MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
IČ 241431
Lenka Kadlecová
starostka městské části
K Obci 47, 155 31 Praha-Lipence,

Č.j. 1049/9-19
Poskytnutí informace na základě žádosti,
podle Zákona č. 106/1999 Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím)
K níže uvedeným dotazům odkazuji na předchozí žádost z května t.r. a odpověď I. Žákové ze 17.6.
2019. Dotazy i odpovědi byly vždy odesílány mailem a jsou jistě na úřadě archivovány.
Jelikož na mnohé dotazy z května t.r. nebyly odpovědi úplné či žádné, nebo s odkazem na „spuštění
nových webových stránek, žádám o zodpovězení dotazů tak, jak byly a jsou uvedeny dále. Pro
přehlednost nechávám původní číslování dotazů.

2. Poskytnutí podkladů k jednání zastupitelstva i občanům např. na webových stránkách MČ Lipence
nebo jejich zasílání na mailové adresy těch občanů, které jsou úřadu známé.
DOTAZ:
Proč se tak neděje, a budou veřejnosti poskytovány podklady k veřejným zasedáním
zastupitelstva, jakým způsobem a od kdy?
Odpověď z června 2019: Rozhodli jsme se řešit tuto otázku až po spuštění nových webových stránek.
Dotaz trvá, neboť podklady zveřejněny nejsou, pokud ano, prosím uvést kde na www stránkách.
Odpověď: Podklady byly před posledním jednání zastupitelstva zveřejněny v sekci
zastupitelstvo/podklady a bude to tak i pro všechna následující jednání.
3. Územní studie na část území Lipenců včetně nového dopravního propojení.
DOTAZ:
Na rozsah územní studie, kdo zpracovává podklady pro její zadání, v jakém termínu
lze očekávat alespoň návrh studie?
Odpověď z června 2019: Územní studie byla ještě za Vás zadána na IPRu. IPR má bohužel omezenou
kapacitu a Lipencům se zatím nevěnoval.
Dotaz trvá.
Odpověď: Lipence byly zařazeny do pilotního projektu IPR. Městského architekta na částečný úvazek
bychom mohli získat společně se Zbraslaví na příští rok zdarma. Rozsah budeme konzultovat s ním,
termín zhotovení studie zatím neznáme.
5. Na webových stránkách Č Lipence nejsou zveřejněny jednotlivé zprávy o stavu městské části od
roku 1999 do r. 2014 (které tam již dříve byly, min. do r. 2013) a souhrnná zpráva za roky 2015-2018.
DOTAZ:
Proč zprávy z webu „zmizely“, nebyly doplněny, a kdy toto bude napraveno?
Odpověď z června 2019: Nezmizely, jen byly přesunuty kvůli přechodu na nové webové stránky do
jiných sekcí.
Dotaz: Kde jsou zprávy o stavu MČ Lipence na webu městské části umístěny?
Odpověď: Úřad a samospráva/finance a majetek/Zprávy o stavu MČ.
6. Smlouva se spol. PricewaterhouseCoopers Česká republika. s.r.o. na audit.
DOTAZY:
Kdy a s kým budou závěry „auditu“ projednány ještě před jejím zveřejněním?
Kdy budou k dispozici a zveřejněny výsledky, zpráva o „auditu“, na základě smlouvy se spol.
PricewaterhouseCoopers Česká republika. s.r.o. ?

Odpověď z června 2019: V tuto chvíli byla závěrečná zpráva předána radním a na příštím jednání rady
bude projednána.
Dotaz: Kdy budou k dispozici a zveřejněny výsledky, zpráva o „auditu“, na základě smlouvy se spol.
PricewaterhouseCoopers Česká republika. s.r.o. ?
Odpověď: Závěry ani části auditu nelze podle smlouvy zveřejnit.

7. Komunikace "obvodová".
DOTAZ:
Jaké kroky, dotazy nebo jednání byly učiněny k přípravě úseku komunikace
"obvodové" (je v platném územním plánu), a to v úseku Lipence, konečná aut. 241 - V AlejíchPrůhon - Jílovišťská (křižovatka) - Strakonická (pod areálem policie ČR) s napojením na D4?
Odpověď z června 2019: Prozatím nebyly učiněny žádné další kroky.
Dotaz trvá; jaký je stav jednání s městským investorem?
Odpověď: První jednání proběhne 7.11.2019. Zatím nejsou žádné výstupy.

