
Městská část Praha 9

Místostarosta městské části

 

V Praze dne 3.11.2020

Vážený pane-

dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), doručenou dne 17. 10.

2020 ve věci SK Prosek a zároveň Vám poskytl požadované informace.

Ad.1.

Jako místostarosta Městské části Praha 9, člen Zastupitelstva hlavního města Prahy a člen Výboru pro

územní rozvoj Zastupitelstva hlavního města Prahy se v souladu se slibem zastupitele a mandátem

daným mi voliči dané věci věnuji již od prvopočátku, kdy mělo dojít ke změnám územního plánu

předmětných sportovišť z plochy SP na stavební pozemky pro bytové domy. Ve svém programu jsme

se zavázali jak k podpoře sportu, tak se také dlouhodobě stavlme proti zahušťování zástavby na úkor

zeleně čl sportovišť. Ptáte-Ii se tedy, kdo mi dal mandát k tomuto jednání, tak odpovědíje, že občané

Pra hy 9, respektive voliči.

Výše uvedené je pak v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Praze (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“), dle něhož hlavní město Praha i městské části

hlavního města Prahy pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Hlavním

orgánem vrámci naplňování této samostatné působnosti hlavního města Prahy i městských části

hlavního města Prahy jsou pak právě zastupitelstva městských částí a Zastupitelstvo hlavního města

Pra hy. Ze své funkce člena Zastupitelstva městské části Praha 9 a Zastupitelstva hlavniho města Prahy

jsem na základě ustanovení § 87 odst. 3 a 5 51 odst. 2 písm. a) zákona o hlavním městě Praze

oprávněn předkládat oběma zastupitelstvům návrhy na projednání, sčimž je nutně spojeno mé

oprávnění navrhovat řešení příslušných záležitostí.

Ad.2

Navržená architektonická studie neobsahuje z podstaty věci detailnější rozpočet, avšak při zadání

studie byla stanovena celková cena na cca 100 mil. Kč jako Investice do haly a okolí tak, jak bylo

znázorněno na prezentaci dne 8. 10. 2020.

Ad.3

Spolufinancování celé této investiční akce k zachování a rozvoje sportovišť deklaroval na jednáních za

účasti pana senátora Drahoše a Wagenknechta člen Rady hlavního města Prahy pro oblast školství,

sportu, vědy a podpory podnikání, pan Šimral, a tak je předpokládáno, že investice pokryje zčásti

hlavní město Praha a z další části Městská část Praha 9. Konkrétní financování projektu však závisí na

rozhodnutích ktomu příslušných orgánů hlavního města Prahy a Městské části Praha 9.



Ad.4.

První oficiální projednání a představení architektonické studie zdůvodu přetrvávajících opatření

přijatých v souvislosti sšířením koronaviru na území České republiky bylo uskutečněno dne 8. 10.

2020 při Vámi zmíněném jednání v úvodu Vašeho dopisu. Předmětný záměr proto orgány Městské

části Praha 9 doposud projednán nebyl. Na realizaci daného záměru se v případě jeho uskutečnění

budou podílet veškeré k tomu příslušné orgány Městské části Praha 9.

Ad.5.

Zadání, zpracování a následnou prezentaci Architektonické studle představitelům Městské části

Praha 9 má vyhrazené ve své působnosti Oddělení územního plánování Odboru výstavby a územního

rozvoje Úřadu městské části Praha 9. Konkrétně zadal předmětnou studii Ing. Mgr. Karel Horejš.

Kopie objednávky č. OlOVÚR/0009/2020 ze dne 21. 7. 2020 tvoří přílohu tohoto dopisu.

Ad.6.

Předmětná architektonická kancelář, společnost ai5 s.r.o., navrhla architektonicky povedený

parkovací dům při Parku Přátelství, při dodržení rozpočtové kázně, která vycházela ze studie. Na

základě tohoto kritéria byla vyhodnocena svým neotřelým přístupem k území, aby zpracovala Vámi

zmiňovanou studii.

Ad.7.

Cena za odevzdané dílo byla stanovena na 150.000 Kč + DPH, tedy celkem 181.500 Kč včetně DPH.

Cena byla plně uhrazena za odevzdané dílo, a to na základě faktury, jejíž kopie tvoří přílohu tohoto

dopisu.

S přátelským pozdravem

   Mgr. Tom 5 Port

  


