RADNICE

KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA
LIBUŠ A PÍSNICE 2010

A|

ROZVOJ MČ, BEZPEČNOST,
VEŘEJNÁ SPRÁVA, URBANISMUS

Námět: usilovat o získaní lidské kapacity pro čerpání zdrojů z EU, zaměstnanec úřadu nebo externí pracovník – splněno k 1. 4. 2007
Náměty:
 snaha o sociálně, ekonomicky a environmentálně vyvážený další rozvoj (udržitelný rozvoj)
 zachování současného charakteru obcí Libuš a Písnice
(prostřednictvím kvalitního urbanismu)
 získání statutu MČ se státní správou pro Prahu-Libuš
 podle možností bude eliminována výstavba velkých staveb určených k bydlení
 vytvoření centra Libuše a centra Písnice
 internet pro veřejnost – vyčlenit volně přístupný prostor např. na úřadu

A1 Bude regulován rozvoj MČ a celková koncepce
území (převážně v oblasti výstavby) 10P
Náměty:
 dosáhnou zpracování podrobného regulačního plánu
(plán výstavby)
 zvýšení autority a autonomie MČ
 zvýšit pravomoc MČ (statut obce s rozšířenou působností), úprava metodiky územního plánu
 centralizovat úřad MČ
 obnovit plochy a zařízení pro sport a parkování v rozsahu územního rozhodnutí k výstavbě sídliště Písnice
 zkulturnit volné plochy (pole) mezi ul. Na Okruhu
a Hoštická a severně od ul. V Rohu
A | 1 | 1 – Vytvořit koncepci rozvoje MČ
A | 1 | 1 | 1 – Zpracování strategického plánu rozvoje
MČ a jeho naplňování
Odpovědnost: Starosta
Realizace: ÚMČ
Roky realizace: 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 145
Komentář: Zpracování strategického plánu bylo financováno z Revolvingového fondu MŽP (v roce 2009). Strategický plán bude posouzen z hlediska vlivů na životní
prostředí (SEA).
A | 1 | 1 | 2 – Sledovat indikátory udržitelného rozvoje
Odpovědnost: Starosta
Realizace: ÚMČ
Spolupráce: Timur
Roky realizace: 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 30
Komentář: MČ sleduje místní ukazatele stanovené v komunitním plánu, celostátní indikátory v oblasti dopravy
a eneregtiky a Společné evropské indikátory sady ECI
(Spokojenost s místním společenstvím, Kvalita místního
ovzduší, Mobilita a místní přeprava, Ekologická stopa)
A2 Bude se rozvíjet komunikace mezi veřejností
a ÚMČ
Náměty:
 zpřehlednit informace na webovém portálu MČ jednoduchou a logickou strukturou
 aktuálně zveřejňovat informace na webovém portálu
MČ
 komunikovat s občany prostřednictvím facebook
A | 2 | 1 Shromažďovat názory a připomínky od občanů
MČ
A | 2 | 1 | 1 Informovat občany o rozvojových záměrech
MČ Praha-Libuš
Odpovědnost: Tajemník
Realizace: Odbor správy majetku a investic
Roky realizace: 2009, 2010
Komentář: Informace pravidelně uveřejňovat na webovém
portálu MČ Praha-Libuš, v místním měsíčníku U Nás, pořádáním kulatých stolů.

A | 2 | 1 | 2 Organizování veřejných projednávání a kulatých stolů ke konkrétním oblastem
Odpovědnost: Tajemník
Realizace: Hájková Iva
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 8
A | 2 | 1 | 3 Dotazníkové šetření a ankety zjišťující spokojenost občanů
Odpovědnost: Tajemník
Realizace: Hájková Iva
Spolupracující organizace: TIMUR, o. s., SPF Group, v. o. s.
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 4
A | 2 | 1 | 4 Aktualizace a každoroční veřejné projednávání komunitního Plánu zdraví a kvality života Libuš
a Písnice
Odpovědnost: Starosta
Realizace: Hájková Iva
Spolupracující organizace: Národní síť Zdravých měst ČR
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 4

A3 Děti a mládež se budou zapojovat do dění
v městské části
A | 3 | 1 Spolupráce MČ a žákovského zastupitelstva
A | 3 | 1 | 1 Podpora činnosti žákovského zastupitelstva
Odpovědnost: Humanitní odbor
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 8
Komentář: založeno na jaře roku 2007 jako poradní orgán
zastupitelstva městské části
Náměty:
 realizace projektu Bezpečná cesta do školy
 pomoc při realizaci veřejných jednání
 řešení problémů v MČ s jejími představiteli
 realizace anket
 realizace kampaní
A | 3 | 1 | 2 Realizace projektu Bezpečná cesta do školy
Odpovědnost: ZŠ Meteorologická
Realizace: Odbor životního prostředí a dopravy
Spolupráce: ÚMČ
Spolupracující organizace: Žákovské zastupitelstvo Libuš,
o. s. Pražské matky, o. s. Nadace Partnerství, o. s. Oživení, Magistrát hl. města Prahy
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 2
Komentář: děti v rámci projektu určí pro ně nebezpečná
místa při docházení do/ze školy
 zrealizováno dopravní opatření na přechodu u libušské
sokolovny
 zrealizováno zjednosměrnění komunikace Nad Šejdrem
 vybudována okružní křižovatka Meteorologická x Novodvorská Gen. Šišky
 všechny realizace jsou z prostředků Magistrátu HMP
A2 Bude dbáno na zvyšování bezpečnosti občanů
Náměty:
 výstavba hasičské zbrojnice
 zvýšit dohled městské policie s ukládáním pokut (psí
výkaly, odpadky, žvýkačky, měření rychlosti, volně pobíhající psi)
 zavést kamerový systém
A | 4 | 1 Zavedení kamerového systému
A | 4 | 1 | 1 Kamerový systém u objektu Libušská čp. 1
Odpovědnost: Starosta
Realizace: Odbor správy majetku a investic
Roky realizace: 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 79
A5 Městská část bude dobře propagována
A | 5 | 1 Zvyšovat povědomí o realizaci místní Agendy
21 v MČ

