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Zápis z jednání MČ Praha 12 se Spolkem Pro Komořany 
 
Datum: 4. 12. 2019; 10:00-11:00 
Místnost: 504 
Přítomni:  
MČ Praha 12 - Mgr. Adamec, Ing. Tylová, Ing. Kos, Ing. Jandová, JUDr. Chudomelová, 

Ing. Fremr 
Spolek Pro Komořany - Ing. Běťák, p. Zemánek, Ing. arch. Rybníčková 
 
Program:  
1. Body řešení v Komořanech 
2. Požadavky Spolku na veřejnoprávní smlouvy v celém území.  
3. Diskuse nad nedořešenými body z minulé schůzky  
4. Připravované akce Spolkem pro Komořany 
5. Různé 
6. Další schůzka 

K jednotlivým bodům programu 

 
1. Body řešení v Komořanech 

1. Zaurgovat hromadný podnět na změny ÚP podle ÚS. (Ještě podnět není zaevidován. 
Mělo to být během listopadu, ještě to neprošlo výborem pro územní rozvoj) 

- aktuální stav bude prověřen a zaurgován 
2. Páteřní komunikace skrze strojírny – nevyžaduje změnu ÚP  

- o realizaci komunikace bude jednáno s developerem (CG) s cílem jej zahrnout 
do příslušné smlouvy 

- realizaci komunikace by občané uvítali. Stavba této komunikace by měla být 
realizována jako první před dalšími změnami v prostoru bývalých strojíren! Je 
nutná jako první z důvodu odklonění dopravy z Modřanského háje, Regulusu a 
dalších firem z ulice Do Koutů a Revoluce, dále kvůli výstavbě školy a všech 
objektů v Koutech. Dále kvůli vybudování dešťové kanalizace, která v ulici 
do koutů chybí 

3. Základní škola – nevyžaduje změnu ÚP 
- MČ jedná o vyhrazení prostředků na školu v rozpočtu HMP 
- zvažuje se vypsání otevřené architektonické soutěže na projekt základní školy 
- lze se obrátit na Českou komoru architektů, která dělá poradenství a metodické 

vedení ve vypisování architektonických soutěží 
4. Mateřská školka – nutná změna ÚP 

- Spolek upozorňuje, že z demografické studie vyplývá, že už za dva roky bude 
v Komořanech deficit asi 50 míst v MŠ a podle územní studie (ÚS), která se 
opírá o Metodický pokyn HMP – viz usnesení ZHMP č.10/05 bude tento 
deficit ještě vyšší (viz str. 99 textové části ÚS) 

- Spolek apeluje na to, že tento problém je nutno urgentně vyřešit 
- MČ bude jednat s CG o nejvhodnějším umístění nové školky a její realizaci 

v první etapě výstavby – o výsledku jednání bude Spolek informován 
5. Doprava – stav s obchvatem? Připravit variantu řešení pro případ, když záměr 

vybudovat obchvat neprojde schvalovacím řízením  
- stále se čeká na potvrzení platnosti ÚR Nové Komořanské - následně bude 

možné soutěžit projektanta DSP 
- peníze na výkup pozemků jsou stále v rozpočtu HMP 
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- aktuálně se zároveň jedná o zkapacitnění křižovatky Komořanská x Gen. Šišky 
s předpokládanou realizací v roce 2021 

- zároveň probíhá změna ÚP související s prodloužením tramvaje do Komořan 
6. Koncepce řešení návazných ploch na území urbanistické studie Komořan, zejména 

odstavných parkovišť pro omezení tranzitu vozidel přes Komořany 
- nejsou dořešeny širší vztahy - trasy pro cyklisty, trasy pro pěší, řešení 

Vltavského břehu 
- záměr je získat finance na dořešení těchto vztahů podrobnější studií, a to mj. 

v souladu s projektem příměstského parku Soutok 
7. Koncepční řešení a projekt opatření pro zachycení dešťové vody v krajině 

- je třeba zpracovat jednotlivé projekty 
- Spolek může pomoci při zpracování zadání 
- není odkanalizovaná část ul. Do Koutů 
- MČ bude jednat s Pražským arcibiskupstvím a žádá Spolek o podklady 

