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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, milí chucheláci,
všechny Vás v novém roce ještě jednou zdravím a přeji jen to nejlepší.
Nejprve bych velmi rád poděkoval
všem občanům, kteří se podílejí na
úklidu chodníků před svými nemovitostmi a tím přispívají ke zdárnému
zvládnutí celkové zimní údržby.
Zejména pro obyvatele Hvězdárny
mám radostnou zprávu, že již proběhla zkouška jízdy v rámci přípravy zprovoznění autobusové linky č. 172. Pravidelný provoz této linky by měl být
zahájen 3. března 2013 se zastávkami
„Nádraží ČD Velká Chuchle – Radotínská – Kazínská – Základní škola - nám.
Omladiny – Starochuchelská – Novochuchelská – Mrkosova - Na Hvězdárně (točna u osady Lahovská) a zpět po
stejné trase na nádraží Velká Chuchle.
Intervaly jízd by měly být ve špičce
1 x za 30 minut a mimo špičku 1 x za
60 minut. Vše ale samozřejmě záleží
na rozhodnutích provozovatele linky.
V souvislosti s městskou hromadnou
dopravou také připomínám omezení provozu zastávky Malá Chuchle
a související změny některých dalších zastávek. U autobusových linek
č. 129, 241 a 507 je trasa nově vedena
mezi Malou a Velkou Chuchlí ulicí Mezichuchelskou. Rovněž se přemisťují
zastávky „Malá Chuchle“ ve směru
z centra do ul. Zbraslavské, cca 35m
za křižovatkou s ul. Podjezd a zastávka „Dostihová“ ve směru z centra do
ul. Dostihové, cca 100 m před křižovatku s ul. Strakonickou. Zřizuje se
zastávka „Starolázeňská“ ve směru
z centra v ul. Mezichuchelské, v pravidelné zastávce linky 244. U linky č. 244
zůstává trasa beze změny, pouze se
přemisťuje zastávka „Malá Chuchle“
ve směru z centra do ul. Zbraslavské,

Elektromobil v Chuchli
Městská část Praha – Velká Chuchle uzavřela smlouvu s ČEZ a.s. - divízí Futuremotion / Elektromobilita o pronájmu elektromobilu. Toto vozidlo je primárně určeno pro Pečovatelskou službu,
ale využití je mnohem širší pro celou městskou část Velká Chuchle.
Program E-mobility společnosti ČEZ a.s. má za cíl především rozšíření infrastruktury dobíjecích
stanic, ale i přiblížení výhod elektrického pohonu široké veřejnosti. Do budoucna by proto měly
být rovněž v Chuchli dvě nové dobíjecí stanice pro elektromobily, přičemž náklady na zřízení
takových stanic hradí spol. ČEZ a.s.
Samotné vozidlo je značky Peugeot I-on s použitou technologií synchronního motoru s neodymovými magnety, výkonem 49 kW, otáčkami motoru 2500 až 8000 ot/min, hlavní akumulátor
je typu Lithium – Ion s kapacitou 16 kWh. Délka vozidla je 3,48 m, šířka 1,48 m, výška 1,61 m,
provozní hmotnost je 1195 kg. Objem kufru je standardně 170 litrů, při sklopení zadní sedadel
se zvýší objem na 800 litrů. Rychlostní limit je nastaven na max. 135 km/h, neboť vyšší rychlost
výrazně snižuje dojezd vozidla.
Právě nadměrné využívání skvělé akcelerace vozidla a přetáčení motoru do vyšších otáček
a rychlostí, vede ke zvýšení spotřeby energie baterií. S tzv. „lehkou nohou“ a většinové jízdě po
okrskách je běžný dojezd na jedno nabití přibližně 130 km. Při častější jízdě po dálnicích a využívání topení je dojezd do 90 km. K nabíjení baterií dochází v průběhu jízdy brzděním přes
dynamo. K standardnímu dobití z el. sítě při zatížení 16 A voltáže 220 V potřebují baterie 6 hodin.
Při rychlodobíjení s napětím 330 V postačí 30 minut k dobití 80 % baterií.
Celkové náklady na provoz bude možné shrnout až po nějaké době využívání vozidla, o výhodách nebo naopak negativech budeme dále informovat.
Pavel Kováč