A | 5 | 1 | 1 Propagace MČ Praha-Libuš
Odpovědnost: Sekretariát
Realizace: Starosta
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 60
Komentář: časopis U nás, kalendář + reklamní předměty
25 tis.
Náměty:
 zhotovení propagačních předmětů MČ, mapy MČ, podpora vydávání měsíčníku U Nás
 spolupráce s Českým rozhlasem jako mediálním partnerem
 propagace MČ prostřednictvím tisku, např. Listů hl.
města Prahy
A | 5 | 1 | 2 Kvalitní prezentace MČ Praha – Libuš prostřednictvím www stránek
Odpovědnost: Tajemník
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 25
Náměty:
 průběžně aktualizovat informace na www stránkách
 umístit informace od všech odborů úřadu
 zpřehlednit vyhledávací základní tlačítka
 uveřejnit základní informace o MČ (historie, rozloha,
počet obyvatel atd.)
 umístit informace o partnerských městech

A6 Bude podporována spolupráce s partnerským
francouzským městem a partnerskými zahraničními
městy (Francie, Itálie, Německo)
Náměty:
 vytvoření společného projektu
 výměnné pobyty školních dětí
A7 Spolupráce s ostatními Zdravými městy ČR
Náměty:
 vzájemná výměna informací, přenos příkladů „dobré praxe“
A | 7 | 1 Sdílení zkušeností, příklady dobré praxe
A | 7 | 1 | 1 Školení koordinátora a asistenta projektu
Zdravá Libuš a Písnice a MA 21
Odpovědnost: Starosta
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 10
A8 Zavedení dotačního programu projekt Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21
A | 8 | 1 Zapojit občany do rozvoje MČ
A | 8 | 1 | 1 Podpora projektů rozvíjejících aktivity uvedené v Komunitním plánu zdraví a kvality života
Odpovědnost: Hájková Iva
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 50

B|

OBČANSKÁ VYBAVENOST,
PODNIKÁNÍ, SLUŽBY

Náměty:
 podporovat vytvoření místa na pořádání jarmarku
 dbát na ekologicky šetrný způsob hospodaření v budovách v majetku MČ
 smysluplně využívat zemědělskou půdu
 podporovat zvýšení počtu maloobchodů
 snažit se regulovat počet heren a řešit problémy související s jejich provozem
 podporovat vznik nekuřácké místnosti v některé
z místních restaurací
 usilovat o zkvalitnění nákupního centra ve vlastnictví
ČEZ – „náves“ na sídlišti Písnice
 podporovat výstavbu objektu pro služby (v majetku
MČ Praha-Libuš)
 zřídit informační centrum pro drobné a střední podnikatele
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B1 Podporovat zkvalitnění obchodů 10P
Náměty:
 zvýšit dohled policie nad konzumací alkoholu na veřejných prostranstvích, převážně v okolí prodejních stánků
B | 1 | 1 Vytvoření kvalitní obchodní sítě
Náměty:
 dle možností podporovat zkvalitnění stávajících obchodů
 dle možností podporovat zkvalitnění obchodní sítě
v oblasti služeb
 jednat s vlastníkem pozemků (ČEZ) nákupního střediska v Písnici ke zlepšení obchodní sítě

B2 Podporovat rozvoj místního podnikání a služeb
v souladu se zákonnými předpisy a normami
Náměty:
 zřízení hřbitova

C|

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ZDRAVOTNICTVÍ / SOCIÁLNÍ
OBLAST, NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

Náměty:
 zlepšování komunikace a spolupráce zdravotníků s poskytovateli soc. služeb (a tím zlepšení servisu pro klienty)
 dobrá vzájemná komunikace a informovanost mezi občany a policií (z důvodu zvýšení bezpečnosti)
 dobrá komunikace s místní vietnamskou a čínskou komunitou (zapojení do místní občanské společnosti)
 dle možností vytvořit informační centrum poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb
 vytvořit právní poradnu pro širokou veřejnost

C1 Bude podporována informovanost občanů o vietnamské komunitě 10P
Komentář:
 vytvořit integrační centrum pro cizince
 pořádat kulaté stoly z důvodu objasnění rozvojových
záměrů vietnamské komunity v městské části
 realizovat projekt „Poznáváme svého souseda“ – tradice a zvyky vietnamské komunity
 spolupracovat s organizacemi realizujícími v MČ integrační projekty s právním a sociálním poradenstvím pro
vietnamskou komunitu
 nadále komunikovat se Svazem Vietnamců ČR a se soukromou společností Saparia, a. s. (vlastník objektu bývalého masokombinátu a drůbežáren)
 zpřísnit dohled nad dodržováním zákonů ČR
 zlepšit informovanost o areálu Sapa s možností využití
obchodů a služeb pro veřejnost
C | 1 | 1 Osvěta o vietnamské komunitě
Odpovědnost: Humanitní odbor
Realizace: ÚMČ, Svaz Vietnamců ČR
Spolupracující organizace: Klub Hanoi, o. s., Poradna pro
integraci, Saparia, a. s.
Roky realizace: 2008, 2009
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
C | 1 | 1 | 2 Pořádání diskusních veřejných setkání
Odpovědnost: Výbor pro multikulturní soužití ZMČ Praha-Libuš
Roky realizace: 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 10
Komentář: MČ Praha-Libuš obdržela na základě projektu
dotaci z MV na Integraci dětí cizinců na školách zřizovaných MČ Praha-Libuš. Součástí projektu je výuka češtiny
pro rodiče žáků cizinců, integrační aktivity ve školách. MČ
pořádá diskusní setkání z důvodu získání informací o vietnamské komunitě, o jejich zvycích tradicíc

C2 Bude podporována informovanost občanů v oblasti péče o zdraví
C | 2 | 1 Pořádat osvětové kampaně
C | 2 | 1 | 1 Osvětová kampaň Dny zdraví
Odpovědnost: Hájková Iva
Realizace: Humanitní odbor
Spolupracující organizace: Ústav zemědělských a potravi-
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nářských informací Praha, SEV Toulcův dvůr, Zdravotní
ústav v Praze, základní školy, mateřské školy, TJ Tempo
Praha, VZP Praha, SP-kolo, o. s., Český červený kříž,
Střední zdravotní škola
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 12
Komentář: přednášky, duatlon, ekojarmark, návštěva škol
na ekofarmě, sportovní turnaj škol, cyklistický závod pro
veřejnost aj.
C | 2 | 1 | 2 Osvěta proti kouření a škodlivosti drog
Odpovědnost: MŠ, ZŠ
Realizace: MŠ, ZŠ
Spolupracující organizace: Česká koalice proti tabáku
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 2
C | 2 | 1 | 3 Osvěta ke snižování nadváhy
Odpovědnost: Humanitní odbor
Realizace: ZÚ Praha
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 2
C | 2 | 1 | 4 Projekt Dny bez úrazů
Realizace: ZŠ Meteorologická
Spolupracující organizace: Žákovské zastupitelstvo Libuš,
BESIP, Městská policie, prodejna Cyklo EMAP
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 2
C | 2 | 1 | 5 Osvětové akce pro rodiče na mateřské dovolené
Odpovědnost: Humanitní odbor
Realizace: MCK
Spolupráce: Hájková Iva
Spolupracující organizace: místní lékaři
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 2

