
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ZÁPIS  

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
jednání č. ZMČ6

konané dne 22. 11. 2011

Přítomni : dle prezenční listiny 

Ověřovatel : zastupitel - Vladimíra Juřenová
radní - Karla Jakob Čechová

Program jednání:

1.Zahájení jednání
2.Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
3.Schválení programu 6. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
4.Problematika dopravní obslužnosti MHD v Újezdě nad Lesy

1. Zahájení jednání
Pan  starosta  MČ  Praha  21  zahájil  v 13:03  jednání  Zastupitelstva  MČ  Praha  21,  přivítal
všechny přítomné občany, zastupitele a úředníky ÚMČ Praha21. Uvedl, že toto zastupitelstvo
bylo  svoláno  na  základě  požadavku  6  zastupitelů  ODS  a  1  zastupitele  VV,  bylo  řádně
vyvěšeno na úřední desce. Oznámil, že jednání tohoto zastupitelstva je on-line a zároveň se
pořizuje  zvukový  záznam,  který  bude  umístěn  na  webové  stránky  úřadu  a  je  v přímém
přenosu, otázal se, zda někdo z přítomných je proti zveřejnění záznamu. Nikdo z přítomných
nebyl  proti.  Uvedl,  že z tohoto jednání byli  řádně omluveni páni zastupitelé Janda, Sikač,
Hod, Kyzlink paní Vlásenková. Dále pan starosta uvedl, že přítomno jednání je 12 zastupitelů,
tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.  Paní zastupitelka Dastychová vznesla dotaz, jakou
formou byl  zván zastupitel  pan Janda.  Uvedla,  že pan Janda nebyl  informován o jednání
zastupitelstva.  Pan  starosta  jí  odpověděl,  že  vzhledem  k tomu,  že  se  pan  Janda  sám
telefonicky omluvil z tohoto jednání, je tedy jasné, že pozvánku obdržel. Paní zastupitelka
dále upozornila na to, že tato doba konání /13:00 hodin/ zastupitelstva nevyhovuje, vzhledem
k tomu,  že  zastupitelé  a  občané pracují.  Pan starosta  odpověděl,  že  svolání  mimořádného
zastupitelstva  takto  narychlo  je  velmi  obtížné,  když chce  vyhovět  všem a  je  nutné  splnit
zákonný  termín.  V průběhu  jednání  ve  14:15  hodin  pí  zastupitelka  Dastychová  opustila
jednání – změna hlasování na 11, ve 14:37 hodin opustil p. zastupitel Vlach  jednání – změna
hlasování na 10.

2. Stanovení ověřovatelů zápisu, volba mandátového výboru, volba návrhového výboru
Pan starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pí radní Karlu Jakob Čechovou a pí zastupitelku 
Juřenovou, obě se svojí nominací souhlasily /hlasování 11 pro, 1 se zdržel/
Volba mandátového výboru: 
Pan starosta navrhl: mandátový výbor ve složení zastupitel Michael Hartman a zastupitel Petr 
Voňka, oba se svojí nominací souhlasili /hlasování 12 pro/ 



Volba návrhového výboru:
Pan starosta navrhl: návrhový výbor ve složení radní Jan Slezák, zastupitelka pí Barbora 
Diepoltová, oba se svojí nominací souhlasili /hlasování 12 pro/

Usnesení číslo: ZMČ6/0075/11
Zastupitelstvo městské části
1) volí
ověřovatele zápisu pí zastupitelku Vladimíru Juřenovou a pí radní Karlu Jakob Čechovou 
/hlasování 11 pro, 1 se zdržel/
2) volí
mandátový výbor ve složení zastupitel Michael Hartman a zastupitel Petr Voňka /hlasování 12
pro/

3) volí
návrhový výbor ve složení místostarosta Jan Slezák a pí zastupitelka Barbora Diepoltová 
/hlasování 12 pro/

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Schválení programu 6. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21
Pan starosta tento bod přednesl a vyzval přítomné k případnému doplnění programu. V úvodu
tohoto bodu vystoupili  s dotazy k podkladům k tomuto jednání  pan zastupitel  Hartman, p.
zastupitel  Voňka,  pí  zastupitelka Dastychová a  pí  zastupitelka Juřenová.  Paní  zastupitelka
Diepoltová  podala  návrh  na  doplnění  programu  a  to  zařadit  jako  bod  č.  5  Problematika
komunikace mezi Radou MČ Praha 21 a členy Zastupitelstva MČ Praha 21. O tomto návrhu
na doplnění programu bylo hlasováno /hlasování 5 pro, 2 proti, 5 se zdrželo/ -  návrh nebyl
přijat. Poté se hlasovalo o původním návrhu programu.