8. Obnova povrchů místních komunikací.
DOTAZ:
Kde a kdy bude pokračovat obnova místních komunikací (např. Za Hrází, Nad údolím
hvězd-podél lesa, Obsiny,..??)
Odpověď z června 2019: Obnova místních komunikací je závislá na získání finančních prostředků
z MHMP. Pro letošní rok bylo zažádáno pouze o peníze na dostavbu školy. Příští rok jistě na obnovu
místních komunikací dojde.
Dotaz: Bylo požádáno znovu o finance na obnovu komunikací, jestliže ne, proč,
Odpověď: O finance bylo požádáno, v současné době chystáme výběr projektanta.

10. Obnova a rozšiřování „vysoké“ zeleně.
DOTAZ:
Kde a kdy bude pokračovat obnova zeleně výsadbou dalších stromů (např K
Průhonu,...) a výměna uschlých stromků (asi 15-20) v ul ČČK?
Odpověď z června 2019: Výsadba dalších stromů bude pokračovat již letos na podzim v ulici ČČK a U
Lip. Vytipována máme i další místa, která budou určitě následovat.
Dotaz: S ohledem na roční období prosím o uvedení lokalit další výsadby.
Odpověď: Výsadba stromků proběhne až v jarním termínu, další lokality jsou podél Černošické a na
otočce autobusu 241. Můžete nám navrhnout další.

12. Pozemek pro cvičné hřiště hasičů.
DOTAZ:
Jaký je stav jednání s majiteli o pozemku mezi budoucím úsekem ul. „obvodové“ a
areálem TJ Sokol Lipence pro cvičné hřiště hasičů v ul. K Průhonu?
Odpověď z června 2019: Jednání s majiteli prozatím neproběhlo.
Dotaz trvá. Odpověď také. Proběhne během listopadu.

13. Studie –areál K Průhonu.
DOTAZ:
Jaký je stav návrhu studie, projednané v r. 2018 se zástupci TJ Sokol Lipence, ZŠ
Lipence, MČ Lipence a projektantem –Linhasport (viz zápis z 22.2. 2018) a případné realizace po
etapách?
Odpověď z června 2019: Prozatím žádná nová skutečnost nenastala.
Dotaz trvá.

Odpověď: Nové vedení se kloní k původnímu projektu z roku 2012 na novou budovu z druhé strany
hřiště.

14. Výstavba v ulici Oddechové, odvolání.
DOTAZ:
Je k dispozici odvolání městské části proti stavebnímu povolení pro další výstavbu
v ulici Oddechové?
Odpověď z června 2019: MČ se proti stavebnímu povolení neodvolala.
Dotaz: Žádám o uvedení důvodů, proč se MČ Lipence neodvolala.
Odpověď: Odvolání proti stavebnímu povolení bylo bezpředmětné. Námitky MČ bylo třeba uplatnit
v řízení o umístění stavby. Toto umístění bývalé vedení podpořilo.

DOTAZ:
Proč nejsou oznámení o probíhajících územních či stavebních řízeních zveřejněny i na
úřední desce na www městské části?
Odpověď z června 2019: Děkujeme za upozornění, tento nedostatek napravíme.
Dotaz: Kde jsou na úřední desce - www městské části, územní a stavební řízení zveřejňována?
Odpověď: Upřesněte, o které stavby se jedná.
Mimo výše uvedené ještě toto:
a) Zápisy z rady a zastupitelstva jsou natolik stručné, že z nich nelze vyčíst souvislosti či odůvodnění,
které vedly k textům usnesení.
Dotaz: Lze zápisy pořizovat obsažnější, nebo je to nad síly zapisovatelů a ověřovatelů?
Odpověď: Lze.

b) V zápise zastupitelstva z června 2019, ve věci zvýšení daně z nemovitosti, je sice odkaz na §
zákona, ale konkrétní vysvětlení dopadu na lipenského občana bydlícího ve vlastním domě uvedený
není? Stejně není vyčíslen každoroční přínos ze zvýšené daně do rozpočtu městské části a jak s ní
bude naloženo
Dotaz: Proč tomu tak není a bude to bezprostředně napraveno, i dodatečně, a kdy?
Odpověď: Zvýšení o 40%. Přibližně 1,9 mil. Kč. O využití se bude jednat v rámci tvorby rozpočtu.

Žádost odesílám v „otevřené“ formě mailem, odpovědi stačí „vepsat“ odlišně přímo pod opakující se
nebo nové dotazy. Odpovědi očekávám v zákonné lhůtě.

S pozdravem
Ing. Miroslav Čížek
19.9. 2019