C3 Budou zajištěny podmínky pro aktivní a kvalitní
život seniorů a dostupnost zdravotní péče
Námět:
 rekondiční pobyty a sportovní hry pro seniory
C | 3 | 1 Podporovat akce pro seniory
C | 3 | 1 | 1 Poznávací zájezdy
Odpovědnost: Humanitní odbor
Realizace: Humanitní odbor
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 30
C | 3 | 1 | 2 Preventivní akce pro seniory
Odpovědnost: Humanitní odbor
Realizace: Klub Senior
Spolupracující organizace: Zdravotní ústav se sídlem
v Praze, Městská policie hl. m. Prahy
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 2
Náměty: zdravotní přednášky, měření tlaku, preventivní
programy městské policie
C4 Bude zajištěn dostatečný servis a mimořádná pomoc pro seniory, rodiny s dětmi, mládež, lidi se zdravotním postižením
C | 4 | 1 Zvýšení informovanosti o sociálních službách
C | 4 | 1 | 1 Vyhledat kvalitní poskytovatele sociálních
služeb pro pečovatelskou oblast
Odpovědnost: Humanitní odbor
Roky realizace: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
Náměty: průběžná informovanost občanů o sociálních
službách v místním měsíčníku
C | 4 | 2 Podporovat seniory a rodiny s novorozenci
C | 4 | 2 | 1 Vítání občánků
Odpovědnost: Starosta
Realizace: Humanitní odbor
Roky realizace: 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 50
C | 4 | 2 | 2 Dárkové balíčky pro seniory
Odpovědnost: Starosta
Realizace: Humanitní odbor
Roky realizace: 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 70

D|

ŠKOLSTVÍ, VOLNÝ ČAS, SPORT, TURISTIKA,
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

D1 Bude se zlepšovat technický stav škol 10P
 solární panely pro školy, další alternativní zdroje, využití
bioodpadu
 zateplení ZŠ Meteorologická, výměna oken, sociálního
zařízení, dokončení nástavby školy
 zateplení mateřských škol, výměna oken
 opravit budovu s technickým zázemím v MŠ Ke Kašně
 vybudovat bezbariérový přístup do škol
 zkulturnit betonovou stěnu před objektem ZŠ
Meteorologická
 podporovat účelné využití celého objektu ZŠ
Meteorologická pro vzdělávací subjekty
 zachovat dostatek míst v mateřských a základních
školách z důvodu předpokládané výstavby v městské části
D | 1 | 1 Snižovat náklady na provoz škol
D | 1 | 1 | 1 Údržba a zlepšování technického stavu škol
Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 10 530
D | 1 | 1 | 2 Zapojení základních a mateřských škol do
kampaně Display
Odpovědnost: Kříž Zdeněk
Realizace: Odbor správy majetku a investic
Spolupráce: Porsenna, o. p. s.
Spolupracující organizace: základní a mateřské školy
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
Komentář: energetická náročnost budovy s opatřením
štítku, snažit se snižovat energetickou náročnost budov,
zpracování energetických auditů
D2 Budou vytvářeny podmínky pro sport
Náměty
 multifunkční sportovní areál (z toho alespoň jeden zastřešený, nejlépe s bazénem), a to nejlépe v oblasti mezi
ul. Na Okruhu a ul. K Mejtu
 bazén se saunou
 plocha na umělé kluziště
 umístit ke sportovišti za objektem ZŠ Meteorologická
přenosnou tribunu
 vybudovat dopravní hřiště v objektu MŠ Lojovická
 vybudovat otevřené tělovýchovné zařízení pro ZŠ L.
Coňka
D | 2 | 1 Zpracovat koncepci rozvoje sportovišť
Odpovědnost: ZŠ L. Coňka
Realizace: ZŠ L. Coňka
Spolupráce: Odbor správy majetku a investic
Roky realizace: 2008
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
D | 2 | 1 | 2 Vytvoření otevřeného sportoviště v ul.
Klokotská
Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
Komentář: požádáno o grant Magistrát hl.m.Prahy, grant
nebyl poskytnut. V říjnu 2008 poskytnuta dotace MHMP
D | 2 | 2 Rozvoj a podpora tělovýchovných jednot
Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic
Roky realizace: 2007
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
Komentář: splněno
D3 Budou vytvářeny podmínky pro kulturní činnost
Náměty
 kulturní centrum (např. kino, divadlo, knihovna, internetová kavárna, vzdělávací kurzy, výstavní prostory)
D | 3 | 1 Vytvořit náměstí jako centrum společenských
aktivit
Komentář: s vytvořením centra v Libušské čp.1 a jejího
okolí
Náměty: podporovat rozšíření pošty; vybudování kulturní
místnosti, zasedací místnosti; restaurace, čajovna atd.
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D | 3 | 1 | 1 Podporovat akce pro veřejnost
Odpovědnost: Humanitní odbor
Realizace: Humanitní odbor
Spolupráce: FSC Libuš, SDH, Sokol Písnice, TJ Tempo
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 200
Komentář: Den Dětí, Jarmark, Drakiáda, Pálení čarodějnic, Maškarní ples, Pohrom, Jezdecký den, Vítání občánků,
Balíčky pro jubilanty
D | 3 | 1 | 2 Podporovat místní veřejnou knihovnu
Odpovědnost: Humanitní odbor
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 5
Komentář: rozšířit o půjčovnu videokazet, finančně podporovat obnovu knižního fondu

D4 Bude podporován rozvoj školství a volnočasových
aktivit
D | 4 | 1 Vytvoření koncepce rozvoje školství a volnočasových aktivit
D | 4 | 1 | 1 Podporovat koncepční záměry
Odpovědnost: Starosta
Realizace: Humanitní odbor
Spolupráce: Ekonomický odbor
Roky realizace: 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 50
D5 Podporovat rozvoj základních škol
D | 5 | 1 Rozvoj ZŠ Meteorologická
D | 5 | 1 | 1 Zvýšit image školy
Odpovědnost: ZŠ Meteorologická
Spolupráce: ÚMČ
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Komentář: snažit se zvýšit počet žáků, dořešit dopravu
v okolí školy, vytvořit byty pro učitele, rozšířit program
Montessori
D6 Bude se zvyšovat kvalita a úroveň vzdělávání ve

