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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA ze dne 25. 11. 2019 

 

 

č. 52/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí návrh územní studie Okolí budoucí stanice metra D a krajinné 

rozhraní Písnice vypracované Ing. arch. Tomášem Benešem, zadavatel: odbor 

územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy, 

2.  schvaluje připomínky Zastupitelstva MČ Praha-Libuš uvedené v příloze č. 1 tohoto 

usnesení a žádá jejich vypořádání zpracovatelem, 

3. bere na vědomí připomínky občanů vznesené na veřejném projednání k návrhu této 

územní studii konané dne 15. 11. 2019 v Campu - amfiteátr      a v Klubu Junior dne 

19. 11. 2019, které jsou přílohou č. 2 tohoto usnesení a žádá jejich vypořádání 

zpracovatelem, 

4. ukládá místostarostovi Ing. Pavlovi Macháčkovi odeslat připomínky podle přílohy     

č. 1 a č. 2. do 2. 12. 2019 na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

 

      č. 53/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. bere na vědomí návrh územní studie Sídliště a okolí budoucí stanice metra D, 

vypracované společností UNIT architekti s.r.o., zadavatel: odbor územního plánu 

Magistrátu hlavního města Prahy, 

2. schvaluje připomínky Zastupitelstva MČ Praha-Libuš uvedené v příloze č. 1 tohoto 

usnesení a žádá jejich vypořádání zpracovatelem, 

3. bere na vědomí připomínky občanů došlých na Úřad MČ Praha-Libuš, které jsou 

přílohou č. 2 tohoto usnesení a žádá jejich vypořádání zpracovatelem, 

4. bere na vědomí připomínky Komise stavební dopravní Rady MČ Praha-Libuš, které 

jsou přílohou č. 3 tohoto usnesení a žádá jejich vypořádání zpracovatelem,  

5. ukládá místostarostovi Ing. Pavlovi Macháčkovi odeslat připomínky podle přílohy č. 

1 až č. 3 do 9. 12. 2019 na Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

č. 54/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

nesouhlasí s předloženým návrhem společnosti 3V Invest s.r.o., Libušská 060/100, Písnice, 

142 00, Praha 4 o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem na 

pozemcích parc č. 666/1 a 666/4 vše v k.ú. Písnice, změna funkce využití území ze VN na 

funkci OB –D 

 

č. 55/2018 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti Centrum Nová Libuš s.r.o., 

Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 13 399 o pořízení změny 

územního plánu hl. m. Prahy části pozemků parc. č. 293/2  v k.ú. Libuš a to v části 

směrné tohoto územního plánu ve smyslu změny kódu míry využití části pozemku 

parc. č. 293/2 v k.ú. Libuš území z B (0,3) na D (KPP 0,8), při zachování funkce OB, 
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dále pak změnu funkce využití části pozemku parc. č. 293/2 v k.ú. Libuš ze ZP na OB-

D a posunutí hranice historických jader bývalých samostatných obcí. V současné době 

je na toto území pořizována územní studie, která dosud nebyla ve finální podobě 

předložena veřejnosti a městské části k připomínkování. Návrh územní studie navíc 

bude předpokládat podmíněnost změn územního plánu dohodou na směně pozemků 

mezi soukromými vlastníky pozemku a Hlavním městem Prahou. Je logické,           

aby případné změny, které vyplynou z pořízené územní studie, byly předkládány 

v jedné ucelené žádosti, a nikoliv po částech, 

2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území až po schválení 

územní studie. 

