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V Praze dne 11. září 2017

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

kinformacím

Vážený pane starosto, Vážení členové Rady městské části Prahy - Libuš,

timto dopisem Vás žádáme o sdělení informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, konkrétně o sdělení informace:

1. zjakého důvodu nebyla do dnešního dne zastupitelstvu MČ Praha — Libuš předložena

k projednání projektová dokumentace k územnímu řízení na umístění stavby bytového domu

společnosti CENTRAL GROUP Košíře a.s., IČ 276 46 297 při ulici Mílová a na Domovině,

jejíž předložení bylo Radou MČ Praha — Libuš uloženo starostovi MČ Praha — Libuš, panu

Mgr. Jiřímu Koubkovi usnesením Rady ze dne 20.3.2017.

2. kdy bude tento úkol uložený panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi splněn.

Žádáme o sdělení požadovaného elektronickou cestou na emailovou adresu sekretariat@central-group.cz

nebo dopisem na adresu sídla žadatele, tj. Na Strži 1702/65, 140 00, Praha 4.

Předem děkuji kladné vyřízení této žádosti a jsem s pozdrave
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Vážená paní

lag goup, a. s.

Na Strži 65

140 00 Praha 4

Váš dopis zn. ze dne Naše č. '. Vyřizuje Praha-Libuš
11. 9. 2017 MM Mf? _ 27.9.2017

Vážená paní magistra,

reagují na vaši žádost ze dne 11. září, kterým se ptáte, z jakého důvodu nebyla zastupitelstvu MČ Praha—Libuš
předložena k projednání projektové dokumentace k územnímu řízení na umístění stavby bytového domu
společnosti Central Group při ulici Mílová a na Domovině a kdy se tak stane.

 

Povinností předkladatele je předložit tisk na zastupitelstvo s nejlepším vědomím a svědomím. Od přijetí usnesení
Rady MČ Praha-Libuš ze dne 20.3 .2017 jsem byl opakovaně v kontaktu s Vaším zaměstnancem panem Tomášem
Koudelkou, které jsme se dotazoval mimojiné na projekt Vaší společnosti, který má být postaven v MČ Praha
12. Neuniklo mé pozornosti, že na jaře t.r. bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo MČ Prahal2 v záležitostí
projektu vKomořanech, kdy Zastupitelstvo Prahy 12 vyslovilo jednomyslně nesouhlas spodobou projektu
„Obytný soubor Komořanská“ na pozemku parc. Č. 775 v k. ú. Komořany a uložilo se Radě MČ Praha 12 podat
včasné a řádné odvolání, bude-li mu územní rozhodnutí na projekt vydán. Součástí veřejných podkladů pro
zastupitele byla i Smlouva mezi Vaší společností a MČ Praha 12, SML 2015/062, jejíž příloha č. 1 mluvi o jiném
situačním výkresu, než který Vaše společnost do územního řízení podala. Na tento uvedený rozpor jsem dostal
neuspokojivé odpovědí ze strany Vašeho zamésmance a na základě této skutečnosti jsem v průběhu léta na
jednání Rady MČ Praha—Libuš informoval ostatní členy Rady MČ Praha-Libuš, že neumím být za současné
situace garantem skutečnosti, že Vaše společnost do ÚR nepošle jinou podobu projektu než která je
projednávána, takjak se stalo ve výše uvedeném případě na Praze 12.

Na základě osobního jednání se zástupci Vaší společnosti dne 18. 9. 2017 jsem obdržel doplňující dokumenty,
které v do příštího jednání Rady MČ Praha-Libuš prostuduji a seznámím s nimi ostatm’ členy Rady MČ Praha-
Libuš.
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