
8. Pan Macháček představil studii Na Jezerách – Přověřovací a podkladová studie ZŠ Libuš. 

Pan Stehlík navrhl jiné umístění školy (více na jih, parc. c. 428/6 k.ú. Libuš) a zachování celého 

(v současnosti nezastavěného) území jako parku. Proběhla diskuze na toto téma. Tento návrh 

byl pozitivně přijat p. Macháčkem, p. Koubkem a p. Melicharem a bylo domluveno, že tato 

změna bude oficiálně podána a diskutována ideálně na nejbližším zastupitelstvu společně 

s občany (očekává se červen 2021). Byla shoda ponechat území dle usnesení z roku 2018 tj. 

jako nezastavitelné. 

 

Pro zachování myšlenky parku v celé ploše (plocha dle usnesení 18/2018 z roku 2018) hovoří 

následující důvody: 

- Zastupitelstvo MČ schválilo usnesení č. 18/2018, ve kterém požaduje změnu územního 

plánu ze zastavitelného na nezastavitelné. Požadavek na výstavbu školy v této lokalitě 

je tedy nekonzistentní se schváleným rozhodnutím Zastupitelstva.  

- Velký park může využívat potenciální budoucí škola pro stovky dětí 

- Velký park využijí 4 třídy dětí (112 dětí) s blízké školky K Lukám (cca 300m), které 

v současnosti musí jezdit do Kunratic. Dále jej využijí děti z přilehlé Anglické školy a 

školky. 

- Velký park zlepší lokální klima městské části. 

- Plocha Na Jezerách je dle dostupných zdrojů (historické, půdní a vodohoposdářské 

mapy) i dle zkušeností starousedlíků bohatá na vodu. 

- Velký park bude odpočínkovým místem pro stovky občanů městské části, kterým velká 

zelená plocha v městké části zcela chybí. Stovky občanů podpořily myšlenku parku 

prostřednictvím dvou petic. 

- Z hlediska dopravy, hluku, dopravní obslužnosti příjezdu a odjezdu,…. se jeví 

obyvatelům jako podstatně vhodnější varianta umístit školu do tzv. cípu tj. do parcely 

428/6. Optimalizace prostoru tj. zachování velkého parku je pro občany prioritní. 

 

Usnesení zastupitelstva z roku 2018 se ponechává, tj. u celé diskutované plochy (parcela 428/1 

a 390/10) je nadále požadováno, aby zůstala jako plocha nezastavitelná. 

- V rámci přesunu umístění potenciální školy bude využit tzv. cíp parcela 428/6, který je 

v současnosti veden v ÚP jako všeobecně smíšený a bude převeden na občanskou 

vybavenost. 

 

- Žádost na p. starostu Koubka o zahájení jednání s občany ohledně koncepce a 

revitalizace lokality na Jezerách. Žádost o navázání komunikace s městkou částí Praha-

Kunratice ohledně revitalizace lokality Na Jezerách a přilehlého území. 

 