cca 35 m za křižovatkou s ul. Podjezd. U dálkových
linek č. 314 a 318 se ruší zastávka „Malá Chuchle“ ve
směru z centra. Uvedená omezení by měly trvat až
do 30. 6. 2013. Důvodem je výstavba protipovodňových zábran.
Jako v uplynulém roce, také v tomto nás čeká spousta kulturních akcí. Areál v Kazínské pod názvem „Kulturní centrum - K8“ se ustálil na několika hlavních tématech, přičemž základem zůstává divadelní spolek
chuchelských ochotníků, ale přibude také promítání

povětšinou dokumentárních filmů za účasti autorů
a tvořivé umělecké dílny pro všechny generace. Věřím, že budete mile překvapeni.
Pro celou městskou část je od nového roku vítaným
pomocníkem elektromobil, který určitě potkáváte
v Chuchli a blízkém okolí. O tomto tématu naleznete
v Chuchelském zpravodaji samostatný článek.
Přeji Vám hezkou zimu
Martin Melichar

Více hledejte na www.chuchle.cz

Změna zastávek
Malá Chuchle
(129, 241, 244, 314, 318,
507)
od 18.1.2013 do 30.6.2013
Není-li napsán čas, pak uvedené termíny
platí vždy od zahájení denního provozu
daného dne do ukončení denního provozu daného dne.

Harmonogram přistavení velkoobjemových
kontejnerů I. pololetí 2013
Datum

Místo přistavení

26. 3. 2013
Úterý

Malá Chuchle
• Zbraslavská 30/13 – U Podjezdu

16. 4. 2013
Úterý

Velká Chuchle
• nám. Omladiny
Velká Chuchle
• osada Lahovská, ul. Polní

21. 5. 2013
Úterý

Malá Chuchle
• Zbraslavská proti č. p. 39/37
Velká Chuchle
• ul. U Závodiště (parkoviště)

18. 6. 2013
Úterý

Velká Chuchle
• Nad Libří (u třídění odpadu)
Velká Chuchle
• nám. Omladiny

129, 241, 507:
• změna trasy ve směru z centra: linky
jsou vedeny mezi Malou a Velkou
Chuchlí ulicí Mezichuchelskou
• přemisťují se zastávky:
• Malá Chuchle - ve směru z centra:
do ul. Zbraslavské, cca 35m za
křižovatkou s ul. Podjezd
• Dostihová - ve směru z centra:
do ul. Dostihové, cca 100m před
křižovatkou s ul. Strakonickou
• zřizuje se zastávka:
• Starolázeňská - ve směru z centra:
v ul. Mezichuchelské, v pravidelné
zastávce linky 244

Ing. Michaela Benešová (odbor životního prostředí)

244:
• trasa beze změny
• přemisťuje se zastávka:
• Malá Chuchle - ve směru z centra:
do ul. Zbraslavské, cca 35m za
křižovatkou s ul. Podjezd

Volba prezidenta republiky
Velký zájem voličů vyvolaly volby prezidenta republiky. Celkové výsledky za Malou a Velkou
Chuchli zveřejníme, vzhledem k uzávěrce tohoto čísla, v dalším vydání.

314, 318:
• trasa beze změny
• ruší se zastávka:
• Malá Chuchle - ve směru z centra

Důvod:
výstavba protipovodňových zábran
v Malé Chuchli

Nabízíme práci
Kuchař - kuchařka
Požadujeme:
• vyučení v oboru, životopis

Nabízíme:
• práci na plný úvazek, nástup
možný od 1. 2. 2013
• směnný provoz
+ So, Ne (1x za 3 týdny)
• 5 týdnů dovolené
Nabídky zasílejte do 30. 1. 2013 na
mail: ZBreburdova@sou-chuchle.cz