D | 7 | 1 | 6 Údržba a rekonstrukce budovy Klubu Junior
Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
Komentář: Finance nejsou součástí rozpočtu MČ, v případě potřeby jsou tam začleněny.
Náměty: vytvořit kulturní centrum

D8 Budou vytvářeny podmínky pro turistiku
Náměty:
 turistická stezka značená na Točnou s uvedením zajímavých turistických bodů
 propojit turistickou či cyklistickou stezku od Modřanské rokle ke Krčskému (Kunratickému) lesu
 vybudovat in line trať
D | 8 | 1 Podporovat cyklistickou a pěší turistiku
D | 8 | 1 | 1 Dokončit cyklotrasy a cyklostezky na území MČ Praha-Libuš (Modřany – Kunratice, Modřany –
Cholupice)
Odpovědnost: Starosta
Realizace: MHMP
Spolupracující organizace: Stromy, o. s.
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
Komentář: MČ má zpracovaný generel (základní koncept)
cyklistických tras, který v r. 2006 schválila Rada MČ.
O budování cyklostezek na území Prahy (proces územního a stavebního řízení a vlastní realizaci) se stará komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu pod vedením
Ing. Pavla Poláka, předsedy komise. Často se naráží na
složitá jednání se soukromými vlastníky pozemků (např.
v úseku ze sídliště Písnice k ulici Hoštická v Písnici) a finanční možnosti MČ a MHMP. V roce 2009 zrealizována
TSK cyklostezka v délce 37 m mezi ulicemi Novodvorská
– Mašovická.

E|

ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

školských zařízeních (pro jejich větší přitažlivost)
Náměty:
 pořádat výměnné zahraniční pobyty žáků škol, realizátor: základní školy
 využívat finanční zdroje z přístupných grantů ke zkvalitnění vzdělávacích programů, realizátor: základní a mateřské školy
 podporovat a rozšířit vzdělávací program Montessori
 dosáhnout a udržet přijatelný počet dětí v mateřských
školách s ohledem na jejich bezpečnost a na kvalitu výuky

Náměty:
 bude zajištěna větší kontrola čistění komunikací od TSK
 usilovat o zrekonstruování ul. Na Konečné, K Vrtilce
s vyústěním na ul. Libušská
 řešit vybudování jednostranného chodníku na ul. Na
Konečné
 požadovat zřízení více odpadkových košů na ul. Libušská
 jednat se ZD Hodkovice ohledně častého zápachu

D7 Bude se podporovat spolková činnost
D | 7 | 1 Zapojit neziskový sektor do rozvoje MČ
D | 7 | 1 | 1 Podpora hasičského spolku
Odpovědnost: Ekonomický odbor
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 435
D | 7 | 1 | 2 Podpora mateřského centra
Odpovědnost: Ekonomický odbor
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 5
D | 7 | 1 | 3 Podpora občanských sdružení v rámci grantového programu
Odpovědnost: Ekonomický odbor
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 150
Komentář: V prosinci 2009 byl schválen Grantový program na podporu projektů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit.
D | 7 | 1 | 4 Podpora Klubu Senior
Odpovědnost: Ekonomický odbor
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 10
D | 7 | 1 | 5 Podpora a rozvoj nabídky volnočasových
aktivit pro děti a mládež Klubu Junior
Odpovědnost: Ekonomický odbor
Realizace: Klub Junior, Pro tebe, ZŠ
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 690

E1 Budou vytvořena lokální centra a zajištěna jejich
údržba 10P
Náměty:
 jednat s vlastníky pozemků z důvodu rekultivace plochy
mezi ul. Na Okruhu – Hoštická a severně od panelového
domu ul. V rohu. Jedná se o pole.
 zřídit chemické toalety na hřišti Hoštická v Písnici
E | 1 | 1 Zřizovat odpočinkové zóny
E | 1 | 1 | 1 Opravy hřišť ve správě MČ Praha-Libuš
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 200
Komentář:
 dbát na funkční správu hřišť (např. hřiště Skalská)
 dořešit pozemek fotbalového hřiště v Písnici (ul. Švihovská)
E | 1 | 1 | 2 Rekultivace parku U Zahrádkářské kolonie
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
Komentář:
 s pokračováním přeměny na veřejně odpočinkovou zónu
 v roce 2009 projekt podán do operačního programu
Praha-konkurenceschopnost, žádost nebyla podpořena
 ve IV. čtvrtletí 2010 se předpokládá vyhlášení další výzvy, žádost bude opětovně předložena
E | 1 | 1 | 3 Vytvoření veřejné odpočinkové zóny v oblasti ul. K Jezírku

Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Spolupracující organizace: zrealizuje společnost Central
Group na vlastní náklady
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 50
Komentář: v roce 2009 byly pozemky parku odkoupeny
do vlastnictví MČ
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2007, 2008
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
Komentář: doplnění herních prvků
E | 1 | 1 | 5 Oprava laviček a doplnění městského mobiliáře
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 100
E | 1 | 1 | 6 Rekonstrukce hřiště Na Okruhu
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2007, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
Komentář: hřiště v majetku ČEZ, a. s. V roce 2009 byla
MČ podána žádost o nadační příspěvek na rekonstrukci
hřiště v rámci projektu Oranžové hřiště – žádosti nebylo
vyhověno. V říjnu 2009 podala MČ žádost o grant na
MHMP, který byl vyhlášen v oblasti sportu a tělovýchovy
v programu: Úprava veřejných ploch určených pro sportování. MČ obdržela grant ve výši 500 tis. Kč, ČEZ, a.
s., poskytla 540 tis. Kč a MČ 40 tis. Kč. Rekonstrukce by
měla proběhnout do konce roku 2010.

