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ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE  

č. 1/2021 konaného dne 17.3.2021 od 18.00 hodin. 
 

 

Místo konání:   obecní areál Kazínská 8, Praha – Velká Chuchle  

 

Přítomni:  Mgr. Klán, Ing. Křen, MUDr. Piskáček, Ing. Dušek, p. Fresl, p. Mařík, 

Mgr. Felix, Ing. Mendlík, Mgr. Melichar, Ing. Barcal, p. Havlina 

(připojen on-line – vzdáleně z důvodu karantény), MUDr. Schneiderová, 

Ing. Špaňhel (připojen on-line – vzdáleně z důvodu karantény).   

 

Omluveni: --- 

 

Veřejnost: 22 (viz prezenční listina) 

  

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva zahájila a řídila starostka MČ Mgr. Lenka Felix. 

 

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin konstatováním, že mimořádné zasedání zastupitelstva bylo 

svoláno na základě žádosti sedmi členů zastupitelstva ze dne 2.3.2021 (Pavel Klán, Jan Křen, Jaromír 

Piskáček, Josef Dušek, Stanislav Fresl, Jiří Špaňhel, Michaela Schneiderová), vyhlášeno v souladu 

s platnou legislativou a je usnášeníschopné, jelikož je přítomno všech 13 členů zastupitelstva. 

Starostka vyzvala přítomné členy zastupitelstva k předložení návrhů na obsazení funkce dvou 

ověřovatelů zápisu; do funkce ověřovatelů zápisu byli starostkou navrženi: p. Křen a p. Klán a dále 

předložila návrh na obsazení funkce zapisovatele, a to p. Schulze – tajemníka ÚMČ a dala o návrhu 

hlasovat: 

ZMČ schvaluje, aby ověřovateli zápisu č. 1/2021 z mimořádného zasedání zastupitelstva byli dva 

členové zastupitelstva, a to p. Jan Křen a p. Pavel Klán a zapisovatelem tajemník ÚMČ p. Vilém 

Schulz. 

Hlasování: Pro: 13 (Klán, Křen, Piskáček, Dušek, Fresl, Mařík, Felix, Mendlík, Melichar, 

Barcal, Havlina, Schneiderová, Špaňhel) 

                   Proti:  0 

Zdrželi se: 0  

 

Starostka seznámila přítomné s návrhem programu dnešního mimořádného zasedání a před jeho 

schválením vyzvala členy zastupitelstva k předložení případných návrhů na jeho doplnění, resp. změn. 

   

Vzhledem k tomu, že nebyl předložen žádný návrh, dala starostka hlasovat o programu zasedání podle 

pozvánky ze dne 10.3.2021:   

  

Program:   

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu zasedání 

2. Projednání aktuálního stavu realizace mimoúrovňového křížení; aktuální stanoviska dotčených 

orgánů 

 

ZMČ schvaluje program 1. zasedání ZMČ (mimořádné) podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 

10.3.2021.    
Hlasování: Pro: 11 (Klán, Křen, Piskáček, Dušek, Fresl, Felix, Melichar, Barcal, Havlina, 

Schneiderová, Špaňhel) 

                   Proti:  0  

Zdrželi se: 2 (Mařík, Mendlík)  
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K bodu 2 – projednání aktuálního stavu realizace mimoúrovňového křížení; aktuální stanoviska 

dotčených orgánů 

 

Úvodem starostka MČ informovala o žádosti sedmi členů zastupitelstva o svolání mimořádného 

zasedání týkající se projednání aktuálního stavu realizace mimoúrovňového křížení železničního 

přejezdu ve Velké Chuchli a aktuálních stanovisek dotčených orgánů. 

 

Starostka zahájila rozpravu – jména diskutujících: 

Křen, Felix, Melichar, Barcal, Schneiderová, Havlina, Mařík, Klán, Špaňhel, Piskáček, Němeček 

(veřejnost). 

