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ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE  

č. 3/2021 konaného dne 28.4.2021 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 (připojena on-line), Ing. Mendlík, Mgr. Melichar, Ing. Barcal, 

p. Havlina, MUDr. Schneiderová, Ing. Špaňhel.   

 

Omluveni: --- 

 

Veřejnost: 21 (viz prezenční listina) 

  

 

Mimořádné zasedání zastupitelstva zahájil a řídil první místostarosta MČ p. Mgr. Martin Melichar. 

 

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

svoláno na základě žádosti sedmi členů zastupitelstva ze dne 13.4.2021 (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. 

První místostarosta oznámil, že z dnešního zasedání zastupitelstva nebude zajištěn on-line přenos, a to 

z důvodu aktuálního zdravotního stavu pracovníka, který ho pravidelně zajišťuje. Zvukový záznam ze 

zasedání zastupitelstva zajistí pan Jiří Barcal.  

První místostarosta vyzval přítomné členy zastupitelstva k předložení návrhů na obsazení funkce dvou 

ověřovatelů zápisu; do funkce ověřovatelů zápisu se přihlásili: p. Špaňhel a p. Klán a dále předložil 

návrh na obsazení funkce zapisovatele, a to p. Schulze – tajemníka ÚMČ a dal o návrhu hlasovat: 

ZMČ schvaluje, aby ověřovateli zápisu č. 3/2021 z mimořádného zasedání zastupitelstva byli dva 

členové zastupitelstva, a to p. Jiří Špaňhel 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  

 

První místostarosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního mimořádného zasedání a před 

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

změn s tím, že vzhledem k aktuálním okolnostem týkající se prodeje dočasné kontejnerové základní 

školy stahuje z programu bod 3 (záměr úhrady celé kupní ceny, konzultace s místním stavebním 

úřadem stran povolení umístění a provozování stavby) a dále oznámil plánovaný termín nejbližšího 

řádného zasedání zastupitelstva na 24.5.2021.  

   

Pan Klán předložil návrh na doplnění programu o bod týkající se „Schválení termínů pro řádná 

zasedání zastupitelstva“, a to nejméně do měsíce září 2021. Pan Barcal upozornil na skutečnost, že 

v minulosti nebyly termíny zasedání schvalovány, ale zastupitelstvem brány na vědomí zejména 

z praktických důvodů. 

   

Vzhledem k tomu, že nebyl předložen žádný další návrh, dal první místostarosta hlasovat o programu 

mimořádného zasedání podle pozvánky ze dne 21.4.2021 se změnou bodu 3:   

  

Program:   

1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu zasedání 
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2. Projednání aktuálního stavu realizace mimoúrovňového křížení – nadjezdu 

3. Schválení termínů pro řádná zasedání zastupitelstva 

 

ZMČ schvaluje program 3. zasedání ZMČ (mimořádného) podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 

21.4.2021 s eliminací původního bodu 3 (odkoupení dvoupodlažní montované stavby dočasné základní 

školy) a s doplněním nového bodu 3 (schválení termínů pro řádná zasedání zastupitelstva).   

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

Barcal, Havlina, Schneiderová, Špaňhel) 

                   Proti:  0  

Zdrželi se: 0  

 

K bodu 2 – projednání aktuálního stavu realizace mimoúrovňového křížení - nadjezdu 

 

2.1. První místostarosta informoval o žádosti sedmi členů zastupitelstva o svolání mimořádného 

zasedání týkající se projednání aktuálního stavu realizace mimoúrovňového křížení - nadjezdu a předal 

slovo panu Klánovi. 

 

První místostarosta zahájil rozpravu – jména diskutujících: 

Klán, Melichar, Špaňhel, Mařík, Havlina, Schulz. 

