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  Datum:  12.2.2018 

Pro:                                                      Členy Spolku Pro Komořany. Datum jednání: 12.2.2018 

Kopie na: www.spolekprokomorany.cz. 

Důvod jednání: Veřejná členská schůze 

Účastníci: Dle prezenční listiny  

 

# Závěry / Témata / Úkoly  

1.  Uvítání  

 Představení výboru 

 Představení zástupců firmy UNIT architekti, s.r.o, kteří vyhráli výběrové řízení na 

zpracování územní studie 

 

2. Prezentace komunitních aktivit 

– viz leták Zpráva o činnosti v příloze 
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3. Moderovaná rozprava 

Otázka na rozsah územní studie (ÚS) 

Územní studie zahrnuje oblast od Cholupického potoka na severu, okrajem lesa na východě Vltavou na 

západě a dálničním obchvatem na jihu. Požadovali jsme území až k hranici katastrálního území 

Zbraslav, ale zastupitelstvo P12 tuto oblast vyňalo. Nicméně jsme se domluvili s developerem 

Rovenský-Rosen na tom, že umožní: 

 Příjezdy k sousedním pozemkům 

 Vybudování chodníku z Komořan na Zbraslav podél ulice Komořanská na jeho pozemcích 

 Vybudování zastávky poblíž ulice Branišovská směrem do centra 

 Propojení cyklostezek od Vltavy k ul. Branišovská 

 Prostupy územím 

 Vyřešení vyústění Nové Komořanské na starou Komořanskou (brejle) 

 

Kdo jsou „investoři“, přizvaní k přípravě ÚS? 

 Na předložení svých věcných požadavků bylo osloveno 48 subjektů, kteří vlastní větší pozemky 

v této lokalitě, nebo tady vyvíjí nějakou činnost (firmy, spolky). Své požadavky předložilo 18 

subjektů. 

Jaké bude využití prostoru bývalých Modřanských strojíren? 

 Vlastník větší části strojíren CTY Development se účastní prací na ÚS 

 Zpracoval si vlastní studii pro své území, ve které část ponechává na nerušící výrobu, v části 

přilehlé k ulici Komořanská plánuje občanskou vybavenost a zbytek byty. 

 Souhlasí s přivedením tramvaje na jeho území 

Přednášky a povídání o pražských mostech – Ing. Jan Zemánek 

Ing. Jan Zemánek nabídl následující témata: 

1. Karlův most ve světle legend spojených se   sv.  Václavem 

2. Co skrývají Zámecké schody  s vazbou na opevnění Přemyslovců 

3. Tajemství pomníku sv.Václava s vazbou na oživlé postavy českého Panteonu 

4. Proč spadla Trójská lávka 

5. Libeňský most – možnosti a souvislosti 
Hlasování o termínech: 

 Většina se přiklání k tomu, aby se to konalo ve všední den od 19:30 

 Na frekvenci se ještě poradíme ve výboru 
 
Závěr: Jan Zemánek a P. Běťák připraví návrhy termínů 
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Petr Cahyna - Popadané stromy v lese 

Nutno kontaktovat odbor ŽP, případně majitele lesů, aby se postarali o odklizení.  

(Spolek a paralelně pan Cyhyna a Ing. Jandová už vyzvali odbor ŽP a to už kontaktovalo Lesy ČR a 

Pražské arcibiskupství k provedení úklidu) 

Jana Obersteinová dává podnět, aby se ke 100-letému výročí založení republiky vysadila v centrálním 

prostoru lípa. 

Petr Nekovář navrhuje, aby se se v územní studii pamatovalo na schody na přístupu k zastávce 

autobusu č. 165 směrem do centra z východní strany. 

Ivan Běťák – ve studii je nutné pamatovat na sportoviště pro děti i seniory a sportovní halu 

Ing. Zdeněk Kuchař doporučuje, aby se v územní studii pamatovalo na rozšíření parkoviště v blízkosti 

řezníka 

Návrhy členů a občanů na další aktivity, cíle spolku na tento rok (brainstorming) 

 

Výsledky - priority: 

1. Tramvaj (17 hlasů) 

2. Zasazení Lípy ke 100-letému výročí založení republiky (Lípa srdčitá, ne Balkánská, která prý 

zabíjí včely) (15 hlasů) 

3. Škola 1+2. Stupeň (13 hlasů) 

4. Hřiště pro děti a seniory (13 hlasů) 
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4. Termín výroční členské schůze s volbou předsednictva: 11.6.2018 

 Schválení hospodaření za rok 2017 

 Schválení zprávy o činnosti 

 Volba výboru 

 

Zapsali: Petr Běťák a Vladimír Vávra 

 


