MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA—LIPENCE
Uřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 —— Lipence
Č.j.:95716-2022

V Praze dne 17. června 2022

Ing. Miroslav ČÍŽEK
‘

'

Počet listů: 2

'

Přílohy:

2 el. soubory zip.

Poskytnutí ínformachoodle zákona. č. 106/1999 Sb. první část na žádost ze dne 08 .06. 2022—
zaslání

Dne 8. června 2022 jste prostřednictvím e—maiiu doručit na Úřad Městské části Praha-Lipence, svou
žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů, ve věci Strategického plánu rozvoje Lipenců, kterou jste téhož dne doplnit
o žádost o poskytnutí informací —— zaslání podkladů týkající se 29. jednání Zastupitelstva MČ Praha
- Lipence, které se koná dne 20. června 2022.
Vzhíedem ktermínu konání 29. jednání Zastupitelstva MČ, Vám poskytují v první části poskytnutí
informací podle zák. č. 108/1999 Sb., požadované informace k bodům jednání zastupitelstva, a to
v rozsahu podkladů, které mají k dispozici všichni zastupitelé v rámci přípravy na toto jednání:
k bodu 7. programu:
Jakým způsobem byly vypořádány, zahrnuty či odmítnuty připomínlo/ ke SPR v dokumentu,

jak jej má zastupitelstvo 20.6. 2022 schvaiovat? Kde konečný návrh SPR bude k dispozici
ještě před zasedáním ZMC?
Podle informace od pani místostarostky, byty připomínky zapracovány a uveřejněny na webových
stránkách MČ Praha—Lipence pod níže uvedeným odkazem dne 13. 6. 2022:
htmszllwww.praha~iioence.cz/mestska-cast/zpravv~pro—obcanv/strateoickv-plan-rozvoie~lipencu—povyporadani—gripomlnek—BQOCS.html

k bodu 8 programu:

Požaduji zaslat návrh připomínek městské části Lipence k návrhu Metropolitního plánu hl.
města nebo tyto připomínky včas zveřejnit.
Připomínky MČ Praha—Lipence k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy, které budou projednávány a
schvalovány na jednání zastupitelstva zasílam v ešektronickě příloze č. 1 této zprávy. Vzhledem
k iejich velikosti jsou zasílány ve formátu zip.

k bodu 13. programu:

„

Důvody, které vedou vedení MC Lipence k odprodeží části poz. č. 2350/4, o jak velkou část

pozemku se jedná, za jakých podmínek a komu.
Podkladové materiály, které mají k dispozici projednání zastupitelé s nedoporučujicím stanoviskem
IČO: 00241431

email: urad@mclipence.cz

iSDS: a4da50i

tel.: 257921167
www.praha—llgencecz

Rady MČ Praha—Lipence Vám zasílám v elektronické příloze é. 2 této zprávy. Vzhledem k velikosti
a objemu datjsou zasílány ve formátu zip.
Více materiálů a podkladů kjednáni Zastupitelstva MČ Praha—Lipence nemám od vedení MČ
kdispozíci.

Na Vaší část žádosti týkající se Strategického plánu rozvoje Lipenců, Vám zašlu informace poté, co

je obdržím od vedení MČ.

S pozdravem
lng. Petr Jindra
tajemník úřadu
Digitálně
podepsal lng.
| n g ' Petr PetrJlndra
Datum:

Ji n d ra

2022.06.17
09:10:19 +02'OO'

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Uřad městské části Praha—Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 —- Lipence
č.j.;osws-zozz

lng. Miroslav čí'Ek

v Praze dne 22. června 2022

Počet listů: 2
Přílohy:

2 x protokol

Poskytnutí informací podle zákona. č. 10611999 Sb. mezi část na žádost ze dne 08 .06. 2022—
zastání

Dne 8. června 2022 jste prostřednictvím e—mailu doručši na Úřad Městské části Praha—Lipence, svou
žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve
znění pozdějších předpisů, ve věci Strategického plánu rozvoje Lípenců, kterou jste téhož dne doplnil
o žádost o poskytnutí informací — zaslaní podkladů týkající se 29. jednání Zastupitelstva MČ Praha
—— Lipence, které se koná dne 20. června 2022.
Dne 17. června 2022 Vám byly poskytnuty informace týkající se 29. zasedání Zastupiteístva MČ

Praha-Lipence, neboť toto se konalo již dne 20. června 2022.