Předmět rozpravy: 

důvody svolání mimořádného zasedání zastupitelstva – projednání aktuálního stavu realizace 

mimoúrovňového křížení železničního přejezdu ve Velké Chuchli a návrh na zpětvzetí odvolání ze dne 

19.11.2020 (připojení nadjezdu na komunikace), informace prvního místostarosty o negativním 

stanovisku dvou advokátních kanceláří zpracovaného na vlastní náklady týkající se jeho kompetencí 

učinit zpětvzetí odvolání v. doporučení přijetí navrhovaného usnesení zastupitelstvem, výzva pana 

Špaňhela směrem k přítomným občanům na dodržování jednacího řádu zastupitelstva s upozorněním 

na možnost předsedajícího ukončit zasedání, návrh na úpravu textu předloženého usnesení (3 pracovní 

dny v. 7 kalendářních dní) – nesouhlas předkladatele.                                   

                        

S odkazem na porušování jednacího řádu během rozpravy přítomnými občany opustil zasedání druhý 

místostarosta, a to v 18.12 hodin (přítomno 12 členů ZMČ). 

 

Po skončení rozpravy dal první místostarosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení: 

 

ZMČ ukládá prvnímu místostarostovi, aby nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení 

učinil zpětvzetí odvolání podaného za městskou část proti Rozhodnutí Úřadu městské části Praha 16 

ze dne 19.11.2020, č.j. 19495/2020/OD.     

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

                   Proti:  0  

Zdrželi se: 5 (Felix, Mendlík, Melichar, Barcal, Havlina)  

Zodpovídá: první místostarosta, odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby) 

         Termín: 3.5.2021  

 

2.2. Pan Klán seznámil přítomné s dalšími návrhy usnesení týkající se zrušení původního Výboru 

mimoúrovňového křížení a zřízení nového Výboru pro rozvoj železniční dopravy a její vliv na 

obyvatele Velké a Malé Chuchle, který bude mít ve své agendě veškeré aktivity související 

s rekonstrukcí železniční tratě a který se prostřednictvím svého předsedy bude účastnit všech jednání a 

bude mít přístup k relevantním informacím tzv. „z první ruky“. 

 

První místostarosta zahájil rozpravu – jména diskutujících: 

Klán, Havlina, Křen, Barcal, Špaňhel, Schneiderová, Melichar, Schulz. 

Předmět rozpravy: 

důvody návrhu na zrušení výboru mimoúrovňového křížení v. návrh na zřízení výboru pro rozvoj 

železniční dopravy a její vliv na obyvatele Velké a Malé Chuchle, současné kompetence a úkoly 

výborů zastupitelstva (výbor dopravy v. projednání a objasnění navrhovaných úkolů a náplně nového 
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výboru), předložení návrhů členů nového výboru a jejich projednání na příštím zasedání zastupitelstva 

(dnes bod předkladatelem stažen z programu), doplnění účinnosti zřízení nového výboru do návrhu 

usnesení (praktický a personální důvod).              

 

Po skončení rozpravy dal první místostarosta hlasovat o předložených návrzích usnesení: 

 

a) ZMČ zrušuje usnesení ZMČ Praha – Velká Chuchle č. 2 ze dne 19.11.2018 (bod 2/2-9), kterým byl 

zřízen Výbor mimoúrovňového křížení. 

Hlasování: Pro: 11 (Klán, Křen, Piskáček, Dušek, Fresl, Mendlík, Melichar, Barcal, Havlina, 

Schneiderová, Špaňhel) 

                   Proti:  0 

                   Zdrželi se:  1 (Felix)  

Zodpovídá: první místostarosta MČ, tajemník ÚMČ    Termín: 30.4.2021 

          

b) ZMČ zřizuje pro volební období 2021 – 2022 Výbor pro rozvoj železniční dopravy a její vliv na 

obyvatele Velké a Malé Chuchle s účinností od 1.5.2021 a schvaluje ve funkci jeho předsedy pana Ing. 

Jana Křena. 

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

                   Proti:  0 

                   Zdrželi se:  5 (Felix, Mendlík, Melichar, Barcal, Havlina)  

Zodpovídá: první místostarosta MČ, tajemník ÚMČ    Termín: 1.5.2021 

 

c) bod byl stažen z programu zasedání. 