Školní jídelna Střední školy dostihového sportu a jezdectví (Praha – Velká Chuchle) - adresa: U Závodiště 325/1, 159 99 Praha 5 – Velká Chuchle. Informace na tel. čísle 257 941 094 pí. Breburdová
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Přehled usnesení č. 10/2012
z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha –
Velká Chuchle, konaného dne 17. 12. 2012.
Zastupitelstvo městské části:
10/1-1 schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 10/2012 byli
p. Vokurka a p. Čahoj a zapisovatelem
p. Schulz.
10/1-2 schvaluje		
program 10. zasedání ZMČ podle
návrhu uvedeného v pozvánce ze dne
10.12.2012.
10/2

bere na vědomí
termíny řádných zasedání ZMČ Praha – Velká Chuchle na I. pololetí 2013
takto: 25. 2. 2013, 25. 3. 2013, 29. 4. 2013,
27. 5. 2013 a 24. 6. 2013.

10/3-1 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru
ze dne 12.12.2012, rozpočtové úpravy
č. 8/2012 (viz příloha).
10/3-2 pověřuje,
na základě doporučení finančního výboru
ze dne 12.12.2012, starostu MČ provedením – schválením nezbytných rozpočtových úprav v období 18.12. – 31.12.2012
s vyjímkou těch, které by navýšily schodek
rozpočtu o více než 50.000,- Kč a s výjimkou převodu nerozděleného zisku z
VHČ s tím, že na následujícím ZMČ bude
starosta o těchto rozpočtových úpravách
informovat.
10/3-3 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru
ze dne 12.12.2012, rozpočet MČ Praha
– Velká Chuchle na rok 2013 včetně sociálního fondu ve výši 78.000,- Kč a plánu
vedlejší hospodářské činnosti na rok 2013
(viz příloha).
10/3-4 schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru
ze dne 12.12.2012, příspěvek z rozpočtu
MČ na provoz Základní školy Charlotty Masarykové na rok 2013 ve výši 2.600.000,- Kč
a odpisový plán v celkové výši 49.846,- Kč.
10/3-5 schvaluje
na základě doporučení finančního výboru
ze dne 12.12.2012, příspěvek z rozpočtu
MČ na provoz Mateřské školy Velká Chuchle na rok 2013 ve výši 1.050.000,- Kč a odpisový plán v celkové výši 46.845,66 Kč.
10/4-1 souhlasí,
na základě doporučení výboru majetku
obce ze dne 12.12.2012, s uzavřením
splátkového kalendáře z důvodu rozložení
dlužného nájemného za nebytový prostor
v 1. podlaží nemovitosti o rozloze 80,15
m2 na parcele č. 28 v ulici Starochuchelská
7/20, Praha – Velká Chuchle (restaurace
Nad poštou), a to max. na dvě splátky
s tím, že dlužné nájemné včetně běžného
nájemného za měsíce prosinec 2012 a leden 2013 bude uhrazeno nejpozději do
31.1.2013. V případě, že nájemce splátkový
kalendář neakceptuje nebo nedodrží
uvedené podmínky, ukládá starostovi

MČ provést kroky k ukončení nájemního
vztahu.

10/6-2a souhlasí
s přijetím hosta na dnešním zasedání, a to
MgA. Jiřího Soukupa (společnost Studio
Anarchitekt s.r.o.).

