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USNESENÍ RADY ze dne 7. 11. 2022 

 

 

č. 224/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje Vyjádření MČ Praha-Libuš k Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Centrum Nová 

Libuš“, zpracované panem Mgr. Adamem Novákem, Ph. D., 

2. pověřuje paní místostarostku RNDr. Pavlu Tůmovou, Ph.D. podpisem a odesláním 

Vyjádření na MHMP, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 225/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

1. bere na vědomí předávací protokol o převodu hmotného majetku získaného investiční 

výstavbou komunikací v k.ú. Písnice název: TV Libuš, č. 0088, etapa 0022, 

2. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou Ph.D. podpisem protokolu. 

 

 

č. 226/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. souhlasí s uložením inženýrských sítí – přípojky vodovodu a kanalizace do pozemku 

parc. č. 352 v k. ú. Písnice, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

na uložení přípojky vodovodu a kanalizace s Lenkou Kohoutovou, narozena 1963, 

bytem Praha 4 - Písnice, 

3. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D., podpisem Smlouvy, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 227/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. bere na vědomí odstranění stávajícího RD č.p. 284, Praha 4 – Písnice na pozemcích 

parc.č. 473 a 474 oba v k.ú. Písnice,   

2. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací pro územní souhlas a ohlášení 

stavby rodinného domu z 07/2022 na pozemcích parc. č. 473 a 474 oba v k. ú. Písnice, 

obec Praha, zpracovanou Ing. Arch. Petrem Janešem, bytem Písečná 459/34, 182 00 

Praha 8, pro investora Kateřinu Ešner Čadovou, 

3. souhlasí s připojením pozemku parc. č. 474 v k.ú. Písnice, obec Praha, na místní 

komunikaci Dubovická, ve svěřené správě MČ Praha-Libuš, za splnění podmínek dle 

stanoviska OŽPD MČ Praha-Libuš, č.j. MC_P_Lib_2540/2022,  

4. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

na stávající přípojky vodovodu a kanalizace a novou přípojku plynu s Kateřinou Ešner 

Čadovou, narozena 1982, bytem Praha 6, 
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5. pověřuje paní starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D., podpisem Smlouvy, která 

je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

č. 228/2022 

 

Rada městské části Praha-Libuš: 

 

1. schvaluje podání námitek do společného územního a stavebního řízení zahájeného 

Úřadem MČ Praha 12, odbor výstavby, pod sp.zn. OVY/50009/2021/Šj, k záměrů 

"Domov seniorů Písnice“, 

2. pověřuje starostku RNDr. Lucii Jungwiertovou, Ph.D. podpisem a odesláním námitek 

Úřadu MČ Praha 12, odboru výstavby, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 