E2 Budou čistá veřejná prostranství
 kontejnery na tříděný odpad na zastávkách MHD
 dbát na důslednou kontrolu odklízení psích
exkrementů, realizátor: Městská policie
E | 2 | 1 Snažit se zajistit čistotu MČ
E | 2 | 1 | 1 Využití čistícího multifunkčního stroje
k úklidu komunikací a chodníků
Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 54
Komentář: stroj byl slavnostně představen při dubnové
kampani Den Země 2007 v prostorách ZŠ Meteorologická
E | 2 | 1 | 2 Koše na psí výkaly, odpadkové koše na
veřejných prostranstvích
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 70
E | 2 | 1 | 3 Likvidace odpadů z veřejných prostranství
(zajištění kontejnerů)
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 150
E | 2 | 1 | 4 Likvidace černých skládek
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 100
E3 Bude snižována energetická náročnost budov ve
vlastnictví MČ
E | 3 | 1 Zapojení MČ do projektu Model
E | 3 | 1 | 1 realizovat energetické úspory budov ve
vlastnictví MČ
Odpovědnost: Kříž Zdeněk
Realizace: Odbor správy majetku a investic
Spolupracující organizace: Porsenna, o. p. s.
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 825
Komentář: finance jsou vyčleněny na splátku EPC projektu; vytvořit na úřadu energetický tým; zajistit vyškolení
energetického týmu; vytvořit akční plán energetických
úspor budov
E4 Bude rozšířena zeleň a bude zajištěno její udržování
Náměty: rekultivace areálu a okolí ZŠ Meteorologická,
osazení lavičkami a průřez keřů
E | 4 | 1 Zvyšovat podíl zeleně k zastavěným plochám
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E | 4 | 1 | 1 Údržba zeleně
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 2050
E | 4 | 1 | 2 Výsadba stromů
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 50
Komentář: finanční prostředky jsou určeny zejména na
výsadbu stromů v rámci konání akce Den Země

E5 Bude udržována chráněná oblast Modřanská rokle
Komentář: finanční podpora MČ pro NNO pro údržbu potoka, v roce 2009 na Den Země se děti ze základních škol
podílely na úklidu Modřanské rokle s OS Koniklec
E6 Bude probíhat regenerace sídlišť
Komentář: usilovat o jednání se spol. ČEZ – vlastníkem
některých pozemků na sídlišti Písnice
E | 6 | 1 Zkvalitňovat život občanů v sídlištích
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2006
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
Komentář: splněno
E | 6 | 1 | 2 Rekultivace veřejných ploch a prostranství
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Realizace: Odbor životního prostředí a dopravy
Spolupráce: MCK
Spolupracující organizace: Mateřské centrum Kuřátko, o.
s.
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 110
Komentář: realizace projektu Mimizahrádka mateřským
centrem Kuřátko v rámci první výzvy Dotačního programu
Zdravá Libuš a Písnice a MA21.
Náměty: kultivace ploch květinovou a rostlinou výsadbou
v okolí Klubu Junior a dětského hřiště V Rohu
E7 Bude likvidován odpad z domácností
Náměty:
 zajištění kontejnerů na tříděný odpad, realizátor: školy
 umístit kontejnery na tříděný odpad na autobusové
zastávky
E | 7 | 1 Zajistit likvidaci sezónního odpadu
E | 7 | 1 | 1 Likvidace objemného odpadu pro potřeby
občanů
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 600
Komentář: Externí zdroje financuje Magistrát hl. m. Prahy
E8 Osvětové kampaně pro veřejnost
E | 8 | 1 Zvyšovat vztah občanů k životnímu prostředí
Komentář: podporovat třídění odpadu v mateřských a základních školách
E | 8 | 1 | 1 Den Země
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Realizace: MCK, MŠ, Stromy, o. s., TJ Tempo, ZŠ
Spolupracující organizace: Magistrát hl. města Prahy,
ČSOP Koniklec, zahradnická firma, Ekodomov, o. s.
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 2
Komentář: ZŠ s RVJ Písnice zakoupila v roce 2008 v rámci
první výzvy Dotačního programu Zdravá Libuš a Písnice
a MA21 nádoby na tříděný odpad. Žáci jsou vedeni k třídění odpadu.
E | 8 | 1 | 3 Den udržitelné energetiky
Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic
Spolupracující organizace: Porsenna, o. p. s.
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 2
Komentář: šetření energiemi, seznámení s možnostmi
úspor
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DOPRAVA

Náměty:
 snížení intenzity dopravy
 vyřešit chybějící návaznost silničního obchvatu
 usilovat o prodloužení Chýnovské ulice na Vídeňskou
z důvodu rozmělnění dopravy
 navrhnout zákaz otáčení autobusu č. 113 v ul. Na Konečné z důvodu veliké prašnosti
 zveřejnit koncepci dopravy na web MČ
 více podporovat osoby, které vyjednávají s MHMP
ohledně dopravy

F1 Bude zvýšena informovanost občanů o dopravních záměrech hl. města Prahy 10P
Komentář: Po změně v září 2009 ve vedení některých
linek MHD občané požadují u spol. ROPID navrácení původní trasy linky autobusu č. 197 (Smíchov – Jižní Město).
Z tohoto důvodu jedná MČ se spol. Ropid.
F | 1 | 1 Organizace kulatých stolů v oblasti dopravy
v MČ
F | 1 | 1 | 1 Informovat občany o vývoji cyklostezek
v MČ
Odpovědnost: Starosta
Realizace: MHMP
Roky realizace: 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 4
F2 Budou probíhat opravy, rekonstrukce a údržba
místních komunikací 10P
Komentář: Rekontrukce místních komunikací realizuje MHMP, z tohoto důvodu probíhají neustále jednání
mezi MČ a MHMP. Největší investice oprav komunikací
řeší Magistrát HMP – odbor městského investora, např.
v roce 2007 na rekonstrukci ul. Libušská poskytnuta
částka 12213000 Kč jako dotace z rozpočtu HMP, částka
92583014 Kč z MHMP, částka 29500000 Kč ze strukturálních fondů, částka 17287000 Kč jako dotace ze státního
rozpočtu.
Náměty:
 rekonstrukce komunikace Ke Kašně, Na Losách
 dobudování kanalizace v chybějících částech městské
části
 upravit nezpevněné povrchy komunikací převážně ve
staré Písnici
 vyřešit odvodnění mezi aut. zastávkami MHD Lipovická
– Ke Březině
 usilovat o rekonstrukci ul. Libušská v Písnici
F | 2 | 1 Zkvalitňovat povrchy místních komunikací
F | 2 | 1 | 1 Opravy výtluků na zpevněných komunikacích a opravy nezpevněných komunikací
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Realizace: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 500
F | 2 | 1 | 3 Údržba komunikací a chodníků
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 500
F3 Bude zvyšována bezpečnost v dopravě 10P
Náměty:
 kontrola dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel
městskou policií
 kontrola dodržování zón „Průjezd zakázán“
 kontrola dodržování rychlosti osobních a nákladních
aut (např. ul. K Lukám)
 zvýšit bezpečnost dětí při docházení do základních škol
v MČ
 regulovat nadměrný průjezd podnikatelských aut v Libuši
 zvýšit bezpečnost přechodu pro chodce u konečné autobusu č.