10/4-2 schvaluje,
v souladu s doporučením výboru majetku
obce ze dne 12.12.2012, prodloužení
10/6-2b nesouhlasí,
nájemních smluv (uzavření dodatků o prona základě doporučení výboru stavebního
nájmu nebytových prostor, resp. obecních
a územního plánu ze dne 12.12.2012,
pozemků) do 31.12.2013 za stávajících
s předloženou PD pro vydání územního
podmínek takto:
rozhodnutí týkající se projektu „Úprava
a)
Divadlo Různých Jmen, o.s., Horáčkova
části komunikace Na Cihelně – úprava pří13, 140 00 Praha 4 – nebytový prostor na
stupu na zemědělské pozemky parc. č. 476
parc.č. 21, 22 a 1151/2 v k.ú. Velká Chuchle
a 477 v k.ú. Velká Chuchle“ zpracovanou
o výměře 52 m2,
společností Studio Anarchitekt s.r.o.,
b)
CMMS s.r.o., Zbraslavská 22/49, 159 00 PraMgA. Jiří Soukup, Chocholouškova 35/8,
ha 5 – Velká Chuchle – nebytový prostor
180 00 Praha 8. ZMČ žádá žadatele o
na parc.č. 3 v k.ú. Malá Chuchle o výměře
upřesnění údajů týkajících se pozemků,
40 m2,
na kterých by se stavba uskutečnila a
c)
RNDr. O. V., CSc. – část obecního pozemku
zpřesnění PD, dále navrhuje, aby byl návrh
parc.č. 82/1 v k.ú. Malá Chuchle o výměře
rozšíření komunikace redukován. Nutné je
886 m2,
také dořešit financování záměru a jeho dod)
J. D. – zámečnictví, Šrobárova 2077/31,
pad na dopravní režim v okolních ulicích.
130 00 Praha 3 – část pozemku
parc. č. 670/3 o výměře 135 m2 a objekt
10/6-3 navrhuje,
na pozemku parc.č. 670/4 o rozloze 66 m2
na základě doporučení výboru stavebního
v k. ú. Velká Chuchle,
a územního plánu ze dne 12.12.2012, dále
e)
P. K. – nebytový prostor na zastávce MHD
projednávat s investorem a i s pořizovav ulici Starochuchelská na parc.č. 1166/1
telem ÚP možnost přesunu umístění VV
v k.ú. Velká Chuchle.
(veřejná vybavenost) v ÚP na pozemku
parc.č. 991/132 v k.ú. Velká Chuchle ve
10/4-3 schvaluje,
vlastnictví společnosti VILY Chuchle a.s. na
na základě doporučení výboru majetku
část pozemku parc.č. 991/130 v k.ú. Velká
obce ze dne 12. 12. 2012, prodej části
Chuchle (také ve vlastnictví společnosti
obecního pozemku parc.č. 309/1 v k. ú.
VILY Chuchle a.s.) nebo ponechat stávající
Velká Chuchle (po oddělení 309/5 o výumístění VV v ÚP, přičemž by muselo
měře 9 m2), manželům Ing. J. a I. N. za
dojít k zásadním úpravám předloženého
celkovou cenu 47.210,- Kč vycházející ze
návrhu.
znaleckého posudku č. 3138-38/2012 ze
dne 29. 11. 2012.
10/7-1 bere na vědomí
přehled dárců a celkovou výši přijatých
10/4-4 bere na vědomí
darů MČ (399.244,84 Kč) na konkrétní
stanovisko výboru majetku obce ze dne
účely v roce 2012 zpracovaný odborem
12.12.2012 týkající se záměru pronajmout
účetnictví a správy majetku (pozemky)
obecní pozemky parc.č. 89/3 o výměře
ÚMČ.
435 m2 a parc.č. 89/2 o výměře 290 m2
v k.ú. Malá Chuchle společnosti Podzimek 10/7-2 bere na vědomí
a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 16 Třešť
uzavření ÚMČ dne 31.12.2012 z důvodu
(pobočka Praha – Zbraslavská 2, 159 00
čerpání nařízené dovolené (interní sdělení
Praha 5 – Malá Chuchle) s účinností od
č. 18/2012) podle ustanovení § 217 a ná1.1.2013 na dobu jednoho roku za cenu
sledujících zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
80,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu tento
práce, v platném znění, všem zaměstnanzáměr se společností projednat.
cům MČ zařazeným do ÚMČ a uvolněným
zastupitelům MČ, tj. den před státním
10/5
prodlužuje,
svátkem, a to mj. z provozních důvodů.
v souladu s ustanovením § 166 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., dobu trvání praZpracoval: Ing. Vilém Schulz
covního poměru na dobu určitou ředitelce
ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská
Ing. arch. David Vokurka
240, 159 00 Praha 5 – Velká Chuchle paní
zástupce starosty
Mgr. Elišce Jančíkové o dalších 6 let, a to
do 5.2.2019.
Mgr. Martin Melichar
starosta
10/6-1 nesouhlasí,
na základě doporučení výboru stavebního
a územního plánu ze dne 12.12.2012,
s navýšením směrné části koeficientu
podlažní plochy z OB – B na OB – D v ÚP
na parc.č. 561/1, 2, 3 při ulici Na Hvězdárně a u ulice Novochuchelská v k.ú. Velká
Chuchle, která je součástí návrhu ÚP SÚ
HMP č. U 1121 v k.ú. Velká Chuchle a pověřuje zástupce starosty jednat o dalších
možnostech míry využití území s investorem záměru.
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Zástupce starosty po dvou letech bilancuje
A) ÚZEMNÍ PLÁN
• během dvou let došlo ke zbrzdění přípravy nového územního plánu Prahy, Magistrát zrušil přípravu nového ÚP ve fázi konceptu, je idea vytvořit nový metropolitní plán Prahy a za tím účelem docházím i jako host na výbory ÚP Magistrátu;
• zatím jde o fázi hledání a nastartování nového záměru;
• dochází ke změnám a úpravám ÚP na Magistrátu a vypořádávání žádostí, které
byly před mnoha lety podány.
Co ovlivňuje Chuchli – v konceptu byly zahrnuty změny, které by Chuchli pomohly. Díky platnosti starého ÚP je nebezpečí realizace velkých obchodních komplexů
u Strakonické i dalších v detailu pro Chuchli méně závažných projektů.
Ve velkém očekávání je r. 2013, kdy by mělo dojít k rozeběhnutí nových záměrů
magistrátu a kdy bude jasnější představa co dál. Stále díky tomu, že poslední urb.
studie, ze které vychází stávající ÚP, je z r. 1993, bude nezbytně nutné aktualizovat potřeby a charakter Chuchle. Prozatím se zpracovává vstupní studie možného
rozvržení prostoru části „Dolní Chuchle“ v místech, která budou ochráněna před
povodněmi.

