Komise regenerace sídliště
a životního prostředí

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE
INFORMACE O JEDNÁNÍ
DATUM

ČAS

MÍSTO

DATUM DALŠÍHO JEDNÁNÍ

2/11/2011

18,00 – 19,30

RADNICE MČ PRAHA 18

7/12/2011

JEDNÁNÍ ŘÍDIL:
JAN MIKULECKÝ

JEDNÁNÍ ZAPSAL:
JAN MIKULECKÝ

OVĚŘOVATEL ZÁPISU

KOPIE

JANA KÁPAROVÁ

RADA MČ, VLADISLAV GERHARD

ÚČASTNÍCI
JITKA LEPIARZOVÁ (JL), MARTINA MACHOVÁ (MM), JAN FIŠAR (JF), JAN MIKULECKÝ (JM), JANA KÁPAROVÁ (JK)
HOSTÉ: RADEK VYBÍRAL, PETR MACH
OMLUVENI

NEPŘÍTOMNI BEZ OMLUVY

PAVEL FILÍPEK (PF)

PŘEHLED PŘEDCHOZÍCH ÚKOLŮ
ID
13

ÚKOL

ODPOVĚDNOST

Připravit článek o postupu revitalizace domů

TÉMA 1:

Jan Mikulecký

TERMÍN
31/10/11

STATUS
Splněno

VEŘEJNÁ PREZENTACE LETŇANSKÝCH LENTILEK

Ve čtvrtek 15/9 proběhla veřejná prezentace celého projektu, které se účastnilo přes 100 občanů. Tvůrci ze
společnosti MioArchitects ukázali návrh, který je základem pro diskusi, jak bude vypadat budoucnost sídliště.
Prezentace se protáhla až do večerních hodin a nejvíce dotazů se týkalo parkování a docházkové vzdálenosti od aut
k domům. Veřejná diskuse bude pokračovat dál. Detailní prováděcí projekt bude zpracován v příštím roce. Diskuse
s obyvateli sídliště začala a zapojilo se do ní zatím přibližně 30 lidí. Všechny názory a náměty jsou dokumentovány
a budou brány v úvahu při dalších pracích na projektu.

TÉMA 2:

PŘEVOD POZEMKŮ CPI

MČ vede se společností CPI jednání, jehož výsledkem je připravovaná smlouva na převod nebo dlouhodobý pronájem
pozemků uvnitř a v okolí sídliště. Převáděné pozemky budou primárně určeny k revitalizaci v rámci projektu Letňanské
lentilky, Do projektu budou zahrnuty také pozemky, které jsou bezprostředně u panelových domů. Tyto pozemky
převádí společnost CPI na jednotlivá SVJ za úhradu. Řada pozemků je již na SVJ převedena a o dalších se jedná. Níže
uvedená tabulka ukazuje stav pozemků k 30/9/2011.
Stav
Budoucí kupní smlouva podepsaná

Počet SVJ
32

Budoucí kupní smlouva odsouhlasená shromážděním SVJ, zatím nepodepsaná

2

Jednání o budoucí kupní smlouvě mezi CPI a SVJ proběhlo a lze předpokládat
schválení na shromáždění do konce r. 2011
Jednání o budoucí kupní smlouvě mezi CPI a SVJ bude zahájeno ve do konce r. 2011

12

Jednání o budoucí kupní smlouvě mezi CPI a SVJ bude zahájeno (termín neurčen)

5

Jednání o prodeji ukončeno, SVJ pozemek nekoupí

2

Celkem SVJ

74

21

Více než 60% SVJ již pozemky koupilo nebo ukončilo jednání a čeká na uspořádání shromáždění, kde lze předpokládat,
že převod pozemků bude schválen. Další o prodeji jednají. Projekt Letňanské lentilky není možné realizovat bez
dotčení i těchto pozemků a proto radnice na začátku příštího roku předloží návrh na zahrnutí pozemků SVJ do
projektu.
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TÉMA 3:

OTEVŘENÍ ZAHRADY U ŠKOLKY MÍSTECKÁ

V pondělí 19/9 byla otevřena zahrada Místecká. Obyvatelé Letňan mají k dispozici další kus zeleně s lavičkami.

TÉMA 4:

LETŇANSKÁ CYKLOJÍZDA A ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU SILNIC V LESOPARKU

Pan Petr Mach informoval komisi o Letňanské cyklojízdě, která se konala 24/9/2011. Zároveň představil petici za
změnu silnic v lesoparku a jeho zachování v maximální možné míře. Komise petici jednoznačně podpořila.
JM představil výsledky vyhledávací studie, která řešila nové vedení komunikací lesoparkem. Níže uvedená varianta
bude základem pro návrh na změnu územního plánu. Další kroky jsou nyní v odpovědnosti příslušného zástupce
starosty Martina Zástěry.

TÉMA 5:

ROZPOČET NA ROK 2012

Na úrovni Rady bylo zahájeno projednávání rozpočtu. S ohledem na aktuální finanční situaci je většina investičních akcí
přesunuta na další roky. Kapitola na údržbu zeleně byla oproti roku 2011 navýšena o 0,5M, protože lze v průběhu roku
2012 očekávat převod pozemků CPI.

TÉMA 6:

MAPOVÝ MODUL NETMAP SPOLEČNOSTI MAPY.CZ

RMČ pověřila JM, aby připravil zadání pro mapový modul společnosti Mapy.cz, který bude umístěn na radničním
webu. NetMap je komplexní mapová aplikace, která je provozována na serveru Mapy.cz. Běží jako samostatná webová
stránka, která bude upravena podle zadání – barevnost aplikace, hlavička, kategorie objektů zájmu apod.
Bude možné též využít funkce vyhledávání objektů a ulic nebo sídel až do úrovně čísel popisných včetně jejich
lokalizace v mapě nebo funkce plánovače tras – vyhledávání silničního, cyklistického nebo turistického spojení mezi
objekty včetně zobrazení trasy v mapě, podrobného itineráře a výškového profilu.
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K dispozici bude také editační modul přes webové rozhraní, sloužící pro snadné zadávání a editaci vlastních objektů
(bodů zájmu). Tyto objekty bude libovolně kategorizovat, přiřadit jim textový popis, kontaktní údaje, www odkaz,
fotografii, video, atd.
Modul bude využívaný pro hlášení nepořádku v Letňanech a k zobrazování dalších informací, pro které je potřebné
geografické umístění.

PŘEHLED ZADANÝCH ÚKOLŮ
ID
14

ÚKOL

ODPOVĚDNOST

Připravit zadání pro mapový modul, který bude umístěn na webu radnice

Podpis předsedy

Jan Mikulecký

TERMÍN
30/11/11

Podpis ověřovatele
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