 

č. 56/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti Centrum Nová Libuš s.r.o., 

Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 13 399 o pořízení změny 

územního plánu hl. m. Prahy, změna funkce využití části pozemku parc. č. 874/1 v 

k.ú. Libuš, obec Praha o výměře cca 7 870,9 m2 ze ZP (park, historické zahrady a 

hřbitovy) na funkci SV (všeobecně smíšené) a/nebo OB (čistě obytné) a/nebo OV 

(všeobecně obytné, to i na libovolnou kombinaci těchto funkcí. V současné době je na 

toto území pořizována územní studie, která dosud nebyla ve finální podobě předložena 

veřejnosti a městské části k připomínkování. Návrh územní studie navíc bude 

předpokládat podmíněnost změn územního plánu dohodou na směně pozemků mezi 

soukromými vlastníky pozemku a Hlavním městem Prahou. Je logické, aby případné 

změny, které vyplynou z pořízené územní studie, byly předkládány v jedné ucelené 

žádosti, a nikoliv po částech, 

2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území až po schválení 

územní studie. 

 

č. 57/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti Centrum Nová Libuš s.r.o., 

Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 13 399 o pořízení změny 

územního plánu hl. m. Prahy navýšení kódu využití území v části pozemku parc. č. 

874/1 v k.ú. Libuš z F (1,4) na I (2,6) při využití podmíněného koeficientu podlažních 

ploch (KPPp) při zachování funkce SV. V současné době je na toto území pořizována 

územní studie, která dosud nebyla ve finální podobě předložena veřejnosti a městské 

části k připomínkování. Návrh územní studie navíc bude předpokládat podmíněnost 

změn územního plánu dohodou na směně pozemků mezi soukromými vlastníky 

pozemku a Hlavním městem Prahou. Je logické, aby případné změny, které vyplynou 

z pořízené územní studie, byly předkládány v jedné ucelené žádosti, a nikoliv po 

částech, 

2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území až po schválení 

územní studie. 

 

č. 58/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
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1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti Centrum Nová Libuš s.r.o., 

Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 13 399 o pořízení změny 

územního plánu hl. m. Prahy části pozemků parc. č. 293/7 v k.ú. Libuš o výměře 

přibližně 24 m2 a parc. č. 293/8 v k.ú. Libuš o výměře přibližně 8 m2 a to v části 

směrné tohoto územního plánu ve smyslu změny/ navýšení kódu využití území             

z F (1,4) na I (KPPp 3,2) při využití podmíněného koeficientu podlažních ploch 

(KPPp) při zachování funkce SV. V současné době je na toto území pořizována 

územní studie, která dosud nebyla ve finální podobě předložena veřejnosti a městské 

části k připomínkování. Návrh územní studie navíc bude předpokládat podmíněnost 

změn územního plánu dohodou na směně pozemků mezi soukromými vlastníky 

pozemku a Hlavním městem Prahou. Je logické, aby případné změny, které vyplynou 

z pořízené územní studie, byly předkládány v jedné ucelené žádosti, a nikoliv             

po částech. 

2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území až po schválení 

územní studie. 

                                                                                                       

č. 59/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti Centrum Nová Libuš s.r.o., 

Terronská 49/947, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 082 13 399 o pořízení změny 

územního plánu hl. m. Prahy, změna funkce využití území části pozemku parc. č. 

293/7 a 293/8 vše v k.ú. Libuš, obec Praha ze ZP (park, historické zahrady a hřbitovy) 

na funkci SV (všeobecně smíšené) a/nebo OB (čistě obytné) a/nebo OV (všeobecně 

obytné), to i na libovolnou kombinaci těchto funkcí, 

2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území až po schválení 

územní studie. 

 

č. 60/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. považuje za předčasný předložený návrh společnosti CIB Rent Písnice s.r.o., 

IČ:03091104 se sídlem Jeruzalémská 1321/2, 110 00 Praha 1 – Nové Město o pořízení 

změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemcích parc č. 911/1, 

911/2, 911/3, 911/4, 911/5, 911/6, 911/35, 911/34, 910/65, 910/1, 911/7, 910/64, 

910/63, 910/62, 910/61, 910/60, 911/8, 911/9, 911/10, 911/11, 911/12, 911/33, 913, 

921/13 vše v k. ú. Písnice (Náměstí Písnice). V současné době je na toto území 

pořizována územní studie, která dosud nebyla ve finální podobě předložena veřejnosti 

a městské části k připomínkování. Návrh územní studie navíc bude předpokládat 

podmíněnost změn územního plánu dohodou na směně pozemků mezi soukromými 

vlastníky pozemku a Hlavním městem Prahou. Je logické, aby případné změny, které 

vyplynou z pořízené územní studie, byly předkládány v jedné ucelené žádosti, 

a nikoliv po částech. 

