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Jednání pracovní skupiny (PS) navazuje na neukončené jednání z 7. 11. 2013. Arch. Rachidi se omluvil a
na základě předané plné moci jej zastupuje
. Bylo dohodnuto, že členové PS budou
nejprve hlasovat o návrzích 1-3, které splňují zastavovací podmínky a to jednotlivě a veřejně.
Hlasování proběhlo takto:
pro
Varianta 1
2
Varianta 2
0
Varianta 3
0
Žádný z těchto předložených návrhů nebyl přijat.

proti
2
2
2

zdržel se
1
3
3

Pracovní skupina na základě dalších předložených návrhů 4 – 13 konstatuje, že návrhy 11 a 13 se pro
dostavbu jeví vhodnější. Vzhledem k tomu, že tyto návrhy nebyly dopracovány do jednoznačné podoby a
podrobnosti, pracovní skupina doporučuje radě a zastupitelstvu Městské části Praha 10 částečnou
úpravu zastavovacích podmínek, které umožní realizaci následně vybrané varianty.
Komise dále doporučuje Městské části Praha 10 a Magnolia Invest s.r.o. úpravu smluvního vztahu, který
umožní realizaci návrhu následně vybraného pracovní skupinou.
Magnolia Invest s.r.o. sdělí do úterý 12.11. 2013 termín do kterého předloží dopracované varianty.
Předběžně navrhovaný termín předložení je nejdéle do konce ledna 2014.
Hlasování o doporučujících návrzích:

pro
4

proti
0

zdržel se
1

Návrh byl přijat.
V závěru jednání vznesla Kateřina Mc Creary podnět na dořešení parkování na veřejném prostoru
„Tržíčku“. Vyzývá městskou část Praha 10, aby jednala s investorem Magnolia Invest s.r.o. za účelem
náhrady parkovacích stání v nových objektech.
Zápis byl hlasitě přečten a účastníci s ním takto souhlasí. Jednání bylo po následné volné diskusi členů
pracovní skupiny ukončeno.
Případné připomínky k záznamu lze uplatnit do středy 13.11. 2013. Poté bude záznam považován za
odsouhlasený.
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