Nyní Vám poskytují zbývající informace podíe zák. č. 106/1999 Sb., tak jak je zpracovala starostka
MC Praha-Lipence Mgr. Lenka Kadíecová:
Budou ve SPR doplněny návaznosti na ožgdobné plány, projekty a záměry sousedních
městských částí, Zbraslavi, Radotína a obce Cernošice?
Odpověď:
Sousedním městským částem a městu Černošice byt předán SPRL sKoncepční rozvahou
k připomínkám. Došlé připomínky byly vypořádány. Nyní je SPRL s Koncepční rozvahou kompletní
a schválený.

Budou Ve SPR doplněny vazby na vyšší komunikace města, tedy hšavně takové komunikace,
které odlehčí těm současným? A to i přesto, že v odpovědi z 39.5. 2022 je uvedeno, že
komunikace jsou dostatečně, ale přesto je řešeno "slašaé" místo v Cernošické?
Odpověď:
Nebudou. SPRL s Koncepční rozvahou je nyní kompletní a schválený ZMČ.

Budou ve SPR akceptovány a zapracovány námitky občanů proti navrženému "centru"
Lípenců v ulici Na Bam bouzku a proti odtrubnéni potoka v úseku pod ulici V Rokíích?
Od pověď:

ičo: 00241431

e—mail: urad@mclipence.cz

ISDS: a4da5uí

tel.: 257921167
www. raha—li encecz

Námitky ktěmto projektům byly vypořádány, jak sám víte. Odtrubnéní potoka V Rokiích byio

akceptováno a z projektů vyjmuto. Projekt centra Lipenců zůstal, námitky byly vyhodnoceny jako
neopodstatněné.

Kdy, tj. k jakému datu, předal gpracovate! SR? objednateli - městské části Strategický pián
rozvoje ajakým dokumentem. Zádám o zaslání takového dokumentu. K zveřejnění SPR došlo
koncem března 2022.
Odpověď:
Koncepční rozvaha v tištěné podobě byla předána 25. 3. 2022, SPRL v tištěné podobě byl předán

28. 3. 2022. (viz předávací protokofy v přííoze).

S pozdravem
mg. Petr Jindra
tajemník úřadu

Digitálně
I n g . P et r podepsal 1ng.Petr
Jindra

Jln d ra

Datum: 2022.06.22
11:36:21 +02’OO'

PROTOKOL o PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Předmět díla:
Strategický plán rozvoje s koncepční rozvahou pro městskou část Praha-Lipence do roku 2040
část:

Strategický plán rozvoje MČ Praha—Spence

Smfouva o dílo ze dne 11. 12. 2020

Předávající (zhotoviteE):

Přejímající (objednatešk

Petr Štěpánek, PhD.

Městská část Praha-Lipence

ČVÚT

K Obcí 47, 155 31 Praha-Lipence

Kolejní 2537/2A, 160 00 Praha 6

IČO: 00241431
zastoupená Mgr. Lenkou Kadlecovou, starostkou

Zhotovitel

předává objednateli dokument:

Strategický plán rozvoje MČ Praha—Lipence
.

3 paré vytištěné dokumentace \! listinné podobě

Objednatel dokument přejímá.

Za přejímajícího:

Dne:

Petr Štěpánek, PhD

{35$ 5. «(BEL

Mgr. Lenka Kacflecové

PROTOKOL 0 PŘEDÁNŠ A PŘEVZETÍ DÍLA
Předmět díla:

Strategický plán rozvoje s koncepční rozvahou pro městskou část Praha-Lipence do roku 2040
část:
Koncepční rozvaha o území městské části Praha—Lipence

(
Smlouva o dílo

Ze dne:

1 1.12.2020

a Dodatek č. !

Předávající (zhotovitel):

Přejímající (objednatel):

ATELIER L s.r.o.

