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ODBOR sPRÁVY MAJETKU
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e-rnail:

martin.richter@praha-bechovice.cz

Vážení,
Zde jsou odpovědi na Váš dopis požadující zodpovězení otázek:
1) Kdy a jaké smlouvy byly uzavřeny mezi MČ Praha - Běchovice a firmou STARKO
ohledně budoucí výstavby CE TRA II ?
Odpověd': všechny smlouvy s fa. Starkon Praha group s. r. o. jsou přílohou tohoto
dopisu
2) Jaké jsou tedy nyní konkrétní závazky MČ Praha - Běchovice vůči výše uvedené firmě
pokud jde o stavbu CE TRA II ?
Odpověď: Závazky plynou ze znění přiložených smluv. Konkrétní vyjádření by si
vyžádalo právní posouzení.
3) Žádáme kopie všech takových smluv. (Aby nám a ostatním občanům Běchovic bylo
zcela jasně známo, jakým způsobem a kdy se MČ Praha- Běchovice zavázala vůči této
firmě /případně vůči někomu jinému! k tomu, aby stavba CENTRUM II byla
real izována.)
Odpověď: jak již bylo napsáno výše - všechny kopie smluv se spol. Starkon Praha
group s. r. o. jsou přílohou tohoto dopisu. Všechny smlouvy byly projednány na
jednáních zastupitelstva MČ Praha - Běchovice a přijaty usnesením. Jedná se o
veřejný materiál, což nikdo nezpochybňuje. Smluvní závazky ostatním subjektům
jsou mnohem staršího data a bude trvat déle než požadovaných patnáct dní než
budou moci být v archivech dohledány. Je však pravděpodobné, že existoval
smluvní vztah se společností AZ Development.
4) Jaké hrozí MČ Praha- Běchovice pokuty (případně jiný postih) v případě, že by MČ od
svých závazků týkajících se výstavby CE TRA II odstoupila?
Prosíme doložit.
Odpověď: stejně jako u bodu 2 - pokuty a jiné postihy plynou ze znění
přiložených smluv. Konkrétní vyjádření by si vyžádalo právní posouzení.
5) Jaký je nyní stav příprav této stavby- CE TRUM II?
Odpověd': MČ Praha - 8ěchovice nemá aktuální informace, protože není
stavebníkem Centra II. Žádné vyrozumění od stavebního úřadu o zahájení
právních úkonů spojených se začátkem stavebních příprav neobdržela. Veškerá
ostatní vyjádření lze označit za spekulace.
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6) Komu patří pozemky, na nichž by se CENTRUM II stavělo?
Odpověd': Pozemky stále patří MČ Praha - Běchovice
7) Pokud tyto pozemky patří firmě STARKO
tak odkdy jí patří, od koho je koupila.
Prosíme doložit.
Odpověď: Pozemky (kromě pozemku pod uvažovanou přístupovou komunikací)
stále patří MČ Praha - Běchovice.

B) Ve věci: NOVÝ ÚZEM
jeho součást):

Í PLÁ

HL. MĚSTA PRAHY (a územní plán Běchovic coby

1) Jedná se nám hlavně o to - V jakém stavu je nyní KO CEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU hl.
města Prahy pro MČ Běchovice. - Odpověd': Současný stav konceptu územního plánu
není MČ Praha - Běchovice znám. Koncept územního plánu dosud nebyl publikován a
nebyl poskytnut k nehlédnutí po připomínkování v červnu a květnu 2009.
(Studie, kterou MČ chystá představit občanům je důležitá jen potud, pokud její obsah je
již zapracován do celkového KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HMP - ten je totiž
připraven v nejbližších dnech pro představení Pražanům. Nějaké úpravy pak ještě budou
sice možné, ale lhůty pro připomínky budou šibeniční a naděje, že připomínky budou
vzaty na vědomí, není zas tak velká.)
Odpověď: Jedná se pouze o domněnku - dosud nebylo vydáno ani žádné vyjádření
ke lhůtám pro podání připomínek ani pevný termín zveřejnění konceptu územního
plánu.
2) Zajímá nás tedy to, co vlastně si MČ Praha -Běchovice do tohoto KONCEPTU již
prosadila? - to je totiž klíčové.
Odpověd': Z výše uvedeného plyne, že MČ Praha - Běchovice nemá podklady
hovořící o tom, co z jejích připomínek mohlo být zapracováno a co ne.
3) OBSAHUJE KO CEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU HMP, (který bude v nejbližších dnech
představen) ÚZEMNÍ RESERVU PRO PŘÍPADNÝ POSUN KŘIŽOVATKY MÚK
Dubeč? A pokud ne, tak proč ne? A kdy a jak a kde bude MČ Praha -Běchovice tuto
územní reservu prosazovat?
Odpověd': Z výše uvedeného plyne, že MČ Praha - Běchovice nemá podklady
hovořící o tom, co z jejích připomínek mohlo být zapracováno a co ne.
Informace oficiálně podané MČ Praha - Běchovice nesmějí být zavádějící a ani v minulosti
žádné zavádějící informace podávány nebyly.
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