
 

 

Rada města Libčice nad Vltavou 
Nám. Svobody 90 
252 66 Libčice nad Vltavou 

 
Věc:  Návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva města č. 5 
V souladu s § 82 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a Jednacím řádem zastupitelstva Libčice nad Vltavou, 
předkládáme tento návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva města: 
 
Bod xx/xx : Libčická náplavka – příprava realizace projektu „Oživení libčické náplavky“ 

Návrh usnesení :  
Zastupitelstvo města souhlasí s přípravou realizace úprav na náplavce pod šroubárnou podle projektu 
„Oživení libčické náplavky“ zhotoveného v roce 2010 z dotace Středočeského kraje a rozpočtu města 
v rozsahu projednání záměru v územním a stavebním řízení. Zastupitelstvo města souhlasí, aby byl pro 
spolufinancování realizace projektu vybrán vhodný dotační titul a podána žádost do nejbližší vyhlášené 
výzvy o finanční příspěvek z fondů Evropské unie. 

Odůvodnění : 
Projekt „Oživení libčické náplavky“ byl zpracován v roce 2010 za finanční spoluúčasti města a dotace 
z rozpočtu Středočeského kraje. Projektová dokumentace zahrnuje zhotovení zpevněných cest pro in-line 
bruslení, dopravní hřiště podle pravidel BESIPu, dostatečně velkou volnou travnatou plochu pro cirkus, 
slavnosti nebo hasičský sport, zpevněnou plochu pro možnost instalace prvků pro skate park, přiměřený 
počet parkovacích míst a návrh vegetačních úprav v podobě výsadeb solitérních vzrostlých stromů. Cílem 
projektu je revitalizace náplavky, posílení rekreační funkce této části města a vytvoření kvalitního zázemí 
pro aktivní trávení volného času obyvatel města, rodin s dětmi i návštěvníků města při současném 
zachování možnosti rozlivu vody i volného průtoku vody během zvýšení hladiny Vltavy při povodni. 
Dopravní hřiště poskytne škole atraktivní prostor pro dopravní výchovu žáků a současně nabídne prostor 
pro využití i školám z okolí. Blízkost železniční stanice poskytuje náplavce velmi dobrou dopravní obslužnost 
nejen pro místní obyvatele. 

Téma libčické náplavky a její přeměna na moderní areál pro volnočasové aktivity i odpočinek bylo součástí 
volebních programů všech subjektů účastnících se posledních komunálních voleb. Jsme proto přesvědčeni, 
že tento náš návrh najde pochopení a podporu napříč zastupitelstvem.  

Projekt byl již v minulosti projednáván s dotčenými orgány a bylo na něj v roce 2012 vydáno územní 
rozhodnutí, nebylo však již znovu požádáno o prodloužení a rozhodnutí je v současnosti neplatné. 
Projektová dokumentace je dostupná na radnici nebo přímo na stavebním úřadě Libčice nad Vltavou 
k nahlédnutí. 
 
V Libčicích, 10. června 2015 
        Za Libčický občanský spolek LOS 
        Luboš Harazin 
        Tereza Nehasilová 
        Petra Pelešková 
        Ilona Ptáčková 