F | 3 | 1 Podporovat zklidňování dopravy
Náměty: upravit dopravní značení v ul. K Lukám, Na Musilech
F | 3 | 1 | 1 Výstavba zpomalovacích prahů, dopravního
značení, zábradlí, zábran
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a dopravy
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 149
F | 3 | 1 | 2 Označení příjezdových tras k důležitým
institucím – školy, úřady, policie, hasiči, zdravotní středisko
Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
F | 3 | 1 | 3 Vybudování zpomalovacích prahů v ul. K Lukám
Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic
Realizace: Odbor správy majetku a investic
Spolupráce: MHMP
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 80
F | 3 | 1 | 4 Vybudování zpomalovacích prahů v ulici
Lojovická a K Lesu
Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 0
F | 3 | 2 Podporovat snižování hustoty dopravy
F | 3 | 2 | 1 Vybudování obchvatu Libuše a Písnice
Odpovědnost: Starosta
Realizace: MHMP
Roky realizace: 2009, 2010
F | 3 | 3 Zvýšení bezpečnosti chodců
Komentář:
 opatřit autobusové zastávky na Libušské ul. na Libuši
podle možnosti bočními a zadními stěnami
 nadále podporovat realizaci projektu Bezpečná cesta
do školy
 podporovat zklidňování dopravy (zpomalovací prahy,
dopravní značení, dohled městskou policií)

F4 Bude podporováno vytvoření koncepce dopravy
F | 4 | 1 Vytvořit koncepci dopravy v MČ ve spolupráci
s MHMP
Náměty: řešení sjezdu z pražského okruhu; řešení výjezdu
z objektu Sapy

P|

PROVOZ
A OSTATNÍ

P1 Správa provozních nákladů
P | 1 | 1 Zajišťovat provoz úřadu MČ a příspěvkových
organizací MČ
P | 1 | 1 | 1 Místní správa – provoz úřadu
Odpovědnost: Ekonomický odbor
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 20 589
P | 1 | 1 | 2 Zastupitelstvo městské části
Odpovědnost: Ekonomický odbor
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 1 550
P | 1 | 1 | 3 Provoz mateřských a základních škol
Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic
Roky realizace: 2007, 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 9 600
Komentář: dotace z magistrátu (v roce 2005: 5,5 mil.)
P | 1 | 1 | 4 Investiční záměry městské části
Odpovědnost: Odbor správy majetku a investic
Roky realizace: 2008, 2009, 2010
Finance 2010 [tis. Kč]: 250
Komentář: příprava projektové dokumentace z evropských fondů; příprava projektové dokumentace z dotací
a grantů
Zdroj: http://dataplan.info/cz/praha-libus/ocima-lidi/planovani-s-verejnosti/komunitni-plan-zdravi-a-kvality-zivota-libus-a-pisnice-2009-2010?typ=detail, upraveno (red)
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY
Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 5. 5. do 15. 6. 2010. Plná
znění jsou k dispozici na Úřadu městské části Praha-Libuš. Na internetových stránkách
Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – jsou
veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsaných v katastru nemovitostí.
Rada městské části Praha-Libuš:
Souhlasí s výší odměn ředitelům

základních a mateřských škol zřizovaných
městskou částí Praha-Libuš za hospodaření v ekonomické oblasti za rok 2009 dle
přílohy, která není součástí tohoto usnesení.
Schvaluje darovací smlouvu se spo
lečností Sdružení Heran na konání místních kulturně-sportovních akcí pořádaných
MČ Praha-Libuš v roce 2010.
Schvaluje uzavření dodatku inter
netového připojení k telefonní přípojce
244401638 v objektu detašovaného pracoviště ÚMČ Praha-Libuš, ul. K Lukám 664.
Souhlasí se záměrem odejmutí po
zemků parc. č. 1159/5 o výměře 877 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.
č. 1159/13 o výměře 105 m2,ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 159/14 o výměře
361 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parc.
č. 1159/15 o výměře 271 m2 ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Libuš, obec Praha, uvedených na LV 849 pro k. ú. Libuš,
obec Praha, ze svěřené správy městské
části Praha-Libuš do vlastnictví hlavního
města Prahy.
Souhlasí se stavbou přípojky ka
nalizace k domu čp. 456 z komunikace
Na Šejdru – pozemek parc. č. 252, k. ú.
Libuš, který je ve vlastnictví obce, svěřen
MČ Praha-Libuš, dle situace ing. Kaliny z 03/95 (potvrzená PVK, a. s., 20. 1.
2010) za podmínky: Povrchy komunikace
budou uvedeny do původního stavu. Před
započetím stavby si stavebník vyžádá stanovisko OŽPD MČ Praha-Libuš k záboru
komunikace.
Schvaluje
uzavření
smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene k uložení sdělovacích kabelů do
pozemků parc. č. 772/1, 772/3 a 767/1, k.
ú. Písnice (komunikace Ke Kašně) s Telefónicou O2 (investor hl. m. Praha).
Souhlasí se stavbou jímek na deš
ťovou vodu na pozemku parc č. 1135/1,
k. ú. Libuš za podmínky uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o úplatném věcném
břemeni k umístění jímek na dešťovou
vodu do uvedeného pozemku. Stavebník
doloží hydrogeologické posouzení vylučující negativní dopady výše uvedené stavby
na přilehlé komunikace.
Souhlasí s umístěním stavby komu
nikace na pozemcích parc. č. 990/8, 990/6
k. ú. Písnice dle situace ing. M. Melichera
z 2/2009, která je nedílnou součástí tohoto
usnesení, za podmínky: Komunikace včetně závory bude zhotovena na náklady stavebníka. Stavebník uzavře před zahájením
stavby s MČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část komunikace na
pozemku parc. č. 990/8, k. ú. Písnice, která
je ve vlastnictví obce, svěřená MČ Praha-Libuš, za symbolickou cenu. Závora bude odstraněna na náklady žadatele do 3 měsíců
od obdržení výzvy MČ Praha-Libuš. Výzva
bude uplatněna pouze v souvislosti s využitím komunikace jako veřejné při plánované zástavbě a rozvoji na pozemku parc.
č. 990/6, k.ú. Písnice. Komunikace bude
s povrchem ze zámkové dlažby s únosností
dovolující pojezd nákladních automobilů.

