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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
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Jméno: Ing. Jiří Macek
Datum narození: _

Adresa trvalého bydliště: _142 00 Praha 4
Datová schránka: _

Žádám o poskytnutí následující informace:

1. Nechalo vedení radnice MČ Praha-Libuš zpracovat studii o bytové a další výstavbě na
poli mezi ulicí Borotínská a ústavy AV ČR (lokalita „Na Jezerách)?

2. Pokud ano, jaký byl důvod zadání této studie v rozporu s původním záměrem vybudovat
park, požadovaným i peticí V r. 2018?
3. Kteří členové vedení radnice a zastupitelé podpořili vypracování této studie a jaká je
jej ich politická příslušnost?
4. Pokud byl záměr zpracovat studii podpořen politickými či obchodními (lobistickými)

tlaky, jakými? Pokud ne, kdo navrhl tuto aktivitu?
5. Je tato studie již zpracována? Pokud ano, žádám o zaslání její kopie.
6. Jaké jsou další plánované kroky MČ Praha-Libuš ve věci výše uvedené výstavby?
Praha 5. 12. 2020
Ing. Jiří Macek v. r.
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Věc: Žádost o informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Macka,
dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaší žádost ze dne 6. 12. 2020, vedenou na ÚMČ Praha-Libuš pod č.
j. 3134/2020, týkající se zaslání informace ohledně studie o zástavbě území Na Jezerách MČ PrahaLibuš. K Vámi uvedeným dotazům podrobněji:
1.

Ano, MČ Praha-Libuš zadala vypracování tzv. prověřovací studie, viz příloha vypracovaná
objednávka ze dne 14. 2. 2020, schválená na Radě MC Praha-Libuš dne 11. 3. 2020.

Viz objednávka v příloze: Důvodem bylo prověřit možnost umístění nové základní a mateřské školy
včetně nezbytného sportovního zázemí tak, aby mohlo vodpoledních hodinách sloužit široké
veřejnosti. Součástí areálu by byly parkovací plochy na veřejném prostranství situované zejména
v okolí BD VRohu a část pro případnou zástavbu v souladu sUP. Důvodem pro vypracování
prověřovací studie byly rozpracované dvě nové územní studie kolem budoucích stanic metra D
Libuš a Písnice (zadavatel Magistrát HMP). Z toho se odvine míra možné zástavby a následný
předpokládaný nárůst počtu obyvatel MČ Praha-Libuš. Průběžné výsledky z územních studií byly
zapracovány do aktualizované Demografické studie, ze které vyšlo najevo, že MČ Praha-Libuš se
bude potýkat s nedostatkem míst předškolních a školních zařízení. Protože u budoucích stanic metra
se nenachází žádné vhodné pozemky ve vlastnictví Hlavního města Prahy, kde by bylo možné
postavit novou základní školu, byla zadána prověřovací studie, která prověří, zda na pozemcích
HMP a částečně ina pozemcích ve svěřené správě MČ Praha-Libuš ji lze případně realizovat.
Usnesení RMČ č. 42/2020 ze dne 11. 3. 2020, na radě byli přítomni čtyři členové z pěti, politická
příslušnost radních je následující: starosta Jiří Koubek TOP 09, neuvolněný místostarosta Tomáš
Loukota TOP 09, ostatní neuvolnění místostarostové jsou bez politické příslušnosti: Lenka
Koudelková, Pavel Macháček, Michal Korbel. Návrh na prověřovací studii vzešel ze společného

jednání zástupců MČ a Hlavního města Prahy při projednávání připomínek MČ Praha-Libuš k tzv.
Metropolitnímu plánu a projednávání připomínek MČ Praha-Libuš k územní studii kolem budoucí
stanice metra D Libuš, ze které vyplývá do budoucna nedostatek školních a předškolních kapacit.

4.

Návrh na prověřovací studii vzešel ze společného jednání zástupců MČ a Hlavniho města Prahy při

pro'ednávání připomínek MČ Praha-Libuš k tzv. Metropolitnímu plánu a projednávání připomínek
M

Praha-Libuš k územní studii kolem budoucí stanice metra D Libuš, ze které vyplývá do

budoucna nedostatek míst v školních a předškolních za'n'zení.
5.

Studie je vypracována., v září t.r. byla rozeslána zastupitelům k připomínkám. Kopie přílohou

Vorgánech HMP probíhá změna ÚP, kterou podala MČ Praha-Libuš na základě usnesení č.
39/2018 ze dne 12. 9. 2018 (přílohou). Tento podnět může být schválen, nebo může být zamítnut.
MČ může stávající podnět aktualizovat či počkat na vypořádání původního podnětu a následně
podat nový. Podkladem pro tento aktualizovaný nebo nový podnět může být prověřovací studie, ale
také nemusí. Prověřovací studie v této fázi není závazná, je to podklad pro rozhodování zastupitelů
MC.
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
č. 39/2018
Jednání Z ze dne

Hlasování o usnesení
pro

12. 9. 2018

12

proti

Přítomno

14

Usnesem

přijato

zdrželse

1

1

Zodpovídá
Termín plnění
Nové usnesení číslo

Splněno
Kontrolní termín

Podpisy

zástupce starosty
Ing. Pavel Macháček
Založeno na Ú
dne

13. 9. 2018

starosta
Mgr. Jiří Koubek

Založila

M.
Kratochvílová

Podpis

Zastupitelstvo městské části Praha-Libuš:
]. souhlasí s podáním podnětu na změnu územního plánu H1. m. Prahy na
pozemcích parc.č. 428/1 a parc.č. 390/10, oba V k.ú. Libuš z využití OBB a OB-C (čistě obytné) na ZP (zeleň parková),
2. ukládá zástupci starosty Ing. Pavlovi Macháčkovi předložit návrh změny
územního plánu na MHMP OUR.
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