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Slovo starosty ... 

Vážení občané, 

dění na první etapě Kutnohorské ulice již 
finišuje a proto si dovolím konkretizovat datum 
uvedení této stavby do předčasného užívání, a 
to 16. listopadu s následnou kolaudací 
kanalizačních řadů a možností napojení se 
s domovními přípojkami. 

Přes počáteční problémy se zajištěním 
dostatku peněz na celou první etapu ( původně 
se myslelo, že bude dokončena pouze 
kanalizace a to ostatní se bude dělat až v roce 
2005) a rovněž umístěním zastávky autobusu 
směrem od Prahy se díky pochopení investora a 
dodavatele podařil kus práce, za kterou se 
nemusí nikdo stydět. 

Na tomto místě bych se rád zastavil a 
uvedl některé skutečnosti:  

Investorem celé stavby je Odbor 
městského investora hl.m. Prahy.  Naše městská 
část ve snaze, aby se tato stavba uskutečnila co 
nejdříve, zadala projektové práce a v lednu 
letošního roku veškerou agendu, týkající se této 
stavby postoupila firmě ZAVOS, která odbor 
městského investora zastupuje. Při zahájení 
projekčních prací byla dojednána schůzka 

s projektantem, který dostal pokyn, aby 
Kutnohorská ulice svým uspořádáním vedla 
řidiče k dodržování povolené rychlosti a 
v maximální míře zvýhodňovala chodce. 
V průběhu projektování a hlavně projednávání 
doznal projekt určitých změn, o kterých jsme již 
nebyli informováni, které však byly v souladu 
s požadavky státní správy. Z těchto požadavků 
vyplynula i nutnost světelně řízené křižovatky 
v křížení s Dolnoměcholupskou a tím  vznik 
odbočovacích pruhů na této křižovatce. 

K posunutí zastávky došlo z iniciativy 
občanů bydlících v její blízkosti. Dalším 
 důvodem byla nutnost zachovat celistvost 
nástupního ostrůvku bez snížení, čímž by se 
znemožnil vjezd k přilehlým nemovitostem. 
Nově budovaná zastávka  musí splňovat určitá 
kritéria co se týče délky, absence zeleně v její 
blízkosti a již vzpomenutá výšková celistvost , 
to vše ve snaze maximálně ochránit cestující. 
Díky tomu, že při kabelizaci elektrických 
rozvodů mohl být odstraněn betonový sloup a 
skutečnosti, že ubytovna zeměměřického 
ústavu byla zpřístupněna i z  ulice Parková 
hlavně pak díky pochopení příslušného 
stavebního úřadu mohla být stanice přemístěna 
tam, kde je. 

Při této příležitosti bych rád zopakoval 
skutečnost ohledně veřejného projednávání 
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dané stavby. Všichni bezesporu vědí, co se 
v obci děje a co se chystá, ať je to výstavba 
kanalizace nebo stavby spojené a vynucené 
touto stavbou. Všichni by si měli být vědomi, 
že každá taková stavba je veřejně projednávána 
vyhláškou. To znamená, že pokud se k dané 
akci chci vyjádřit, musím sledovat úřední desku 
úřadu, kde se dozvím o možnosti se seznámit 
s projektovou dokumentací a jakým způsobem 
vznést připomínky a podněty. Začínat 
s připomínkami až když mám díru před domem 
je pozdě. Každá stavba má svého investora, 
dozor stavby, vrchního mistra a všichni tito 
kompetentní a odpovědní pracovníci musí být 
uvedeni na informační tabuli stavby, včetně 
možnosti jejich telefonického spojení a 
případné stížnosti na průběh stavby je v první 
fázi nutno řešit s nimi. Pokud se to nezdaří, je 
možno problém řešit přes místní úřad. 

Tímto bych rád vyzval občany k bdělosti 
ohledně projektových prací na ulicích 
Dolnoměcholupské směrem na Dubeč a Ke 
Školce. Projektová dokumentace se v současné 
době tvoří a bude se rozhodovat o uspořádání 
parkovacích míst a umístění zeleně v těchto 
ulicích. Rád Vás s danou problematikou osobně 
seznámím.  

