
1 
 

Zápis – Snídaně se starostou – Krč 2.10. 2015 

 

Přítomní Krč: : Petr Vacek, Petr Vrána, Marek Hejduk (OS Stará Krč), Alois Sečkár  Pavel 

Burian (OS Stará Krč), Ludmila Soukupová (OS Stará Krč) , Renata Preissová Erboli, Vojtěch 

Sobotka, Jiří Krčmář, Vladimír Chábera (TJ Sokol Krč), Ivana Zounarová, Karel Engliš 

 

Hosté: Petr Štěpánek, Petra Handlová, Jan Janoušek, Verona Ballay 

 

ÚVOD 

Začátek 9.10, jednání vedl Marek Hejduk (od 10.30 Pavel Burian). Marek Hejduk přivítal 

starostu a přítomné, požádal je o krátké představení.  

 

- téma: PARKOVACÍ ZÓNY 

- P.Štěpánek informoval, že se týkají území od metra C po ul. Na Krčské stráni a ulici Ševce 

Matouše (nechal kolovat mapu vyznačující hranice parkovacích zón první etapy). Rezidenti 

platí 700,-Kč za stání na ulici, pokud mají kupon MHD. 

- P. Burian se ptá, od kdy budou u nás parkovací zóny zavedeny. P. Štěpánek uvedl, že první 

etapa začne na jaře 2016 

- I. Zounarová vyjádřila obavu, zda bude po zavedení zón v ulicích dostatečný prostor pro 

průjezd i parkování. P. Štěpánek k tomu uvedl, že parkovací zóny vyhradí jen prostor pro 

legální parkovací místa a nedojde tak k nadměrnému prostorovému zatížení ulic. 

- A. Sečkár se zeptal, zda bude v rámci zavedeného systému pro rezidenty dostatek 

parkovacích míst. P. Štěpánek řekl, že tato regulace seřazuje uživatele parkovacích prostor 

tak, že nejvýše v systému staví rezidenty a jejich právo na vlastní parkovací místo. Dále pak 

v systému mají být i smíšené zóny, které budou moci využít například dodavatelé služeb, 

kteří budou potřebovat vlastním autem zaparkovat v oblastech, kde budou parkovací zóny 

fungovat. Parkovací zóny samy o sobě neřeší navýšení parkovacích míst, pouze 

upřednostňuje rezidenty. 

- P. Vrána se zeptal na rozšiřování parkovacích zón. P. Štěpánek řekl, že větší rozšiřování zón 

bude až v druhé etapě, kterou vyhlašuje magistrát. Druhá etapa bude řádově rok a více po 

první etapě, ve které se zón zavádí. Do té doby bude možné, aby MČ na základě vyhodnocení 

aktuální situace zhruba po půl roce po začátku první etapy parkovací zóny rozšířila, avšak 

řádově jen o jednotky ulic. Bude prý zřízena hot-linka, kde budou moci občané dávat své 

podněty pro rozšíření zón.  

 

 

- téma: METRO D 

- P. Štěpánek informoval přítomné, že městská část vyvíjí snahu, aby během výstavby u 

stanice Nádraží Krč byla část stavebního materiálu odvážena po kolejích přes místní nádraží. 

Konstatoval, že v současnosti je již v oblasti kolem Nádraží Krč pět liniových omezení 

regulujících možnosti větší zástavby.(železnice, Jižní spojka, Kunratický potok). 
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- Na IPR zjistí J. Janoušek, jak jsou a budou zpracovány studie jednotlivých oblastí výstavby 

spojené s metrem D a dohledá studii Zelená osa Braník-Krčský les. Starosta uvedl, že podle 

jeho informací pro oblast nádraží Krč bude zpracována samostatná rozvojová studie. 

 

 

- téma: VÝSTAVBA KOLEM BUDĚJOVICKÉ 

- K. Egliš vznesl dotaz ohledně revitalizace Budějovického náměstí. P. Štěpánek k tomu uvedl, 

že problémem je v této otázce poměrně velká majetková fragmentace Budějovického 

náměstí. V první etapě by měla proběhnout oprava daného prostoru, která by měla zajistit 

jeho plnou přístupnost ve stávajícím režimu. 

- J. Janoušek zašle dle požadavku současné podklady k budoucí revitalizaci Budějovické. 

