru bylo
diskutováno k dotazům členů komise a zástupců petičního výboru, týkajících se vlivu stavby na
její okolí, zejména s ohledem na podlažnost, parkování, zatížení veřejné dopravy a kapacitu
služeb (pošta).
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