Městská část Praha-Lipence

Kafkova 580/26, 160 00 Praha 6

se sídle K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence

lČ 25056476, DIČ C225056476

IČ 00241431, DIC CZ 00241431

zastoupená lng. arch, Janou Langerovou,jednatelkou

zastoupená Mgr. Lenkou Kadiecovou, starostkou

Zhotovitel
předává objecšnateii dokument:

Koncepční rozvaha o území MČ Lipence:
'

3 paré vytištěné dokumentace v listinné podobě

-

CD , obsahující elektronickou podobu dokumentace

Objednatel dokument přejímá.

Za předávajšcího:
Dne:

ATELIER\L m.

Za přejímajícího:
Dne:
(šly) _ s, $gcc,

Jindra Petr
Od:

MIROSLAV CiZEKO_

Odesláno:

středa 8. června 2 1.;

Komu:
Kopie:

Kadiecová Lenka
Jindra Petr

Předmět:

Fwd: Dotaz ke Strategickému plánu

_

,
Uřad MC Praha Lipence

Mgr. L. Kadiecova, starostka

KObci 47, 155 31

Městská část Praha — Lipence

1—08 ‘06- 2022

Ej- ‘jﬁ-[GﬁZCiL/

Dopšněník požadavku na informace 2 8.6.2022

Pam’ starostko,
vzhledem $< zveřejněnému programu na 29. zasedání ZMČ dne 20.6.2022,
žádám vás ještě o tyto informace:
k bodu 7. programu
Jakým způsobem byly vypořádány, zahrnuty Či odmítnuty připomínky ke SPR v dokumentu, jak jej má zastupitešstvo
20.6. 2022 schvatovat? Kde konečný návrh SPR bude k dispozici ještě před zasecíánšm ZMČ?
k bodu 8 programu
Požaduji zaslat návrh připomínek městské čáatš Lipence $< návrhu Metropíitnihom plánu hrměsta nebo tyto
připomínky včas zveřejnit.
k bodu 13. programu

Důvody, které vedou vedení MČ Lipence k odprodeji Čásai poz. č. 2350M, o jak veřkou část pozemku se jedná, za

íakých podmínek a komu.

Pokud nebudou uvedené otázky g‘asné, rád je dopšnimv
štyto dotazy jsou žádostí o poskytnutí informace podle zák.č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

ing. Mirostav Čížeš

—————————— Původní e-mail --—-----

0d: MIROSLAV ČÍŽEK
Komu: Kadlecová Lenka <lenka.kadlecova©mclipence.cz>
Datum: 8. 6. 2022 10:24:59

Předmět: Dotaz ke Strategickému piáno

"Úřad MČ Praha Lipence
Mgr. L. Kadiecová, starostka
K Obci 47, 155 31

Dotaz ke Strategšckému plánu rozvoje

Paní starostko,
vracím se s násiedujícím dotazem k návrhu Strategického pša'nu rozvoje vč.

Koncepční rozvahy pro MČ Lipence (dáte SPR).
Dotazy :

1. Budou ve SPR doplněny návaznosti na obdobné plány, projekty a záměry
sousedních městských částí, Zbrasiavi, Radotína & obce Černošice?

2, BudOu ve SPR dopiněny vazby na vyšší komunškace města, tedy hta-vně takové
komunikace; které odiehčítěm současným? A to i přesto, že v odpovědi 2
30.5. 2022 je uvedeno, že komunikace jsou dostatečně, ale přesto je řešeno

"s!abé" místo v Černošické?
3. Budou ve SPR akceptovány a zapracovány námitky občanů proti navrženému
"centru" Lšpenců v ulici Na Bambouzku a proti odtrubnéni poroka v úseku pod
ulicí V Roklích?

4. Kdy, tj. k jakému datu, předaš zpracovatel SRP objednateši— městské části
Strategický pžán rozvoje a jakým dokumentem. Žádám o zasiání takového
dokumentu. K zveřejnění SPR došio koncem března 2022.

Odpovědi a požadovaný dokument stačí zastat stejnou formou, tedy e-maiiem na
miroslavcšzek©spouzací.cz.

Výše uvedené dotazy jsou žádostí o poskytnutí informace podle zák.č. 106/
1999 Sb., v platném znění.

S pozdravem

ing. Miroslav Čížek, nar. 25.1.1948