 

 

- téma: ODHLUČNĚNÍ JIŽNÍ SPOJKY 

- P. Štěpánek informoval, že v současnosti je bohužel v plánu TSK pouze protihluková stěna 

na Spořilově, kde by výhledově mělo dojít i na zakrytí Spořilovské ulice (investice 4 mld) – 

další protihlukové stěny momentálně v Praze 4 TSK kromě stěny u Magistrály stavět 

neplánuje. 

- P. Burian se zeptal, když na Spořilov 4mld, proč se nedá něco použít i na Krč, kde je 3násobek aut 

- P. Štěpánek řekl, že je nutno využít investice do Spořilovské, avšak nelze ji rozdělit a částečně ji 

použít na Krč. Nejrealističtější řešení problému hluku v Krči podle starosty je, pokusit se rozšířit studii 

k výstavbě stanice metra D Nádraží Krč až k Jižní spojce a v rámci této studie vyřešit protihluková 

opatření.  

- P. Burian se zeptal, zda bude mít Praha 4 něco jako „protihlukovou komisi“. P. Štěpánek na 

to odpověděl, že v současnosti taková komise ustavena není a že bude nyní patrně lepší 

směřovat požadavky přímo odpovědným institucím jako je TSK a MHMP (náměstek pro 

dopravu P. Dolínek, primátorka A. Krnáčová). 

 

- téma: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ OKOLO ZŠ sv. AUGUSTINA 

- P. Štěpánek sdělil, že řešení komplikuje PČR, která nechce rozhodnout a za toto rozhodntí 

nést zodpovědnost. Je to nepříjemné hlavně z toho důvodu, že TSK nemůže na povolení 

úprav čekat věčně, protože má svůj harmonogram investic. 

- Téma se dál nerozvíjelo, protože nedorazil informovaný zástupce školy  

 

- téma: HERNY 

- MČ Praha 4 značně proškrtala seznam stávajících heren, jež na Praze 4 fungují. 

V současnosti se čeká na reakci MHMP. Týká se spíš sídliště Krč, staré Krče ne. 

 

 

- téma: VYHLÁŠKA PRO VOLNÝ POHYB PSŮ 
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- P. Štěpánek informoval o existenci návrh vyhlášky MHMP, která plošně zakazuje volný 

pohyb psů ve veřejném prostoru mimo vyhražené plochy, které si určují jednotlivé MČ sami 

a jsou uvedeny v mapě (MČ má zpracováno). V současnosti je vytipováno na území Prahy 4 

cca 55 míst pro volný pohyb psů Je možné dávat návrhy na doplnění, ale až ve 

vyhodnocovací fázi (cca 2-5 měsíců). Rozhoduje stav v katastru. 

Engliš – co to je veřejný prostor?  Štěpánek- vše neoplocené 

- P. Vrána se zeptal, jak je to s využitím soukromých pozemků pro volný pohyb psů. Po jím 

dodané specifikaci konkrétního území dohledá J. Janoušek, kam dané území spadá. J. 

Janoušek zároveň dohledá stávající vytipovaná místa pro volný pohyb psů, která spadají do 

oblasti staré Krče. 

- Psi by měli moci být jen na tzv. „veřejném prostranství“. 

- P. Burian k tomu poznamenal, že v některých oblastech může do práv vlastníků zasahovat 

právo chůze veřejnosti. Jako příklad P. Burian uvedl cyklotrasu mezi Chodovem a Vltavou, 

Krčí a nádražím Krč kde by byl rád informován o tom, jaká pravidla stran možného volného 

pohybu lidí i psů zde budou fungovat. Uprostřed zámecké zahrady je cvičná louka pro psy ve 

správě MČP4 a přístupové cesty vedou přes soukromé pozemky. 

 

 

- téma: ZÁSTAVBA HABROVKY 

- Ze strany pražského arcibiskupství existuje tlak na zastavění Habrovky pod hasičárnou 

(Obytný soubor Habrovka), přičemž v současnosti není zcela jasné, s jakými dalšími subjekty 

je při plánování tohoto projektu arcibiskupství případně spojeno. 

- V. Sobotka informoval, že výstavba je napojena do technicky nevyhovujících ulic 

- I. Zounarová doplnila, že tyto komunikace rovněž neustále neprůjezdné, parkují zde 

mimopražští.  

- P. Burian sdělil, že existuje varianta vyvedení těžké dopravy z OSH do ul. Na Krčské stráni. 

