
Z á p i s 
ze 8. zasedání 

Zastupitelstva Městské části Praha - Lochkov 
ze dne 11.9. 2019 

 
 

Přítomni: Ing. Jiří Rendl, Eva Filipová, Karel Pánek, František Wais, Martina Pelikánová, 
Ing. Václav Joudl, Karel Košař, M. Dlouhý, Ing. Jana Filipová   
Tajemnice: Bc. Vladimíra Schwabová   
 
Zapisovatelem pověřena Vladimíra Schwabová, zvoleni byli ověřovatelé – Karel Pánek 
a František Wais. 
 
Zasedání zahájil starosta MČ Praha – Lochkov, Ing. Jiří Rendl. Všichni přítomní poslanci 
souhlasili s navrženým doplněným programem. 
  
Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Lochkov:  
 
 
1. Úprava rozpočtu za září 2019 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo rozpočtová opatření za září 2019 
(rozpočtová opatření č. 19), je přílohou č. 1 k tomuto usnesení. 
 
2. Průběh investičních akcí  
Starosta informoval zastupitele o průběhu investičních akcí: 

- Vybudování volnočasového centra Praha – Lochkov, U Sladovny – akce 
dokončena a předána do užívání. 

- Dokončení interiéru tělocvičny - stavba zdárně pokračuje, práce probíhají dle 
harmonogramu.   

 
3. Informace ke změnám územního plánu HMP 
Starosta informoval zastupitele o jednáních na Magistrátu hl. m. Prahy o možnosti schválení 
pořizovaných změn na území naší městské části.  
 
4. Smlouva o bezúplatném převodu správy majetku – vstupní cedule fitpark z MHMP na 
MČ. 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo smlouvu o bezúplatném převodu 
vstupní cedule v prostoru fitparku a pověřilo starostu podpisem této smlouvy. 
 
5.Smlouva o poskytnutí finančního daru od firmy Českomoravský cement, a.s. ve výši 
150 0000,- Kč.  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo přijetí finančního daru od výše 
uvedené firmy na ekologické účely, pověřilo starostu podpisem této smlouvy.  
 
 
6. Návrh na změnu územního plánu společnosti ŠEBEROV REALITY a.s.  
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo návrh na změnu územního plánu 
SÚ HMP společnosti ŠEBEROV REALITY a.s., a to na změnu využití území ve vlastnictví 
společnosti, a to parc.č. 755 v k.ú. Lochkov, a to z využití OB-A na OB-B. Jedná se o stavební 
pozemky v již schváleném územním plánu a majitel žádá pouze o změnu koeficientu 
využitelnosti území z A na B. 
 
 
 



7. Návrh na změnu územního plánu v k. ú. Lochkov na parcely 275/11,275/9, 275/7 a 
275/6  
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo a schválilo návrh starosty na změnu územního 
plánu na pozemcích v k.ú. Lochkov, a to na parcelách 275/11, 275/9, 275/7 a 275/6. Tyto 
parcely jsou dle platného územního plánu v kategorii VV (veřejné vybavení, např. školská 
zařízení) a žádáme o zařazení na kategorii – SV. K oddělení těchto parcel na zahrady došlo 
historicky a v současné době jsou zaplocené majiteli přilehlých rodinných domů. Tento stav je 
nezvratný (pozemky prodány městskou částí či MNV vlastníkům přilehlých rodinných domů).  
 
8. Žádost o souhlas s odsvěřením pozemků MČ Praha – Lochkov v rámci stavby č. 
42481 – Propojovací komunikace Lochkov- Slivenec.  Podaný společností ISTAR s.r.o. 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov projednalo výše uvedenou žádost a nesouhlasí 
s odsvěřením pozemků v celé výměře navrhovaných pozemků. Souhlasí pouze s odsvěřením 
pozemků zasahujících do stopy komunikace, která bude následně převedena na TSK hl.m. 
Prahy ,a to oddělovacími geometrickými plány po dokončení stavby.  
 
 
9. Projektová dokumentace na odrazovou stěnu u tenisového hřiště 
Zastupitelstvo MČ Praha – Lochkov se seznámilo s návrhem na odrazovou stěnu v rámci 
volnočasového centra zpracovanou firmou Prins spol.s.r.o. a souhlasí s ní. Pověřuje starostu 
podáním návrhu na územní souhlas na stavební úřad Prahy 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Lochkově dne 16.9. 2019                                           Zapsala: Vladimíra Schwabová 