B) STAVEBNÍ OBLAST
• Investiční část:
• byla postavena přístavba školy, během dvou let proběhly všechny fáze, příprava, projekt, povolování, výběrové řízení, realizace;
• byla dokončena studie na nové centrum Velké Chuchle, vzhledem k tomu, že
je v platnosti „starý ÚP“ nebylo možné v projektování pokračovat, pro pokračování je třeba změna ÚP – zapracování generelu potoka Vrutice. I tak je, myslím, potřeba opět aktualizovat zadání o náplni stavebního záměru. K tomu je
třeba podrobit návrh diskusi, která musí nastat kvůli tomu, aby bylo budoucí
centrum funkční a živé. V současných stavbách areálu Kazínská 8 dochází pomalu k oživení. Přesto bude dále přetrvávat doba provizoria. Dojde-li k jisté
konjunktuře, bude v r.2013 ideální čas na nabízení a prezentaci záměru různým
investorům. V areálu byla zbourána klempírna a také byl zbourán bývalý obytný dům u potoka. Tím došlo k většímu otevření veřejného prostoru. To vše je
z nevyčerpané dotace na nákup areálu. Bylo zprovozněno kulturní centrum K8,
byly provedeny nezbytné minimální stavební úpravy za absolvování nezbytných povolovacích procesů;
• v r. 2011 došlo k úpravám nového hřiště u školy a jeho okolí, změna povrchu
v r. 2011, výměna bran, kolaudace hřiště – Investor: OMI. Z dotace ČEZ byl dořešen prostor okolo hřiště, v r. 2011 byl vyprojektován, povolen a realizován
chodník mezi hřištěm a ul. Starochuchelskou, včetně nového přechodu. Změnil
se projekt a následně byla realizována „bouda“ na nářadí. Ze stejné dotace byly
okolo hřiště osázeny popínavé rostliny na místo nevhodných tůjí, které se přesadili na jiné pozemky ve správě MČ;
• Přímé investice města:

zlepšení situace;
• MČ nechala zpracovat v r. 2011 výpočtovou metodou hlukovou studii zátěže ze
Strakonické, bylo to v době, kdy magistrát rozhodoval o tom, že ve směru z Prahy bude na Strakonické povolen průjezd kamionů. Studie ukázala, že z pohledu
„zákonné hlukové zátěže“ z 60 na 70 dB přes den, hluk těsně nepřekračuje limity, které je možné navýšit z důvodu „staré hlukové zátěže“. Tím nebylo možné
argumentovat tak, že nesmí dojít ke zhoršení stavu.
Na jaře r. 2012 bylo p. PhDr. Ondřejem Valentem, CSc. provedeno měření hluku,
které nám posloužilo pro získání přehledu o reálné skutečnosti. Měřilo se i v září
r. 2012. Celé měření provedl na své náklady bez nároku na odměnu. Naměřené
hodnoty ukazují přímou momentální zátěž. Měřeními bylo prokázáno, že protipovodňová stěna uprostřed Strakonické mírně hluk snížila, k markantní změně
už došlo zavedením 50 km/h (opatření Magistrátu hl. m. Prahy) na Strakonické.
Velké rozdíly jsou patrné především na kopcích ve větší vzdálenosti od Strakonické – např. ul. Nad Drahou a Nad Závodištěm. PhDr. Valent v závěru navrhuje určitá
řešení, které by stav mohla méně náročnými zásahy zlepšit.
V rámci Optimalizace železniční trati Praha – Beroun, bylo dohodnuto, že by dráhy
měly postavit protihlukové stěny v Malé Chuchli a také krátkou stěnu ve Velké
Chuchli.
K dispozici je také analýza skládky komunálního odpadu z r. 2010, kterou tehdy
iniciovala MČ – Slivenec. V krátkém horizontu několika let bude nutné opět zajistit
svah smetiště. Skládka, potok ani spodní vody zatím nejsou kontaminovány. Podle zprávy by k prosáknutí mohlo dojít v horizontu cca 50–ti let. Skládka se nedá
sanovat. Metan, který se ze skládky také uvolňuje, není v nebezpečném množství,
ale ani v množství, které by se dalo využít.

D) KULTURA
Během dvou let bylo z bývalé dílny vytvořeno „kulturní centrum - K8“ v Kazínské 8. I když jde o provizorium, je tak po dlouhé době k dispozici v obci kulturní
sál. Během dvou let došlo k oživení kulturního dění v obci. Nejde jen o činnost
v K8 - nově vzniklého divadelního spolku, workshopy, promítání filmů s autory
nebo výstavy, které jsou např. součástí nově vzniklé akce „Chuchelský slunovrat“,
ale i další kulturní bloky „Chuchelské babí léto“ a „Chuchelský advent“. Tyto akce
by nevznikly bez spolupráce s římskokatolickou farností na Zlíchově a to jmenovitě pí. Kulhanovou. Vysoká laťka byla nastavena skrze kvalitu, např. ochotnické
velikonoční představení překvapilo kvalitou i profesionály, film „Láska v hrobě“ autora Davida Vondráčka měl první předpremiéru v areálu K 8 v Chuchli, poté získal
mnohá ocenění po Evropě a teprve od listopadu šel do distribuce kin. V kostele
v Malé Chuchli zazněly např. safardské písně v podání Jany Lewitové, ale také další
muzikanti představili vysokou kvalitu. Oživení snad pomůže v komunitní oblasti,
kde jsou mezilidské vztahy už po léta dost zmrazené.

E) STRATEGIE A KOMUNIKACE
• Web radnice:

• na konci r. 2012 byla dostavěna poslední část komunikace Na Hvězdárně k osadě Lahovská včetně sítí. Tato výstavba se realizovala jen díky nalezení společného řešení, investor, zhotovitel, měst. část a developer Vily Chuchle kde muselo
dojít k zásadnímu zlevnění stavby;

Během r. 2011 a 2012 pomalu dochází ke změnám v informovanosti občanů,
především se oživují obecní webové stránky, je více aktualit, článků a sdělení. Zajímavou součástí je Diskuzní fórum a vývoj „úrovně“ příspěvků, forma atd. Před
skoro čtyřmi lety bylo fórum minulou radnicí zrušeno, poté byl nastaven model,
kdy vkládání článků bylo možné jen přes administrátora. Nyní je fórum volně přístupné, kvalita, věrohodnost a forma je znakem doby a rovněž znakem mentální
úrovně diskutujících. Diskuze se postupně přesune na sociální síť, kde bude možné vkládat také fotografie atd. Diskuze se stane více nezávislou na radnici, bude ji,
doufám, využívat více lidí a snad i k normální debatě. Vznikl i nový formát „otázky
a odpovědi“. Na webových stránkách jsou od léta r. 2012 přístupné zápisy z výborů zastupitelstva, tím mají občané alespoň základní přehled o práci zastupitelů.
Stále musí docházet ke zlepšování informovanosti a otevřenosti radnice, jde ale
o proces, který v našich skromných podmínkách z kapacitních důvodů nemůže
být skokový.