Projektant OS Habrovka i TSK s tím souhlasí. Také je možné výstavbu OSH podmínit 

(TSK,svodná komise nebo MČP4) rekonstrukcí ulice Nad Svahem  

- Podmínkou pro umožnění výstavby by proto měl být mimo jiné požadavek na rekonstrukci 

ulice Nad Svahem. 

 

- téma: ZELEŇ, KÁCENÍ HABROVKY 

- L. Soukupová vznesla dotaz na kompletní vykácení stromů ve dvou místech lesa Habrovky 

poblíž ulice Rosečská, kde byl po kácení zanechán nepořádek. P. Štěpánek k tomu uvedl, že 

se tato věc řešila na Výboru pro životní prostředí na MHMP, málem to stálo ředitele Lesů 

hl.m.Praha židli. Dále informoval, že napříště by se veškeré další zásahy podobné povahy 

měly nejprve řešit na tomto výboru. 

- J. Janoušek zjistí od ředitele Lesů HMP, jaké plány stran kácení a obnovy dřevin má tato 

organizace v oblasti „staré Krči“. 

- P. Burian informoval, že podle informace od Ing Karbana z Lesů hl. m Prahy budou obě 

mýtiny zalesněny v říjnu, dřevo odklizeno 
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- P. Burian sdělil, že je dle něj klíčové, aby tento vzrostlý les v Habrovce zůstal v  novém 

Metropolitním plánu jako zeleň. Proto ho místní lidé (např. i přítomná paní Soukupová) na 

náklady MČ P4 před 4O lety jako les dosazovali, aby se omezil hluk a prach z Jižní spojky. V 

 této souvislosti položil dotaz, zda neexistuje možnost svěření pozemků se zelenými 

plochami, jež zde momentálně vlastní MHMP, do rukou MČ Praha 4. P. Štěpánek odpověděl, 

že tato možnost není preferována. Ale existuje možnost odkupu soukromých pozemků 

s lesem na Habrovce Magistrátem s ohledem na snazší údržbu. Jemu se to jako radnímu 

kdysi povedlo v Milíčovském lese. Projedná s radní MHMP J. Plamínkovou, zároveň i 

přítomné požádal o to, aby sami podali v této věci na MHMP podnět radní J. Plamínkové a 

primátorce A. Krnáčové. 

 

- téma: ZÁMECKÁ ZAHRADA 

- P. Burian sdělil, že v lokalitě je nedořešená cyklostezka A22 a průchozí cesta mezi rybníky 

k nádraží Krč pro veřejnost 

- P.Štěpánek- je tam věcné břemeno, nutno prověřit 

 

- téma: PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY 

- P.Štěpánek sdělil, že na MMR ČR odešla Krnáčové verze, která je paskvilem, pokud to 

projde, bude to mít katastrofální dopad na Prahu 

- P. Burian vznesl dotaz, zda lze zopakovat stanovisko MČ Praha 4 (ze září 2014) k Hudečkově 

verzi PSP?  Štěpánek – ano, nic jiného nezbyde 

 

 

- téma: BEZPEČNOST 

- J.Krčmář) vznesl dotaz, zda je možné zvýšit bezpečnost (vykrádání garáží), průjezd aut policie 

s majáčky atp.  - P.Štěpánek řekl, že je možné kontaktovat strážníka MP Kováříka, rozumný přístup 

a přehled o problematických místech. P. Štěpánek pověřil J. Janouška, ať zjistí, jaký režim hlídek 

má Městská policie v ulici Rosečská (i to zda je zde i v noci režim motorizovaných hlídek). 

- V.Sobotka vznesl dotaz, zda je možné působit na majitele zanedbaných staveb (stavba 

Zachova/Krčská), kde se vyskytují bezdomovci ?  

- P.Štěpánek konstatoval, že ano, ale jen na západě. U nás je to bráno jako nátlak ze strany státu, 

ale starosta doplnil, že můžeme o této věci informovat policii a požádat, ať toto místo 

zkontroluje. 

 

Petr Štěpánek na konec uvedl, že je třeba rozlišovat, které problémy spadají pod MČ, a které pod 

magistrát. V případě, že daný problém spadá pod magistrát, vyzval občany, aby se obraceli přímo na 

příslušná oddělení magistrátu a MČ pouze informovali s tím, aby jejich žádost na magistrátu 

podpořila. Toto je nejefektivnější způsob, jak ovlivnit věci, které nás tíží. 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast s tím, že podobnou schůzku můžeme zopakovat přibližně za 

rok. 

Konec 11.00 


