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USNESENÍ RADY ze dne 8. 2. 2021 

 

č. 27/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí informaci, že nelze podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním 

referendu, ve znění pozdějších předpisů vyhlásit místní referendum jen na části území 

městské části v Praze k  tématu pronájmu objektu ve vlastnictví HMP, svěřené správě 

městské části, 

2. konstatuje, že vyhlásit místní referendum o budoucím využití objektu č. p. 317/64 

v ulici K Vrtilce, Praha 4 - Písnice v celé městské části by s největší pravděpodobností 

vedlo k tomu, že místní referendum by bylo neplatné z důvodu nízké účasti (nutné 

minimálně 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob), neboť 

toto téma je zajímavé primárně pro území staré Písnice, 

3. souhlasí, aby Zastupitelstvo MČ Praha-Libuš vyhlásilo Anketu pro občany staré 

Písnice spadající do volebního okrsku č. 38002 (číslo podle posledních voleb z roku 

2018), 

4. souhlasí následující podmínky pro účast v Anketě: 

a. občan s trvalým pobytem ve volebním okrsku č. 38002,  

b. občan starší 18-ti let ke dni konání Ankety, 

5. pověřuje starostu MČ Praha-Libuš Mgr. Jiří Koubka, aby na nejbližším jednání 

Zastupitelstva MČ Praha-Libuš předložil návrh postupu přípravy, průběhu, vyhlášení 

Ankety a návrh Hlasovacího lístku. 

 

 

č. 28/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

souhlasí s návrhem programu zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš, konaného dne 16. 2. 

2021, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 29/2021 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje výpověď  Nájemní smlouvy s nájemcem G.A.P. education, střední škola 

s.r.o., Meteorologická 181/2, 142 00 Praha 4 – Libuš, IČ: 27907538 z nájmu 

nebytových prostor v objektu ZŠ Meteorologická na adrese Meteorologická 181, 142 

00 Praha 4 – Libuš, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, 

2. pověřuje starostu městské části Praha-Libuš Mgr. Jiřího Koubka podpisem výpovědi, 

3. ukládá tajemníkovi  ÚMČ Praha-Libuš Ing. Jindřichu Sochůrkovi zajistit odeslání 

dopisu a výpovědi nájemci nejdéle do 28. 2. 2021. 

 

 

č. 30/2021 
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Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. konstatuje, že „Prověřovací a podkladová studie ZŠ Libuš“, zpracovaná 

společností UNIT architekti z 07/2020 je v rozporu s usnesením Zastupitelstva MČ 

Praha-Libuš č.39/2018 ze dne 12. 9. 2018.  

2. považuje za nezbytné, mít na svém území plochu umožňující stavbu nové základní 

školy (ZŠ) a nové mateřské školy (MŠ) v souvislosti s předpokládaným rozvojem MČ 

dle závěru Demografické studie z listopadu 2020, 

3. souhlasí s aktualizací podnětu na změnu územního plánu hl. m. Prahy podaného na 

základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č.39/2018 ze dne 12. 9. 2018 ve 

smyslu: 

a) část pozemku parc.č. 428/1 v k.ú Libuš v příloze označená jako plocha  A, bude 

změněna z využití OB-B (čistě obytné) na VV (veřejné vybavení). Jedná se o 

změnu oproti podnětu podaného na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha-

Libuš č.39/2018 ze dne 12. 9. 2018. 

b) část pozemku parc.č. 428/1 v k.ú. Libuš v příloze označená jako plocha B, bude 

změněna z využití ZP (zeleň parková) na DU (urbanisticky významné plochy a 

dopravní spojení, veřejná prostranství). Jedná se o změnu oproti podnětu podaného 

na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č.39/2018 ze dne 12. 9. 2018. 

c) část pozemku parc.č. 428/1 v k.ú. Libuš v příloze označená jako plocha C, bude 

změněna z využití OB-C (čistě obytné) na DU (urbanisticky významné plochy a 

dopravní spojení, veřejná prostranství). Jedná se o změnu oproti podnětu podaného 

na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Libuš č.39/2018 ze dne 12. 9. 2018. 

d) část pozemku parc.č. 428/5 v k.ú. Libuš v příloze označená jako plocha D, bude 

změněna z využití SV-C (všeobecné smíšené) na VV (veřejné vybavení). Jedná se 

o rozšíření oproti podnětu podaného na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha-

Libuš č.39/2018 ze dne 12. 9. 2018. 

Vše je zakresleno do výkresu územního plánu, který tvoří nedílnou přílohu tohoto 

usnesení. Pro ostatní dotčené plochy platí návrh z usnesení Zastupitelstva MČ Praha-

Libuš č.39/2018 ze dne 12. 9. 2018 tj. změna na ZP (zeleň parková). 

4. pověřuje místostarostu MČ Praha-Libuš Ing. Pavla Macháčka, aby na nejbližším 

jednání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš předložil návrh na změnu územního plánu 

 

 

 

 