Bere na vědomí odstoupení vybra
ného zhotovitele: Jaroslav Kopic Stafiko.
Schvaluje pro stavební akci „Rekonstrukce
hasičské zbrojnice SDH Písnice“ jako zhotovitele firmu: Redstav, s. r. o., se sídlem
28. pluku 128/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice, za cenu 598 600 Kč vč. DPH.
Schvaluje pro stavební akci „Výměna

oken v Klubu Junior, Na Okruhu 395“ jako
zhotovitele firmu Asokno, s. r. o., se sídlem
Maternova 5, 148 00 Praha 4 – Kunratice,
za cenu 1 230 244,60 Kč vč. DPH.
Schvaluje pro stavební akci „Vý
měna oken v MŠ K Lukám 664“ jako zhotovitele firmu: Asokno, s. r. o., se sídlem
Maternova 5, 148 00 Praha 4 – Kunratice,
za cenu 1 537 979,80 Kč vč. DPH.
Revokuje usnesení Rady městské

části Praha-Libuš č. 109/2010 ze dne 4.
5. 2010. Schvaluje Smlouvu o odpisování
technického zhodnocení pronajatého majetku s Českou poštou, s. p., provedeného
v objektu pošty 413, ul. Libušská, Praha 4,
Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke

Smlouvě o dílo ze dne 16. 12. 2009 týkající se realizace projektu Revitalizace parku
„U Zahrádkářské kolonie“ se společností
SPF Group, v. o. s., Masarykova 129/106,
Ústí nad Labem.
Schvaluje Smlouvu o nájmu bytu

na pronájem bytu 2 + 1 v MŠ Mezi Domy
373, Praha 4 – Písnice.
Jmenuje komisi pro otvírání obálek

a hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení na zpracování zakázky na úpravu hřiště Na Okruhu v tomto složení: Ing.
Macůrková, T. Hejzlar, Ing. Rusiňáková, I.
Hájková, M. Lukešová. Jmenuje náhradníky
za členy komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení na zpracování zakázky na úpravu hřiště Na Okruhu: Ing. Koudelková, Ing. Kuryviálová, J. Martínková, Ing. Matějovský.
Schvaluje plnou moc pro JUDr. Ale
nu Hiblerovou.
Schvaluje znění smlouvy s vybra
ným zhotovitelem Redstav, s. r. o., pro stavební akci „Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Písnice“.
Schvaluje znění smlouvy s vybraným

zhotovitelem Asokno, s. r. o., pro stavební
akci „Výměna oken v MŠ K Lukám 664 “.
Schvaluje znění smlouvy s vybra
ným zhotovitelem Asokno, s. r. o., pro
stavební akci „Výměna oken v klubu Junior,
Na Okruhu 395“.
Schvaluje
uzavření
smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene uložení plynovodní přípojky do
pozemku parc. č. 214, k. ú. Libuš (ulice
Jirčanská) s MUDr. Ivanou Vyhnánkovou.
Souhlasí s úpravou areálové kanali
zace 1. etapa v areálu Saparia na pozemku
parc. č. 906/1, k. ú. Písnice, dle dokumentace PMZ projekt, s. r. o. (Ing. Jan Rabiňák
z 5/2010).
Souhlasí se změnou dopravního

režimu v ulici K Vrtilce a Ladislava Coňka
spočívající ve zneprůjezdnění ulice K Vrtilce (mezi ulicemi Vltavická a L. Coňka)
a v částečném zjednosměrnění ulice Ladislava Coňka (v úseku před základní školou). Pověřuje odbor životního prostředí

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš zasláním žádosti odboru dopravy ÚMČ Praha 12.
Souhlasí s připojením sousední ne
movitosti parc. č. 216 a 217, k. ú. Libuš, na
místní komunikaci Jirčanská za splnění následujících podmínek: Vedení inženýrských
sítí vedoucích pod zamýšleným vjezdem
bude uloženo do chrániček. Veškeré stavební úpravy nájezdu na pozemek (např.
sklopení obrubníků) budou provedeny na
náklady investora.
Schvaluje uzavření Smlouvy o zpra
cování žádosti o grant – získání prostředků
z Revolvingového fondu MŽP ČR na podporu místní Agendy 21 se zpracovatelem
projektové žádosti Mgr. et Mgr. Dita Tesařová, se sídlem Moutnická 2, 627 00
Brno-Slatina.
Souhlasí s objednávkou na příprav
né práce pro projekt rekonstrukce garážového domu čp. 694 v ulici Dobronická
u Ing. Hany Pospíšilové, projekční kancelář,
za cenu 250 000 Kč bez DPH.
Souhlasí s navrženým programem

zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš,
konaného dne 23. 6. 2010.
Souhlasí v rámci projektu Revitaliza
ce parku „U Zahrádkářské kolonie“ s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ
Praha-Libuš ve výši 350 000 Kč bez DPH na
roční údržbu a opravy parku po dobu 5 let
od ukončení realizační fáze projektu.
Schvaluje sestavení projektového

týmu na zpracování projektové žádosti
a realizaci projektu Revitalizace parku
„U Zahrádkářské kolonie“ ve složení: starosta – statutární zástupce MČ, Ing. Macůrková, Ing. Rusiňáková, Ing. Vachoušková, M. Lukešová, T. Hejzlar, Ing. Matějovský, Ing. Mikeš a Mgr. Benda.
Schvaluje uzavření Smlouvy o part
nerství na vzájemnou spolupráci při zajištění přípravy a realizaci projektu Revitalizace
parku „U Zahrádkářské kolonie“ s občanským sdružením Třešňovka, zastoupeným
Ing. Ivanem Mikešem, se sídlem K lesu
889/36, Praha-Libuš.
Souhlasí s oplocením areálu Rezi
dence Libuš mezi ulicemi Božejovická a Na
Močále v Praze-Libuš dle dokumentace Ing.
Šembery z 01/2010 (AA Kama, s. r. o.).
Bere na vědomí geometrické zamě
ření betonového oplocení pozemku parc.
č. 213/1, k. ú. Libuš, a netrvá na odkupu
nebo směně částí pozemku vzniklých přípustnými odchylkami zaměření ve smyslu
vyhlášky č. 26/2007 Sb. v platném znění.
Souhlasí se stavbou vodovodní