2. podmiňuje jakékoliv nové změny územního plánu v daném území až po schválení 

územní studie. 

 

č. 61/2019 

 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 
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souhlasí s návrhem na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy zkráceným postupem na 

pozemcích parc č.  910/1, 934/3, 910/53, 910/51, 934/4, 934/58, 934/5, 934/6, 934/7, 934/8, 

934/13 vše v k.ú. Písnice (Koncepční studie bydlení a sportoviště v ulici Na Okruhu) 

předložené společnosti CIB Rent Písnice s.r.o., IČ: 03091104 se sídlem Jeruzalémská 1321/2, 

110 00 Praha 1 z důvodu změny využití stávajícího sportoviště (pyramidy) ze stavebního 

pozemku na sportoviště a podpory výstavby garážového objektu při ulicích U Bazénu a Ke 

Kurtům namísto výstavby bytového domu.  

 

č. 62/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 
bere na vědomí: 

- usnesení RMČ č. 245/2019 ze dne 30. 9. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš pro 

rok 2019 č. 13/2019, provedenou rozpočtovými opatřeními č. 42/2019 a č. 43/2019, 

- usnesení RMČ č. 263/2019 ze dne 24. 10. 2019 a změnu rozpočtu MČ Praha-Libuš 

pro rok 2019 č. 14/2019, provedenou rozpočtovými opatřeními č. 44/2019 až č. 

47/2019. 

Změny rozpočtu v roce 2019 byly schváleny Radou MČ Praha-Libuš na základě 

zplnomocnění Zastupitelstvem MČ Praha-Libuš a jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 
č. 63/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. souhlasí s projektovou dokumentací pro stavební povolení ke stavbě „Trasa  I.D metra 

v Praze, provozní úsek Pankrác - Nové Dvory“ pro investora Dopravní podnik hl. m. 

Prahy a.s., Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9,  

2. souhlasí s výstavbou „Stavební jámy Rezerva“ na pozemcích parc. č. 670/1 v k.ú. 

Písnice a parc. č. 876/6 oba v k.ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha-Libuš za 

podmínky, že bude zachováno dopravní napojení bytových domů v ulici Švihovská 

na Kunratickou spojku, 

3. požaduje předložit aktuální vyjádření Hygienické stanice České republiky 

k předloženému záměru. 

 

č. 64/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

schvaluje výši odměn členům Finančního a Kontrolního výboru za jejich činnost za období 

od 12/2018 do 11/2019 dle účasti členů výborů na jednáních výborů ve výši od 400,- Kč do 

2.000,- Kč - viz neveřejná příloha č. 1 tohoto usnesení. 

 

č. 65/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020, která jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení, 

2. ukládá panu starostovi zabezpečit dodržování Pravidel rozpočtového provizoria na 

rok 2020. 
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č. 66/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

 

1. revokuje textovou část přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva městské části Praha-Libuš 

č. 42/2019 ze dne 23. 9. 2019 návrhu na změnu rozpočtu městské části Praha-Libuš 

v roce 2019 č. 11/2019 provedené rozpočtovým opatřením č. 39/2019,  

2. pověřuje tajemníka úřadu městské části Praha-Libuš Ing. Jindřicha Sochůrka 

zveřejněním této rozpočtové změny. 

 

č. 67/2019 

Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš 

bere na vědomí zprávu o činnosti Rady městské části za období od 2. 9. 2019 do 24. 10. 

2019. 

 

 