 

d) ZMČ revokuje usnesení ZMČ č. 3/2018 ze dne 17.12.2018 (bod 3/3c) takto: 

• v Příloze usnesení ZMČ č.3/2018 ze dne 17.12.2018 (bod3/3c) nazvané „Kompetence a úkoly 

výborů zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle“ se zcela vypouští text na straně 3 

týkající názvu a úkolů/kompetencí zrušeného Výboru mimoúrovňového křížení 

• v Příloze usnesení ZMČ č.3/2018 ze dne 17.12.2018 (bod3/3c) nazvané „Kompetence a úkoly 

výborů zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle“ se doplňuje tento nový text: 

Název výboru: Výbor pro rozvoj železniční dopravy a její vliv na obyvatele Velké a Malé 

Chuchle; Úkoly/kompetence: 

• projednává aktuální záležitosti vztahující se k mimoúrovňovému křížení železnice a 

komunikace v místě stávajícího žel. přejezdu ve Velké Chuchli a s tím související stavebně-

technickou a dopravní agendu, 

• projednává aktuální záležitosti vztahující se k rekonstrukci žel. tratě prováděné v katastru 

Velké a v Malé Chuchli a s tím související stavebně-technickou a dopravní agendu, 

• projednává veškeré náležitosti týkající se plánovaného zdvojkolejnění Branického 

železničniho mostu (tzv. Mostu Inteligence), 

• projednává veškeré záležitosti týkající se plánovaného tunelu Praha - Beroun a s tím 

související agendu, 

• předkládá zastupitelstvu MČ návrhy a doporučení na další kroky a postoje ve svěřené 

agendě ZMČ. 

Hlasování: Pro: 9 (Klán, Křen, Piskáček, Dušek, Fresl, Melichar, Barcal, Schneiderová, 

Špaňhel) 

                   Proti:  0 

                   Zdrželi se:  3 (Felix, Mendlík, Havlina)  

Zodpovídá: první místostarosta MČ, tajemník ÚMČ    Termín: 1.5.2021 

 

e) ZMČ ukládá 1. místostarostovi ve výkonu funkce starosty, aby předsedu Výboru pro rozvoj 

železniční dopravy a její vliv na obyvatele Velké a Malé Chuchle informoval průkazným způsobem 

nejméně 3 pracovní dny předem o termínu, místě a přibližném obsahu jednání, které spadá do 

kompetencí jeho Výboru a umožnil mu na jednání jeho osobní účast.  

Hlasování: Pro: 8 (Klán, Křen, Piskáček, Dušek, Fresl, Barcal, Schneiderová, Špaňhel) 
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                   Proti:  0 

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

Zodpovídá: první místostarosta MČ      Termín: průběžně 

 

K bodu 3 – schválení termínů pro řádná zasedání zastupitelstva 

 

První místostarosta zopakoval návrh termínu nejbližšího zasedání zastupitelstva z úvodu dnešního 

jednání (dne 24.5.2021) a předal slovo panu Klánovi. Pan Klán seznámil přítomné s důvodem 

projednání a stanovení termínů pro řádná zasedání zastupitelstva minimálně do měsíce září 2021. 

 

První místostarosta zahájil rozpravu – jména diskutujících: 

Melichar, Klán, Barcal, Felix. 

Předmět rozpravy: 

současná praxe se zpracováním a zveřejňováním podkladových materiálů na elektronickém úložišti 

pro členy zastupitelstva, zdůvodnění návrhu na konání zasedání zastupitelstev ve středu v. 

(ne)ponechání pondělního termínu, zpracování a zaslání tabulky prvním místostarostou s konkrétními 

návrhy nejbližších termínů zasedání zastupitelstva k vyjádření všem členům.    

  

ZMČ bere na vědomí termín konání zasedání místního zastupitelstva dne 24.5.2021. 

                       

První místostarosta vzhledem k tomu, že program jednání byl vyčerpán a nikdo se nehlásil o slovo, 

prohlásil dnešní mimořádné zasedání ZMČ za ukončené, a to v 18.49 hodin. 

 

 

 

Zapsal: Ing. Vilém Schulz 

 

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Martin Melichar 

                                                                                                               první místostarosta MČ 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

Jiří Špaňhel     .………………………………… 

 

 

 

Pavel Klán    ………………………………….. 

 


