Zápis
z jednání Valné hromady Občanského sdružení Nad Drahaňským údolím
ze dne 19. dubna 2007
Místo konání: restaurace U Karla, Dolní Chabry
Přítomni : viz přiložená prezenční listina
Jednání zahájil pan Ing. Jindřich Novák – místopředseda OS Nad Drahaňským údolím a dále v jednání
pokračovala paní Hana Francová – předsedkyně OS Nad Drahaňským údolím
Program:
1) Úvod
2) Přehled činnosti sdružení v roce 2006
3) Revizní zpráva za rok 2006
4) Volba výkonného výboru
5) Příspěvky členů a hostů
6) Plán činnosti pro rok 2007
7) Diskuze
1) Úvod
Hlasování o programu valné hromady. Program valné hromady byl jednohlasně odsouhlasen a to
všemi přítomnými členy – 14 osob.
2) Přehled činnosti sdružení v roce 2006
Viz „Přehled činnosti o.s. Nad Drahaňským údolím v roce 2006“
3) Revizní zpráva za rok 2006
Člen revizní komise Ing. Vilém Knobloch přednesl závěr z revizní zprávy, kterým nebylo shledáno
jakékoliv pochybení v účetnictví Občanského sdružení, viz „Revizní zpráva za rok 2006“
4) Volba výkonného výboru
Hlasování o složení výkonného výboru:
Hana Francová – předsedkyně OS Nad Drahaňským údolím (14 pro, 0 proti, 0 zdrželo se hlasování)
Štěpánka Venzlová – místopředsedkyně OS Nad Drahaňským údolím (14 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
hlasování)
Ing. Jindřich Novák – místopředseda OS Nad Drahaňským údolím (14 pro, 0 proti, 0 zdrželo se
hlasování)
Na zasedání valné hromady byl navržen nový člen výkonného výboru, paní RNDr. Andrea Dušková a
o jejím členství bylo zahájeno hlasování s tímto výsledkem (14 pro, 0 proti, 0 zdrželo se hlasování)
5) Příspěvky členů a hostů
Ing. Ivan Foltýn, MBA – paralelní dráha letiště Ruzyně
Ing. Foltýn informoval přítomné o jednání se Správou letišť, ze které vyplývá, že nová dráha by vedla
přímo nad obcí Dolní Chabry. Ing. Foltýn při svém jednání se Správou letišť zdůraznil návrh našeho
OS, a to o využití nové dráhy pouze jako vzletové dráhy a starou, tedy původní dráhu využívat pouze
pro přistávání. Stanovisko Správy letišť však nadále zůstává o využití nové dráhy jako přistávací
dráhy. Toto stanovisko však podléhá řízení EIA, které budeme nadále monitorovat a případně se dále k
celé situaci vyjadřovat.
Ing. Jaroslav Korf – zastupitel Prahy 8, místopředseda o.s. Ekofórum
Ing. Korf informoval přítomné o jednání Evropské komise v Bruselu
Ve dnech 19 a 20. 2. proběhla na Evropské komisi v Bruselu intenzivní dvoudenní jednání o
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problémech plánování dálniční sítě České republiky, které republice zanechalo bývalé vedení
Ministerstva dopravy (vedeného ministrem Šimonovským) a bývalé vedení ŘSD (vedené ing.
Laušmanem). Specificky se detailně jednalo o severozápadním segmentu okruhu R1 okolo Prahy (část
přes Suchdol a Dolní Chabry), o R43 (v Brně známé jako tzv. Hitlerova dálnice) a dálničním spojení
Brna a Vídně. Z jednání vyplynulo, že Evropská komise nebude chtít přispívat na stavbu za
předpokladu, že je deklarována jako tranzitní pro mezinárodní přepravu a naše vláda si touto stavbou
bude chtít vyřešit spíše problém v dopravě vnitrostátní, resp. řešení problému pražské dopravy. Nadále
pro nás plyne, že je třeba hlídat stav územního řízení staveb 518 a 519.
Ing. Jindřich Novák – informace o grantu podaném na MHMP
Ing. Novák informoval o činnosti komise životního prostředí a jejích plánech v následujím roce a
popsal projekt, pro který podalo OS žádost o grant. Cílem projektu je obnova původního prostředí
kostela a náměstí a obnovení přirozených funkcí obecního shromaždiště.
6) Plán činnosti pro rok 2007
Spolupráce s veřejností
Články v Chaberském Zpravodaji
Články v Osmičce
Aktualizace internetových stránek sdružení
Petice – elektronická i klasická
Účast ve správních řízeních
Účast v územních řízeních týkajících SOKP vedených Stavebním odborem či Odborem ochrany
prostředí MHMP
Ochrana přírody
Žádost o grant MHMP - Rekultivace prostředí kostela v lokalitě Bíleneckého náměstí
Členství v jiných sdružení a spolupráce
Spolupráce s MČ Dolní Chabry
Spolupráce s o.s. Pro Nebušice
Spolupráce se Stranou zelených v Praze 8
7) Diskuze
V diskuzi se rozebírali podrobnosti dalšího postupu činnosti sdružení.
Zapsala: Štěpánka Venzlová
Za výkonný výbor schválili: Hana Francová, Jindřich Novák
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