Zápis z jednání konaného dne 7. 10. 2010 v zasedací místnosti firmy IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a.s.

Účastníci:
Občanské sdružení Střížkov 8 – Náš domov: pánové Sysel, Pivoda, Polecha , Bílý
Zastupitelé MČ Praha 8: pánové Čapka, Vilgus
IPODEC-ČISTÉ MĚSTO: pan Vančura

Projednáno:
1. Pan Vančura informoval o jednání s MHMP, z tohoto jednání vyplynulo prodloužení provozu
sběrného dvora ve Voctářově ulici i na následující rok, za této situace není provoz sběrného
dvora v Bešťákově ulici v roce 2011 nezbytný a nebude v roce 2011 realizován. Informaci
doplnil pan Vilgus, který odhaduje zpoždění celé stavební činnosti na místě současného
sběrného dvora ve Voctářově ulici na delší období.
Závěr: Po dobu provozu sběrného dvora ve Voctářově ulici nebude firmou IPODEC realizován
záměr provozu sběrného dvora v Bešťákově ulici a pro sběrný dvůr bude intenzivně hledán
vhodný pozemek mimo sídliště Střížkov.
2. Pan Sysel požaduje od pana Vančury předložení informace o výsledku jednání s majiteli
pozemků v okolí firmy IPODEC a v okolí lokality BAUHAUS, které občanské sdružení navrhlo
jako variantní řešení výjezdu z areálu firmy (pozemky v jejím sousedství) a sběrného dvora
(okolí BAUHAUS). Pan Čapka v této souvislosti upozorňuje na možnost, že pozemky v okolí
BAUHAUS nemusí být zasíťované.
Závěr: Pan Vančura podá informaci o výsledku jednání na příštím setkání se zástupci
sdružení, schůzka proběhne do konce listopadu t. r.
3. V případě získání předběžného souhlasu majitelů pozemků s jejich odprodejem za v místě
obvyklou cenu požádají zástupci sdružení a zástupci firmy IPODEC příslušné orgány o změnu
územního plánu, jejíž provedení je nezbytným předpokladem pro realizaci sdružením
předložených návrhů. Pan Vančura realizaci tohoto bodu nejdříve projedná s majiteli firmy,
s přihlédnutím k ochraně oprávněných zájmů akcionářů (ekonomická rozvaha projektu), a
jednat bude v souladu s jejich rozhodnutím. Občanské sdružení se bude snažit získat pro toto
řešení podporu v zastupitelstvu MČ Prahy 8 a MHMP.
Závěr: Obě strany dávají přednost společnému postupu ve věci zpracování případného
návrhu na změnu územního plánu a budou dále své názory konzultovat.
4. Pan Vančura předal přítomným zástupcům sdružení kopii zpracované hlukové studie,
alternativně řešící rozšíření parkovacích ploch firmy (včetně i bez sběrného dvora). Současně
informoval o připravovaném výběru projektanta stavby.
Závěr: Firma IPODEC pozve zástupce sdružení ke společnému jednání s projektantem (po
jeho výběru) ještě před zahájením stavebního řízení. Projektant také posoudí možnost
realizace jiných výjezdů z areálu IPODEC směrovaných k tramvajové trati ve smyslu
předchozích jednání se zástupci občanského sdružení.

Sdružení Střížkov 8 - Náš domov považuje stále jako hlavní řešení problému
nakládání s odpady pro celou Prahu 8 přemístění
p r o v o z u firmy
Ipodec do vhodných prostor mimo sídliště Střížkov Toto řešení je i v souladu
s dlouhodobějšími plány společnosti Ipodec na rozvoj firmy a vhodné pozemky jsou
jejím vedením průběžně hledány.
Zapsal: p. Vančura (modrý text)
Doplnil: p. Sysel, předseda OS Střížkov 8 – Náš domov (červený text)

