MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Uřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence

Č.j.:843/6-2021

v Praze dne 24. června 2021

Ing. Miroslav ČÍŽEK

Počet listů: 3

Poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb. - zaslání

Dne 11. 06. 2021 jste osobně doručil na podatelnu Úřadu Městské části Praha-Lipence, se sídlem
K Obci 47, 155 31 Praha 5 - Lipence, žádost o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, směřující na místostarostku MČ
Praha — Lipence Ivanu Žákovou, a to o poskytnutí těchto informací:
|. Areál K Průhonu, na poz. č. 651, 652

1. Dům č.p. 379
Jak je nebo bude vvužit projekt z roku 2016-2017 na přístavbu a rekonstrukci domu čp. 379
(byt správce a zázemí areálu)?
Byl projekt projednán za účelem stavebního povoleni?
Byl projekt rozpracován pro účely zadání stavby k realizaci?
Požaduji uvést konkrétni údaje a data.
Projekt nebyl nijak rozpracován. Zaměřili jsme se na projekt nové budovy, který jsme nechali
zrevidovat. Tento projekt obsahuje byt pro správce a jeho realizace je upřednostňována jak vedením

MČ, tak TJ Sokol Lipence.

_

Odpověď na dotaz poskytla místostarostka MČ Praha-Lipence lvana Záková.

2. Hřiště.
Kdo a kdy rozhodl o tom, že nebude pokračováno v záměru a projektu úprav ploch s využitím
nejen pro fotbal, ale i pro zřízení běžecké dráhy a dalšího hřiště pro míčové hry; studie k tomu
byla pořízena asi před 3 lety a projednána mj. i se zástupci TJ Sokol Lipence.
Záměr výstavby dalších hřišť bude navazovat na realizaci výstavby zázemí a hasičského hřiště.

Odpověď na dotaz poskytla místostarostka MC Praha-Lipence Ivana Záková.

3. Novostavba v ul. K Průhonu.
Vjakém stavu investorské přípravy je stavba (původní projekt z roku 2021, investor TJ Sokol
Lipence, rozdélena a zahájena financováním z účelové dotace pro TJ)?
Kde Ize nalézt „zjednodušený projekt“ (slova starostky zúnora 2020) na tuto stavbu

schválenou podél ul. K Průhonu?
V jakém časovém horizontu se uvažuje o realizaci?
Jakým způsobem budou zajištěny a umožněny i jiné sportovní aktivity v „areálu“ mimo fotbal,
míčové hry na víceúčelovém hřišti, pumptracku a dětské hřiště?
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Byl zrevidován projekt na proveditelnost v rámci dotace Národní sportovní agentury.

Projekt je k dispozici u tajemníka ÚMČ.
S realizací uvažujeme ihned po získání dotace.
Po uvolnění vládních opatření je na všechna ostatní hřiště umožněn přístup bez omezení, v rámci
otvírací doby.

Odpověď na dotaz poskytla místostarostka MČ Praha--Lipence Ivana Žáková.

ll. Využití poz. č. 2249/1 (část)
Jedná se o část pozemku, přiléhající sjihovýchodu ke „sportovnímu areálu“ s nájemní
smlouvou, který byl zamýšlen využít pro sportovní účely.
Pozemek je zanedbaný a není využíván vůbec.
Jaký je záměr vedení městské části s tímto pozemkem?
Byla nebo bude nájemní smlouva s vlastníkem prodloužena nebo bylo (bude) jednáno o
odkupu nezbytného dilu pozemku?
Původní záměr SDH Lipence je stále stejný, vybudování oválu pro sportovní účely. Dispozice
pozemku předpokládají terénni úpravy, o souhlas s nimi jsme majitele pozemku požádali již v březnu

loňského roku Majitelé si vyžádali rozsáhlý geometrický plán, který jsme zajistili a předali V rámci
jednání jsme požádali| o prodloužení nájemní smlouvy. V současné době čekáme na vyjádření

Odpověď na dotaz poskytla místostarostka MČ Praha-Lipence Ivana Žáková.

Ill. Komunikace, zeleň.

1.

Černošická
Zahájilo, resp. pokračovala vedení městské části vjednání se správcem komunikace nebo
městským investorem na rozšíření této komunikace mezi Lípencemi (konečná aut. č. 241) a

Dolními Černošicemi s ohledem na provoz MHD, chodců a cyklistů?
Jestliže ano, pak kdy a s jakým výsledkem?
Jestliže ne, proč?
Vybudování cyklostezky v Černošickéje zařazeno do plánovaných projektů v rámci projektu Soutok
Odpověď na dotaz poskytla místostarostka MČ Praha--Lipence Ivana Žáková.
Za Hrází
Podle dosažitelných informaci byla část cesty, od „hráze“ k Černošické, upravena v minulém
roce (nebo 2019?) zřejmě štěrkem a recyklátem. Stav cesty, resp. její asi 700 m úsek, je po
této úpravě tristni.
Žádám o sdělení, jaký rozsah opravy byl proveden a jaké náklady na ni městská část zaplatila.
Oprava byla provedena v několika etapách. Celkem bylo opraveno cca 909 m za 514 060,- Kč.
Odpověď na dotaz poskytla místostarostka MC Praha-Lipence Ivana Záková.

2.0bchvat Lipenců
Zahájilo, resp. pokračovalo vedenívměstské části vjednání směstským investorem na
projektu obchvatu Lipenců v L'Iseku Cernošická - Jílovišt'ská — Strakonická; kdy a sjakým
výsledkem?

