
Zápis z jednání konaného 30.10.2017 na obecním úřadě Velká Chuchle 
 
Přítomni:  
za Obec velká Chuchle  starosta Stanislav Fresl 
za Spolek rodičů   Robert Haken 

Hana Lošťáková 
     Jana Svobodová 
     Lucie Trnobranská 
 
 
 
dne 18.9. 2017 byl, jménem Spolku rodičů, zaslán starostovi a jeho zástupci otevřený dopis 
s dotazy a postřehy, které se týkaly plánované přístavby školy. Tento dopis je k nahlédnutí 
na stránkách školy ve složce Spolek rodičů. Na základě podnětů z tohoto dopisu se 
uskutečnilo setkání pana starosty se zástupci Spolku rodičů. 
 
Během setkání pan starosta odpověděl na otázky, které byly v dopise položeny: 
 
- Původně uvažovaný začátek stavby bylo nutné posunout, neboť nebyla hotová 
Dokumentace pro stavební povolení a bylo rozhodnuto, že bez kompletního projektu 
nebude započata realizace po dílčích částech, jak bylo původně zvažováno 
 
- Stavební povolení bude s největší pravděpodobností vydáno v příštím týdnu – tedy 
nejdéle do 10.11.2017 
 
- Realizační dokumentace zpracovaná není, termín jejího zpracování pan starosta nezná, 
v příštím týdnu by měl být k dispozici položkový výkaz výměr jako podklad pro 1. kolo 
výběru zhotovitele  
(pozn. hotová realizační dokumentace je nutná podmínka pro  2.kolo výběru zhotovitele) 
 
- Po vydání stavebního povolení započnou práce na výběru generálního dodavatele stavby 
(pozn. podle povinných postupů, které je při veřejné zakázce nutné dodržet, je nutné 
počítat s dobou 3 – 4 měsíců  – v tomto případě, kdy není hotová realizační dokumentace, 
bude výběr dodavatele probíhat zřejmě ve dvou kolech) 
 
- Započetí stavebních prací na přístavbě může, podle pana starosty, proběhnout nejdříve 
v půlce ledna 
(pozn. reálně je ale začátek prací pravděpodobně možný nejdříve v půlce března) 
 
- Obec počítá při výběrovém řízení s rozdělením stavby minimálně do dvou etap – dostavba 
stávajícího objektu školy a samotná přístavba 
 
- Obec počítá při výběrovém řízení s podmínkou pro dodavatele, na provádění velmi 
hlučných činností v odpoledních hodinách, o víkendech a prázdninách 
 
- Provizorní učebny umístěné před K8, mají dočasné stavební povolení na dva roky, po té 
bude městská část zvažovat, zda je prodá, nebo umístí někde v obci např. jako klubovnu 
 
- Hrací prvky budou k novým prostorám družiny přestěhovány během listopadu, pan 
starosta již jedná s odbornou firmou, která prvky osazovala a stará se o jejich údržbu 



 
- Pana starostu jsme požádali, zda by nebylo možné veřejnost pravidelně podrobně 
informovat o průběhu přípravy a realizace výstavby přístavby ZŠ. Stejně bychom uvítali i 
zlepšení informovanosti o dalších projektech plánovaných ve Velké Chuchli. Prostorem by k 
tomu měl být web a Facebook, kam by se měly pravidelně všechny tyto informace pro 
veřejnost vkládat.  
Dalším prostorem pro předávání informací občanům je také tištěný Chuchelský zpravodaj, 
který je v současné době dvouměsíčníkem a zabývá se ve velké míře dodatečným 
zpravodajstvím o již uskutečněných akcích. 
Dále žádáme obec o zvážení možnosti, vydávat zpravodaj jako měsíčník i za cenu levnější 
grafické varianty a vkládat do něho veškeré informace o aktuálním stavu obce. 
 
- Na závěr pan starosta předložil k nahlédnutí novou rozpracovanou studii celkového 
urbanistického řešení centra obce. Tato studie vychází ze závěrů původní architektonické 
soutěže, která proběhla před několika lety. Po vyhodnocení původních návrhů, došlo 
k zásadní úpravě původního zadání – veškerá požadovaná občanská vybavenost nebude 
hrazena pouze developerem celé akce. Obec nyní vidí i jiné možnosti pro získání 
finančních prostředků. 
Tím mohl nový návrh dostat podstatně reálnější a méně hmotnou podobu než původní 
návrhy. Studie bude k nahlédnutí během prosince 2017 v prostorách K8 – nynější jídelně 
školy. 
 
 
Za Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle sepsala Hana Lošťáková            
 
 
 
          V Praze 31.10. 2017 

 
 

 
 


