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USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA ze dne 16. 9. 2015 

 

 

č. 36/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

souhlasí se záměrem na novostavbu MŠ s atelierem, kavárnou a knihovnou na pozemcích 

parc. č. 5, 6, 7 a 13/1, všechny v k. ú. Písnice, dle projektové dokumentace vypracované 

společností Architekti Adikon s.r.o., Plavecká 8, 128 00 Praha 2  pro investora  Hanaj s.r.o., 

Modřanská 621/72, 143 00 Praha 4,  za  splnění následujících podmínek:   

 investor vybuduje na vlastní náklady komunikaci podél severní strany hranice záměru 

v ulici Putimské včetně jejího odvodnění tak, aby nedocházelo k zaplavování nemovitostí 

v ulici Putimská, 

 objekt bude na pozemku investora umístěn co nejjižněji, 

 bude uzavřen smluvní vztah mezi investorem a MČ Praha-Libuš na spoluúčast investora 

při údržbě a úpravě rybníku Obecňák, 

 na severní části ulice Zátoňské bude retardér a odvodňovací žlab přes komunikaci,  

 střecha jižního objektu (ateliery, dílny) bude sedlová. 

Tento podmíněný souhlas se vydává pouze ke stavebnímu záměru a neřeší majetkoprávní 

vztahy u pozemků parc. č. 5 a 13/1, oba v k. ú. Písnice, které jsou ve správě MČ Praha-Libuš.      

 

 

      č. 37/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 rozpočtu městské části Praha-Libuš pro rok 2015 ve všech 

bodech nebo položkách, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 38/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. bere na vědomí problémy vzešlé z Veřejného fóra 10 problémů Libuše a Písnice pro 

rok 2015 a výsledky ověřovací ankety, 

2. bere na vědomí problémy vzešlé ze Studentského fóra pro rok 2015 a výsledky 

ověřovací ankety. 

 

č. 39/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků parc. č. 557/124  o výměře 1 m2,  

parc. č. 557/125 o výměře 2 m2, parc. č. 557/126 o výměře 1 m2, všechny v k. ú. 

Libuš, obec Praha vedené jako ostatní plocha, zeleň nově oddělených z pozemku 

parc. č. 557/30, ostatní plocha, zeleň, vedeného na LV 849 v k. ú. Libuš, obec Praha, 

dle geometrického plánu číslo 1622-58/2015, vyhotoveného Ing. Pavlem Keprtou dne 

18. 7. 2015,  pro „Společenství K Lukám 650“, 

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem záměru, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 40/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

volí tajemnici Finančního výboru paní Hanu Vajnerovou. 
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č. 41/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 15. 6. 2015 do 31. 8. 

2015. 

 

č. 42/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

1. nesouhlasí s odejmutím pozemku parc. č. 926 o výměře 244 m2, druh pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří, uvedeného na LV 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha a 

části pozemku  parc. č. 927/1  uvedeného na LV 530 v k. ú. Písnice, obec Praha, 

odděleného dle geometrického plánu č. 1310-386/2014 ze dne 15. 1. 2015 pro k. ú. 

Písnice, zhotoveného spol. AZIMUT CZ s.r.o., Hrdlořezská 31/21, 190 00 Praha 9 a 

nově označeného jako pozemek parc. č. 927/1 o výměře 957 m2 v k. ú. Písnice, 

obec Praha, druh pozemku ostatní plocha ze svěřené správy Městské části Praha-

Libuš do vlastnictví Hlavního města Prahy, 
2. pověřuje paní PaedDr. Jaroslavu Adámkovou zajištěním odeslání usnesení 

Zastupitelstva, kterým nebylo schváleno odejmutí správy předmětného nemovitého 

majetku, na odbor evidence, správy a využití majetku MHMP.  

 

 

 

č. 43/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí projednávaný návrh změny č. Z-2832/00 platného územního plánu hlavního 

města Prahy a souhlasí se změnou, za dodržení následujících podmínek: 

1)  nebude zrušena podmínka, že ve smíšeném území žádná z funkcí nepřesáhne 60% 

celkové kapacity území, 

2)  u využití komplexní transformace nerušící výroby na smíšené využití uplatňujeme 

požadavek, aby se týkalo pouze brownfields (nevyužívaná území určená 

k revitalizaci), nikoliv stávajících užívaných areálů,  

3)  nesouhlasíme se zrušením „historického jádra obce“, resp. se zrušením výškové 

regulace v těchto plochách, 

4)  požadujeme, aby byly dodrženy připomínky, které byly zaslány na odbor územního 

rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy dopisem starosty Městské části Praha-Libuš 

Mgr. Jiřího Koubka čj.: 01648/2015 ze dne  

          12. 8. 2015. 

 

 

č. 44/2015 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

ukládá Finančnímu výboru kontrolovat využití a čerpání finančních prostředků ve výši 

2.540.000 Kč určený na projekt nazvaný „Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 

2015“.  

 

 

 