Jestliže ne, proč?
Realizace obchvatu v té podobě ve které byl původně plánován, byl dopravní studií vyhodnocen
jako nadbytečný. Jeho realizace bude upravena v rámci skutečných potřeb.

Odpověď na dotaz poskytla místostarostka MČ Praha--Lipence Ivana Žáková.

[V. Údržba městské zeleně.
Zádám o sdéleni, jak je zajištěna údržba městské zeleně, konkrétně vysazených stromů
(prořezání suchých větví, úprava korunek, odstranění výmladků, ochrana proti zvěři, atd.)
Kdo — která firma tyto odborné práce provádí? Jak často? Za jakou formu úplaty?
Některé práce provádí zahradnická firma JR zahrady, některé firma Stromy Bek. Práce jsou
prováděny dle potřeby a doporučení. Forma úplaty: úkolově.
„
Odpověď na dotaz poskytla místostarostka MC Praha-Lipence ivana Záková.

Ing. Petr Jin
tajemník úřa
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Ivana Žáková
místostarostka městské části
K Obci 47, 155 31 Praha—Lipence

Žádost o poskytnutí informace
podle Zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím)

Vážená paní místostarostko,
obracím se na Vás, i jako na zástupce volebního uskupení HaFo v lipeneckém zastupitelstvu,

s opakovaným dotazem, týkající se areálu v ulici „K Průhonu".
Pokud některý z dotazů nepatří Vám, předejte je v rámci úřadu a vedení městské části osobě,
zabývající se uvedenou problematikou.
Protože ani na veřejných zasedáních zastupitelstva na některé dotazy nejste schopni odpovědět nebo
jen útržkovitě, Žádám o následující pravdivé a úplné informace, resp. odpovědi k následujícím
dotazům:

l. Areál K Průhonu, na poz.č. 651, 652.
1. Dům čp. 379.
Jakje nebo bude využit projekt z roku 2016-2017 na přístavbu a rekonstrukci domu čp. 379 (byt

správce a zázemí areálu)?
Byl projekt projednán za účelem získání stavebního povolení?
Byl projekt rozpracován pro účely zadání stavby k realizaci?
Požaduji uvést konkrétní údaje a data.

2. Hřiště.
Kdo a kdv rozhodl otom, že nebude pokračováno v záměru a projektu na realizaci úprav ploch
s využitím nejen pro fotbal, ale i pro zřízení běžecké dráhy a dalšího hřiště pro míčové hry; studie
k tomu byla pořízena asi před 3 lety a projednávána mj. i se zástupci TJ Sokol Lipence.
3. Novostavba v ul. K Průhonu.
Vjakém stavu investorské přípravy je stavba (původní projekt z roku 2012, investor TJ Sokol Lipence,
rozdělena a zahájena financováním z účelové dotace pro TJ)?

Kde lze nalézt „zjednodušený projekt" (slovy starostky z února 2020) na tuto stavbu, schválenou
podél ul. K Průhonu?
Vjakém časovém horizontu se uvažuje s realizaci?
Jakým způsobem budou zajištěny a umožněny i jiné a další sportovní aktivity v „areálu" mimo fotbal,
míčové hry na víceúčelovém hřišti, pumptracku a dětské hřiště?

||. Využití poz.č. 2249/1 (část).
Jedná se o část pozemku, přiléhající s jihovýchodu ke „sportovnímu areálu“ s nájemní smlouvou,
který byl zamýšlen využít pro sportovní účely.
Pozemek je zanedbaný a neni využíván vůbec.

Jaký je záměr vedení městské části s tímto pozemkem?

Byla nebo bude nájemní smlouva s vlastníkem prodloužena nebo bylo (bude) jednáno o odkupu

nezbytného dílu pozemku?
|||. Komunikace, zeleň.
1.

Černošická
Zahájilo, resp. pokračovalo vedení městské části vjednání se správcem komunikace nebo městským
investorem na rozšíření této komunikace mezi Lipencemi (konečná aut. č. 241) a Dolními Černošicemi

s ohledem na provoz MHD, chodců a cyklistů?
Jestliže ano, pak kdy a s jakým výsledkem?
Jestliže ne, proč?
Za Hrází.
Podle dosažitelných informaci byla část cesty, od „hráze" k Černošické, upravena v minulém roce

(nebo 2019?) zřejmě štěrkem a recyklátem. Stav cesty, resp. její asi 700m úsek, je po této úpravě
tristní.

Žádám o sdělení, jaký rozsah opravy byl proveden a jaké náklady na ni městská část zaplatila.
2. Obchvat Lipenců.
Zahájilo, resp. pokračovalo vedení městské části vjednání s městským investorem na proketu

obchvatu Lipenců v úseku Černošická—Jílovišťská-Strakonická; kdy a s jakým výsledkem?
Jestliže ne, proč?
IV. Údržba městské zeleně.
Žádám sdělení, jak je zajištěna údržba městské zeleně, konkrétně vysazených stromů (prořezání
suchých větví, úprava korunek, odstranění výmladků, ochrana proti zvěři, atd.).
Kdo - která firma tyto odborné práce provádí? Jak často? Za jakou formu úplaty?

Výše požadované informace požaduji ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací,

v zákonné lhůtě.
Pokud je tato žádost z hlediska Zákona neúplná, nejasná nebo v ní chybějí údaje Zákonem upravené,

zašlete toto se specifikací na níže uvedenou adresu písemně a též v Zákonem stanovené lhůtě.

S pozdravem
Ing. Miroslav Cížek,

V Lipencích dne 9. června 2021