Nyní je nejvyšší čas začít uvažovat o 
druhé stavbě na Kutnohorské ulici, která bude 
nejpravděpodobněji probíhat následovně: 

• červen 2005 – položení kanalizací a 
přeložení plynu v křižovatce s následnou 
provizorní úpravou povrchu a jejím 
zprovozněním 

• červenec a srpen 2005 – položení sítí 
v dalším úseku s následnou výstavbou 
povrchů  od bývalého obchodního domu 
Meinl směrem ku Praze až ke křižovatce 
včetně s jejím opětovným uzavřením. 
Předesílám, že nejsme investory této 
stavby a není pochopitelně znám ani 
rozpočet příštího roku, takže nastíněný 
harmonogram prací je spíše přáním, jak 

by to mohlo vypadat. Pokud to tak 
nebude, nemůže nikdo tvrdit, že šířím 
nepravdivé  informace. 

Vyzývám ty, kteří se ještě neseznámili 
s projekty na druhou etapu, aby tak učinili 
v úředních hodinách na našem úřadě a předešli 
tím vzniku nedorozumění.  

Dále bych se s Vámi rád poradil o 
umístění zábradlí. V projektu se s ním počítá, 
ale jeho absence v okolí kapličky celkovému 
vzhledu obce prospěla a pokud bude silnice 
perfektně odkanalizována, být by tam ani  
nemuselo.  

Rád bych poděkoval všem, kteří měli 
pochopení s komplikacemi, které si stavby 
v obci vyžádaly. Velký dík městské policii, 
která si užila svoje při udržování dopravních 
opatření, které si akce vyžádala. 

Na závěr mi dovolte, abych Vám 
připomenul, že o tomto víkendu můžeme 
v našem okrsku volit senátora a dovoluji si Vás 
požádat o Vaši účast ve volbách. O věci veřejné 
je potřeba pečovat a vyjadřovat se k nim.  

Karel Hagel, starosta 

Konání voleb 

Volby do Senátu Parlamentu ČR se 
konají ve dnech 5. a 6. listopadu 2004   
(v pátek od 14,00 – 22,00 hod., v sobotu od 
8,00 – 14,00 hod.) 

Volební okrsek v naší městské části má 
sídlo v přízemí budovy Úřadu městské části 
Praha Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 
168/37, Praha 10. 
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Prodejna Julius Meinl 

Je to pro nás určitě po těch letech 
bezstarostného nakupování šok, že obchodní 
centrum J. Meinl bylo k termínu 15.10.2004 
uzavřeno. Já jsem se to dozvěděl pouze 3 dny 
předem a nejsem natolik mocný, abych to mohl 
ovlivnit. V současné době je objekt obchodního 
domu nabízen obchodní společností Meinl 
k pronájmu. Věřme, že vzniklá mezera na trhu 
s potravinami v Měcholupech bude brzy 
zacelena. 

Ve snaze ulehčit dolnoměcholupským 
jejich nákupy, jsem začal jednat s Europarkem 
o možném zajištění jejich autobusové linky 
EURO, pro Dolní Měcholupy. Dále jednám  
s Ropidem  - organizátorem pražské dopravy – 
o možnosti zajíždění veřejné linky do stanice 
Europark. 

Kutnohorská 

Rekonstrukce Kutnohorské ulice přináší 
dle očekávání nemalé problémy občanům 
žijícím v jejím těsném sousedství. Zdárný 
průběh stavby je vázán na zkoordinování 
mnoha jednotlivých problémů co nejrychleji a 
v co nejkratším čase. Vzhledem k těmto nepříliš 
příznivým podmínkám bylo a je třeba věnovat 
této stavbě, zejména ze strany dotčených 
občanů, zvýšenou pozornost všem dostupným 
zdrojům informací. Rekonstrukce Kutnohorské 
ulice je stavbou liniovou s velkým množstvím 
účastníků řízení. Pro tento případ využívá 
stavební úřad, dle § 60 odst. 4) stavebního 
zákona č.50/1976, možnost oznámit stavbu 
formou veřejné vyhlášky. Toto v důsledku 
znamená, že stavební úřad neobešle jednotlivé 
účastníky řízení, ale tito jsou o stavbě 
informováni vývěskou na úřední desce obce a 
v daném termínu se mohou s dokumentací 
seznámit a případně podat k ní své připomínky. 