8. Kanalizace v ulici Podlesní 
- dohodnuto jednání s PVS při hledání řešení situace 

9. Opatření proti hluku od Strakonické 
- jedná se o realizaci tichého asfaltu 
- Spolek doporučuje, aby se předem udělala hluková studie, která by navrhla 

potřebná opatření 
10. Prošetřit a zveřejnit, jak se mohlo stát, že nová ubytovna Damila Leasing U Skladu 

stojí v ZMK a má o patro více než původní stavba. 
- bude prověřeno 

11. Rampa pro kočárky a invalidy u schodů Billy 
- Spolek sděluje názor 2 obyvatel Komořan z minulého týdne, že by bylo 

vhodné, aby se ke schodům k Bille dodělala rampa pro kočárky a vozíčkáře, 
aby nemuseli objíždět parkoviště 

- Spolek žádá Radu, aby jednala s Ing. Hesem o realizaci rampy 
 

2. Požadavky Spolku na veřejnoprávní smlouvy v celém území.  
Měly by být připraveny před změnami ÚP. 
• Central Group – území bývalých strojíren Etapizace výstavby:  

o páteřní komunikace, 
o školka, 
o tramvaj,  
o infrastruktura dle ÚS,  
o uliční čáry, výšky dle ÚS 

• CTY – tramvaj, infrastruktura dle ÚS, uliční čáry, výšky dle ÚS 
• LOGISTIK REAL, a.s. – páteřní komunikace do Modřanského háje, tramvaj, 

komunitní centrum, zdravotní středisko, lékárna, infrastruktura dle ÚS, uliční čáry, 
výšky dle ÚS 

• Kupní smlouva s Londýnskou realitní na pozemek v k.ú. Komořany parc.č. 787/9. 
Výsledná krajinářská úprava počítá s dotvořením reliéfu krajiny s využitím 
skládkové zeminy z okolních staveb. Bylo by dobré, kdyby celé území patřilo 
městu. 

 
3. Diskuse nad nedořešenými body z minulé schůzky  

Spolek žádá o zaslání písemného popisu současného stavu k jednotlivým bodům 
• Stav s instalováním závory v lese na ulici Revoluce (Rozhodnutí o instalaci ze dne 

27.6.2016 viz R-080-006-16 a zápis z naší minulé schůzky 21.1.2019) 
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• Stav jednání s Pražským arcibiskupstvím o opatřeních proti přívalovým vodám a 
možnosti zřízení odpočinkového místa u ulice Revoluce 

• Možnost umístění mobilních záchodů na Odpočinkové louce u Vltavy. Umístění 
mobilních záchodů je zejména otázka ceny a správy – bude prověřeno; rozhodne 
se na základě zjištěných skutečností 

• Opatření proti odkládání odpadků u pietního místa u ulice Branišovská (výstražná 
cedule, fotopast, pravidelná kontrola). Je potřeba zajistit pravidelnou kontrolu. Je 
potřeba obnovit ceduli „Zákaz odkládání odpadu pod pokutou…“ 

• Podnět paní Jakoubkové Moniky (Hornocholupická 1332/9, Modřany, 143 00 
Praha) na změnu funkčního využití ploch z LR, CSZ, ÚSES na občerstvení a 
dětské hřiště. Jaké bylo stanovisko rady MČ? VURM nedoporučuje (8.1.2019) 

• Oprava hřiště Na Komořsku. Jaký je stav s opravou hřiště? (Zápis č. 3/2019 ze dne 
13. 5. 2019 z jednání Komise pro rozvoj Komořan, Cholupic, Točné: 2/19/8 – p. 
Běťák opakovaně žádá o opravu asfaltu na dětském hřišti na pozemcích parc. č. 
290/1 a 290/3 v k. ú. Komořany a do plánu investic zařadit také instalaci další 
herních prvků (branky, tyče na síť apod.). Reakce: Bylo zařazeno jako požadavek 
na investiční akce OIM r. 2019 (Obnova hřiště na pozemku parc. č. 290/1 a 290/3, 
k. ú. Komořany (nový povrch, branky, tyče, sítě) - požadavek občana 

 
4. Připravované akce Spolkem pro Komořany 

Sobota 14.12.2019 od 9:00 - Brigáda na úklid lesa pod Branišovskou 
 

5. Různé 
 

6. Další schůzka: 
Březen 2020? 

 

 

Zapsal: Ing. Pajskr 


