
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK DOMŮ PAVLOVSKÁ A RUZYŇSKÁ
Se sídlem Ruzyňská 583, 162 00, Praha 6, IČO: 26441101, DIČ: CZ – 26441101
Společenství vlastníků jednotek domů je zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 499

Zápis ze schůze výboru společenství konané dne 26. června 2018 

Přítomni: Frieszová, Šebíková, Karfus, Uhlíř, Urbanová, Burešová, Kulhánek, Parmová, Koten,
Za DR: Chalupa
Hosté: JUDr. Drobná a D. Firchová

Program: Diskuze výboru na téma „Modernizace a novostavba trati Praha – Veleslavín 
(včetně) - Praha – Letiště Václava Havla“

Výbor  se  mimořádně  sešel,  aby  prodiskutoval  „Žádost  o  vyjádření  vlastníka  nemovitosti
dotčené  záměrem  „Modernizace  a  novostavba  trati  Praha  –  Veleslavín  –  Praha  –  Letiště
Václava Havla“. V uplynulých dnech obdrželi vlastníci bytových jednotek našeho společenství
doporučenou poštou uvedenou žádost zaslanou METROPROJEKTEM. Výzva obsahuje přímý
dotaz vlastníkovi, zda souhlasí či nesouhlasí v souvislosti se zamýšlenou stavbou s trvalým a
dočasným záborem určitých pozemků, které jsou ve vlastnictví našeho SVJ. 

Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  se  na  členy  výboru  obrátili  někteří  majitelé  s dotazem,  jak
reagovat  na vzniklou situaci,  výbor  projednal  současný stav,  aby sdělil  své doporučení.  Je
samozřejmě na každém vlastníkovi, jak náš názor přijme. Kdokoliv má právo reagovat sám za
sebe a odpověď METROPROJEKTU zaslat. Zaslaný dokument jednoznačně nemá parametry
návrhu smlouvy, jde zřejmě jen o prvotní "oťukání" terénu ze strany budoucího investora.

Na  pozemku  č.  439,  438  a  26/30  je  v  současné  době  zeleň  –  jedná  se  o  pozemek  mezi
parkovacími  stáními  a  tratí.  Parkování  by  tak  nemělo  být  ohroženo.  Železniční  trať  bude
rozšířena na dvojkolejnou a bude posunuta do stráně k ulici U Prioru. Nově by měla vzniknout
zastávka na konci  našich přístřešků a  v plánu je  i  nová výstavba bytových domů na místě
bývalých skladů zeleniny od společnosti Central Group. 
S tím ovšem souvisí  fakt,  že  se bude odvážet  veliké množství  zeminy – už jen toto naruší
poklidný  život  v naší  lokalitě.  Zvýší  se  násobně  prašnost,  hluk,  problémy  s dopravní
obslužností a další negativní vlivy.
Ze zaslaného dopisu od METROPOJEKTU také není zřejmé, s čím by  měl vlastník souhlasit,
co na pozemku hodlá vybudovat.  

Samozřejmě vyvstala řada argumentů a především otázek, které nemůžeme přehlédnout, a je
třeba se aktivně bránit, aby dopady stavby na náš život byly co nejmenší. Dle plánu by měli mít
administrativu vyřešenou do roku 2022.

Výbor proto chce sepsat všechny připomínky a požadavky, abychom se mohli úspěšně bránit
a vyjednat co nejlepší pozici. 
Žádáme  proto  všechny  vlastníky,  aby  nám  zaslali  své  náměty,  postřehy,
připomínky a otázky.  Ty sepíšeme a použijeme k     vyjednávání. Ideální by
bylo, kdybychom je obdrželi do 15. července 2018. Pište laskavě na e-mailové
adresy info@svjruzyne.cz a j.koten@atlas.cz. 

O výsledcích a závěrech Vás budeme informovat. 
Jednání výboru probíhalo samozřejmě v daleko širším formátu. Projednávali jsme náměty typu
vedení železnice v tubusu (obdoba metra), možnosti spojení se s dalšími dotčenými účastníky
řízení v Ruzyni, zpracování petice občanů k dané záležitosti a podobně.
Doufáme,  že se vlastníci  zapojí  aktivně  a poskytnou nám další  zdroje,  které  využijeme při
přípravě na další kolo jednání.

Zapsal: Martin Karfus
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