• postupně dochází k opravám zdí a cest v okolí pramene v Malé Chuchli;

• Zastupitelstva a setkávání s občany:

• probíhá realizace protipovodňových opatření v Malé a Velké Chuchli, dokončeny by měly být v r. 2013. Opatření se staví na základě návrhu a projednávání
z před mnoha let, po realizaci zůstanou v našem katastru i nechráněné obytné
budovy. Bylo by vhodné systém doplnit o zprůchodnění tzv. „sedmi kanálů“
pod Strakonickou u dostihového závodiště. Při realizaci se za MČ účastní p. starosta Melichar;
• v létě r. 2012 byla vystavěna cyklostezka z Malé Chuchle k Barrandovskému
mostu podél Vltavy;

• postupně bude v Malé Chuchli probíhat oprava zatrubnění potoka v ul. V Lázních;
• Stavby na území Chuchle:
Mojí snahou je nezasahovat do záměrů stavebníků, do vzhledu ani velikosti. Obec
nemá žádné své regulativy, což je pro některé lokality škoda, potažmo je to škoda
pro nás všechny. Občas, v případech velmi markantních, se za obec snažíme záměr stavebníků korigovat. Důležitý je také vztah sousedů.

C) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Zeleň, příroda:
Naše MČ má nebývale velký potenciál přírodních hodnot, uvědomíme-li si, že
jsme součástí hlavního města. Za období posledních 2 let z tohoto potenciálu
ubíráno nebylo, nedošlo však také k žádným zásadním počinům, které by tento
potenciál zhodnocovaly, případně napomáhaly k jejich udržení. V rámci náhradní
výsadby bylo osázeno několik stromů v Malé a Velké Chuchli, větší akce v této
oblasti jsou připravené na tento rok. Na cestě k Lochkovu se stále počítá se znovuobnovením aleje. Velkou část zeleně v obci zabírá Chuchelský háj, který je pod
přímou správou magistrátu (Lesy hl. m. Praha).
• Hygienické limity:
• zásadní měrou za poslední 2 roky nedošlo ke zhoršení a prakticky ani ne ke

• minimalizovala se ta praxe, která byla před r. 2010 běžná, že na zasedání zastupitelstva byly vkládány k projednání dokumenty, které kolovaly jako čerstvé
a rovnou se o nich hlasovalo. Zastupitelé mají nyní možnost se s jednotlivými
projednávanými body seznámit na „úložišti“ zastupitelstva v předstihu před
zasedáním. Přes projektor se tyto dokumenty promítají při jednání zastupitelstva všem, tedy zastupitelům i občanům. Tím bezesporu došlo k dohnání běžné
praxe, kterou už po léta praktikují jiné obce. Ze zasedání zastupitelstva je pořizován audiozáznam, který je přístupný na webových stránkách MČ. Myslím, že
i přes obstrukce zástupců jedné strany na zastupitelstvu, kdy poslední zastupitelstva odmítají mluvit do mikrofonů, je tento směr informovanosti nezbytný;
• za dva roky proběhlo několik setkání s občany, povětšinou na hlavní téma nové
centrum Velké Chuchle;
• Strategie:
V této oblasti jsme stále na startovní čáře. Strategie, hledání možností jak udržet
trvale udržitelný rozvoj, je tématem zatím pouze stavebního výboru, kde jeho členové cítí nezbytnost zaobírat se budoucností a cíly dalšího fungování obce. Tento
názor ale nemají všichni zastupitelé. V době kdy někteří nechápou nutnost pořizování rozborů analýz a studií (např. dopravní studie), která jsou vždy nezbytným
podkladem dobrého rozhodování, je a bude jejich prosazování velkým úkolem.
Ing. arch. David Vokurka – zástupce starosty
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