Předmět rozpravy: 

důvody svolání mimořádného zasedání zastupitelstva – projednání aktuálního stavu realizace 

mimoúrovňového křížení železničního přejezdu ve Velké Chuchli v. požadavek na předložení 

aktuálních stanovisek dotčených orgánů a investora stavby (písemný souhlas SŽ, s.o. v. současný 

průběh správního řízení týkající se podaného odvolání, výsledky jednání na MD ČR, MHMP a 

s majiteli dotčených nemovitostí z ulic Nad Drahou a Starolázeňská), zařazení problematiky do 

původně plánovaného řádného zasedání ZMČ dne 1.3.2021 v. důvody jeho nekonání, projednání 

souhrnu informací uvedených ve zvláštním vydání Chuchelského zpravodaje (vývoj problematiky 

mimoúrovňového křížení – přejezd, podjezd, nadjezd, zveřejněné informace na sociálních sítích 

včetně webové stránky MČ), požadavek na přijetí jednotného stanoviska k zajištění bezpečnosti a 

plynulosti dopravního provozu, porovnání vývoje a současného stavu projednávání obdobné situace 

v Černošicích, původní neakceptovatelné návrhy usnesení pro obě varianty (nadjezd – podjezd) 

předložené na minulých zasedáních zastupitelstva, informace o možnostech financování budoucí 

stavby včetně návrhu pana Špaňhela na ukončení rozpravy v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.                                   

                        

a) ZMČ, na základě předloženého návrhu pana Jiřího Špaňhela, schvaluje ukončení rozpravy k bodu 2 

- projednání aktuálního stavu realizace mimoúrovňového křížení; aktuální stanoviska dotčených 

orgánů. 

Hlasování: Pro: 10 (Klán, Křen, Piskáček, Dušek, Fresl, Mařík, Melichar, Havlina, 

Schneiderová, Špaňhel) 

                   Proti:  0 

                   Zdrželi se:  3 (Felix, Mendlík, Barcal)  

 

Po skončení rozpravy dala starostka hlasovat o předložených (resp. upravených) návrzích usnesení: 

 

b) ZMČ ruší v plném rozsahu usnesení zastupitelstva č. 1/2014 ze dne 24.2.2014 (bod 1/2-2) a dále 

ruší v plném rozsahu usnesení zastupitelstva č. 2/2019 ze dne 25.3.2019 (bod 2/6-4).     

Hlasování: Pro: 7 (Klán, Křen, Piskáček, Dušek, Fresl, Schneiderová, Špaňhel) 

                   Proti:  2 (Mařík, Havlina)  

Zdrželi se: 4 (Felix, Mendlík, Melichar, Barcal)  

Zodpovídá: odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby)  Termín: ihned  

 

c) ZMČ schvaluje záměr řešit mimoúrovňové křížení komunikace v ulici Starochuchelská a železniční 

trati ve Velké Chuchli formou nadjezdu a souhlasí s umístěním a napojením stavby nadjezdu tak, jak je 

uvedeno v Rozhodnutí o napojení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice 

(mimo), varianta nadjezd Praha 5 – Velká Chuchle“ vydané Úřadem městské části Praha 16, 

Odborem výstavby, dopravy a životního prostředí dne 8.11.2019, č.j. 011150/19/OVDŽP.     

Hlasování: Pro: 7 (Klán, Křen, Piskáček, Dušek, Fresl, Schneiderová, Špaňhel) 

                   Proti:  2 (Mařík, Barcal)  

Zdrželi se: 4 (Felix, Mendlík, Melichar, Havlina)  

Zodpovídá: odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby)  Termín: průběžně  

 

d) ZMČ ukládá starostce městské části, aby nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne přijetí tohoto 

usnesení učinila zpětvzetí odvolání podané za městskou část proti Rozhodnutí o napojení stavby 

„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd Praha 5 – Velká 

Viktor Kobes
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Chuchle“ vydané Úřadem městské části Praha 16, Odborem výstavby, dopravy a životního prostředí 

dne 8.11.2019, č.j. 011150/19/OVDŽP.       
Hlasování: Pro: 7 (Klán, Křen, Piskáček, Dušek, Fresl, Schneiderová, Špaňhel) 

                   Proti:  4 (Mařík, Mendlík, Barcal, Havlina)  

Zdrželi se: 2 (Felix, Melichar)  

Zodpovídá: starostka, odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby) Termín: 24.3.2021  

 

Starostka vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nikdo se nehlásil o slovo, prohlásila 

dnešní mimořádné zasedání ZMČ za ukončené, a to v 18.53 hodin. 

 

 

Zapsal: Ing. Vilém Schulz 

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Lenka Felix 

                                                                                                                  starostka MČ 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

Jan Křen     .………………………………… 

 

 

 

Pavel Klán    ………………………………….. 

 