Toto stavební řízení proběhlo veřejnou 
vyhláškou v termínu od 12.5. Do 28.5.2004 

v této lhůtě bylo možné podat námitky a 
připomínky k projektové dokumentaci. 
V uvedeném období nebyly bohužel ze strany 
majitelů sousedních nemovitostí vzneseny 
žádné námitky ani připomínky. Stavební úřad 
(v našem případě odbor dopravy Magistrátu hl. 
M. Prahy jako speciální stavební úřad) proto 
povolil stavbu podle předložené projektové 
dokumentace. 

Nesouhlas s prováděnou stavbou byl 
vznesen až na základě  prováděných prací, když 
již stavba byla v plném chodu. Pouze díky 
vstřícnosti dodavatele stavby a kompetentních 
úřadů státní správy bylo možné uskutečnit 
požadovaný přesun autobusové zastávky a 
vyhovět tak opožděnému požadavku 
sousedících občanů. 

Veškeré připomínky lze vcelku bez 
problémů zapracovat do projektu během 
stavebního řízení. Připomínky po vydání 
stavebního povolení lze zapracovat jen velmi 
obtížně a v jejich důsledku je ve většině případů 
nutné nové stavební řízení. Jelikož již existuje 
zkušenost s připomínkami z první etapy 
rekonstrukce Kutnohorské ulice, které byly 
vzneseny až v průběhu výstavby, bude 
majitelům dotčených pozemků druhé etapy 
umožněno dodatečné nahlédnutí do projektové 
dokumentace.. Tato dokumentace bude k 
nahlédnutí v úředních hodinách na Úřadě 
městské části Praha - Dolní Měcholupy. Termín 
bude dodatečně oznámen. Případné připomínky 
bude možno naposledy projednat přímo 
s projektantem na společné schůzce, která bude 
svolána. Termín schůzky bude také dodatečně 
oznámen.  Pro upřesnění pouze dodávám, že 
stavební řízení na druhou etapu proběhlo 
společně s první etapou a tudíž je na ni rovněž 
vydáno  platné stavební povolení. Výše 
zmíněná možnost vyslovení případných 
připomínek je vstřícným krokem, který by měl 
umožnit řešení případných problémů před 
vlastní realizací stavby. 

ZA STAVEBNÍ KOMISI 
MGR. JIŘÍ JINDŘICH 
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Změna sídla lékařské služby první pomoci 
pro dospělé 

Rada městské části Praha 10 usnesením č. 382 ze 
dne 12.7.2004 schválila zajišťování lékařské služby 
první pomoci pro děti a dospělé do 1.10.2004 v objektu 
Polikliniky Malešice, ulice Plaňanská 573/1. Poliklinika 
zajišťuje již lékařskou službu první pomoci pro děti na 
tel. čísle 281 019 244 a  od 1.10. je zajišťována i 
lékařská služba první pomoci pro dospělé, která dosud 
sídlila v objektu Nad Olšinami 4. Tel. čísla jsou: 281 019 
213 (nově zřízené) a 274 810 990 (zachované již 
používané). 

Lékařská služba první pomoci je poskytována 
v pracovní dny od 19 hodin večer do 7 hodin ráno 
následujícího dne a od pátku od 19 hodin večer do 
pondělí do 7 hodin ráno, včetně svátků. 

 
Informace z MČ 

SKLENÁŘSTVÍ - Jiří Junek 

Zrcadla-Termoskla-Drátosklo-Bezpečnostní sklo 
Různé druhy ornamentů 
Broušení-Vrtání 
Na Konci 158/5, Praha 10 , mobil: 604 511 782 

Pozvánka na mikulášské posezení 

Srdečně zveme všechny seniory na předvánoční 
posezení s kapelou  Pohoda dne 

2. 12. 2004  od  17,00 hod.  
do auly  budovy ZŠ Dolní Měcholupy. 

 

Společnost pro výzkum trhu, médií 
a veřejného mínění, přijme externí 
spolupracovníky  na pozici 
tazatele telefonického 

dotazování. Požadujeme: výborné komunikativní 
a vyjadřovací schopnosti, slušné vystupování, 
spolehlivost a  flexibilitu.  
Nabízíme: možnost dlouhodobé spolupráce a 
dobrého výdělku za kvalitně odvedenou práci 
Práce je vhodná pro ženy na MD, důchodce, 
studenty od 17 let. 
 
MEDIAN s. r. o., 
Nár. Hrdin ů 73, 190 12 Praha 9, 
tel: 225 301 301, pí Čubáková 
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