přípojky dle dokumentace A. Ljackého
z 5/2010 a jejím uložením do pozemku
parc. č. 814 (ul. Zahrádecká), který je ve
vlastnictví obce Praha, svěřený MČ PrahaLibuš za podmínky: Zachování průjezdu
v komunikaci Zahrádecká i vjezdu do přilehlých nemovitostí. Uvedení povrchu komunikace do původního stavu. Stavebník projedná před započetím prací zábor s OŽPD MČ
Praha-Libuš. O výkopové povolení a zábor
komunikace požádá stavebník po kladném
vyjádření stavebního úřadu.
Souhlasí s uzavřením dodatku č. 1

ke smlouvě o vytvoření místa zpětného
odběru elektrozařízení a o jejich zpětném
odběru s Rema Systém, a. s., Budějovická
1667/64, 140 00 Praha.
Schvaluje dohodu o úpravě práv

a povinností k pozemkům parc. č. 926,
927/2, k. ú. Písnice.
K tisku připravili Tomáš Hejzlar
a Hana Kolářová

OTÁZKY
A ODPOVĚDI
O jaké pozemky (parc. č. 1159/5,
1159/13 1159/14 a 1159/15) jde
v rozhodnutí Rady MČ Praha-Libuš, v němž souhlasila s odejmutím ze svěřené správy MČ PrahaLibuš do vlastnictví hl. m. Prahy?
Jedná se o pozemky u usazovaní nádrže na konci ulice Na Šejdru.
Kde se bude nacházet stavba komunikace (parc. č. 990/8, 990/6),
s jejímž umístěním souhlasila rada
MČ?
Bude u Libušské ulice na konci Písnice přímo naproti vjezdu do Písnických zahrad.
Ptala se Hana Kolářová,
odpovídal Tomáš Hejzlar, tajemník
Úřadu MČ Praha-Libuš
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012
Organizace školního roku 2011/2012 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích.
Období školního vyučování ve
školním roce 2011/2012 začne ve
všech základních školách, středních
školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1.
září 2011. Vyučování bude v prvním
pololetí ukončeno v úterý 31. ledna

2012. Období školního vyučování
ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 29. června 2012.
Podzimní prázdniny připadnou
na středu 26. října a čtvrtek 27.
října 2011. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince

2011 a skončí v pondělí 2. ledna
2012. Vyučování začne v úterý 3.
ledna 2012. Jednodenní pololetní
prázdniny připadnou na pátek 3.
února 2012. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla
školy stanoveny takto:

Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

6. 2. – 12. 2. 2012

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice,
Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

13. 2. – 19. 2. 2012

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín,
Přerov, Frýdek-Místek

20. 2. – 26. 2. 2012

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeňměsto, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

27. 2. – 4. 3. 2012

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár
nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

5. 3. – 11. 3. 2012

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín,
Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

12. 3. – 18. 3. 2012

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice,
Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha
12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence,
Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, PrahaSlivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd,
Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav,
Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části:
Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9,

Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, PrahaKolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, PrahaPetrovice, Praha-Přední Kopanina,

Praha-Satalice, Praha-Suchdol, PrahaŠtěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek
6. dubna 2012. Hlavní prázdniny
budou trvat od soboty 30. června
2012 do neděle 2. září 2012. Období školního vyučování ve školním
roce 2012/2013 začne v pondělí
3. září 2012.
Dokument MŠMT č. j. 11988/2010-20
Zdroj www.msmt.cz

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
PRO OBČANY ZDARMA 26. SRPNA 2010!

Mobilní sběrna nebezpečných odpadů pro občany bude opět projíždět na území Libuše a Písnice dne 26. 8. 2010.
V uvedeném dni je obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami:
Písnice: křižovatka K Vrtilce – Putimská ..........................................................................................15.00 – 15.20 hod.
křižovatka Olšovická – Hoštická........................................................................................................15.30 – 15.50 hod.
křižovatka Na Okruhu – Ke Kurtům ................................................................................................16.00 – 16.20 hod.
Libuš: křižovatka Zahrádecká – U Libušské sokolovny......................................................................16.30 – 16.50 hod.
křižovatka Jirčanská – K Novému sídlišti ...........................................................................................17.00 – 17.20 hod.
parkoviště K Lukám...........................................................................................17.30 – 17.50 hod.
křižovatka Třebějická – Na Močále ...................................................................18.10 – 18.30 hod.
křižovatka Lojovická - Ohrobecká .....................................................................18.40 – 19.00 hod.
Žádáme občany, aby nebezpečné odpady odevzdávali výhradně obsluze sběrového vozidla!
Odpady, které se sbírají:
Barvy, baterie, akumulátory, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kyseliny, léky, lepidla a pryskyřice, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy (přípravky
na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), ředidla, teploměry, tuky, výbojky, zářivky.
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
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KOMUNÁLNÍ
VOLBY
Redakce časopisu U nás
podle pravidel dohodnutých
redakční radou oznamuje,
že každá politická strana či
volební uskupení kandidující
v komunálních volbách v říjnu
2010 v MČ Praha-Libuš bude
mít zdarma k dispozici plochu
jedné tiskové strany k vlastnímu představení, zejména
svého volebního programu.
Toto představení podléhá obvyklé redakční editaci a grafické úpravě. Všechny další
pozvánky či texty přímo propagující jednotlivé kandidující
strany či uskupení budou přijímány jako placená inzerce.
Kontakt: hana.kolarova@
tiscali.cz, tel. 731 179 913
(red)

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY NA
ODPAD
Vekoobjemové kontejnery na
odpad budou ve 2. pololetí 2010
přistaveny v následujících dnech
na uvedených stanovištích:
→ 7. 9. 2010: Ohrobecká,
K Novému sídlišti, K Vrtilce, Na
Domovině, Na Okruhu
→ 5. 10. 2010: Ohrobecká,
Výletní, Hoštická, K Lukám, Na
Močále
→ 2. 11. 2010: Ohrobecká,
K Novému sídlišti, K Vrtilce, Na
Domovině, Ke Kurtům
→ 7. 12. 2010: Ohrobecká,
Výletní, Hoštická, K Lukám,
Drůbežářská
Kontejnery budou přistaveny
v ranních hodinách a po naplnění
odvezeny.
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