Usnesení číslo: ZMČ6/0076/11
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
program 6. jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Usnesení - (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

4. Problematika dopravní obslužnosti MHD v Újezdě nad Lesy

Upozornění: pro obsáhlost tohoto bodu jsou zde uvedeny pouze jména vystupujících a 
témata jejich příspěvků. Celý záznam tohoto bodu je uveřejněn na www.praha21.cz

Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě k tomuto bodu.

http://www.praha21.cz/


Se svými příspěvky vystoupili:

- pí zastupitelka Dastychová – požádala pana starostu, aby přednesl změny v MHD od 11. 12.
2011, týkající se linky č. 109. Odpověděl jí pan místostarosta Slezák, i pan starosta.
Pan  starosta  informoval  o  změnách  autobusových  spojů  a  jejich  intervalů  na  základě
průzkumu společnosti ROPID.
Dále  se  k tomuto  vyjádřili  vedoucí  OŽPD  pí  Kozáková,  pan  zastupitel  Duchek  a  pí
zastupitelka Diepoltová, p. místostarosta Slezák, p. zastupitel Vlach, p. zastupitel Voňka a p.
zastupitel Hartman.
- o vystoupení požádala pí Exnerová, pí Břízová ml., pí Břízová st, p. Šemberk a p. Švejnoha -
toto jim bylo hlasováním zastupitelů umožněno. Občanům odpověděl pan starosta.
Ve 14:15 hodin pí zastupitelka Dastychová opustila jednání – změna hlasování na 11.
Ve 14:37 hodin p. zastupitel Vlach opouští jednání – změna hlasování na 10.
Ve 14:40 hodin p. starosta podal návrh na uzavření rozpravy po vystoupení p.Duchka / návrh
na usnesení/ a p. Švejnohy k tomuto bodu.
Hlasováním 9 pro,  1  proti  byl  návrh na  uzavření  rozpravy přijat.  Poté  zastupitel  Duchek
požádal  o vystoupení.  Zastupitelé o tomto hlasovali  /hlasování 4 pro,  6 proti/,  p.  Duchek
nevystoupil.  Dále zastupitelé hlasovali  o vystoupení pana Švejnohy /hlasování  10 pro/,  p.
Švejnoha vystoupil. 
14:50 byla vyhlášena přestávka
14:55 pokračování 

Pan Duchek za klub VV podal návrh na usnesení ve znění:
ZMČ Praha 21 pověřuje RMČ Praha 21 vydat v Újezdském zpravodaji anketu s dotazem 
obyvatelům, zda upřednostňují autobus č. 109, 163, nebo 250 a zveřejnit výsledky průzkumu 
průjezdnosti v Běchovicích. Proběhlo hlasování 4 pro, 1 proti, 5 se zdržel – návrh na usnesení 
nebyl přijat.

Klub ODS podal návrh na usnesení ve znění:
ZMČ Praha 21 pověřuje RMČ Praha 21 k obnovení jednání se společností ROPID o 
zachování linky č. 109 do Újezdu nad Lesy - alespoň v ranní a odpolední dopravní špičce.

Proběhlo hlasování 10 pro, návrh na usnesení byl přijat.

Usnesení číslo: ZMČ6/0077/11
Zastupitelstvo městské části
1) pověřuje
Radu MČ Praha 21 k obnovení jednání se společností ROPID o zachování linky č. 109 do 
Újezda nad Lesy - alespoň v ranní a odpolední dopravní špičce

Usnesení - (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)



Vladimíra Juřenová
zastupitel

Karla Jakob Čechová
radní

RNDr. Pavel Roušar
starosta MČ Praha 21

Zapsal : brigádník - Dana Kartousová
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