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Věc: Návrh na doplnění bodu č.6 programu ZM č. 17 “Usnesení ZM č. 16/4-2015 - dotace a 

strategický plán” podle § 82 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

 
Vážení kolegové, 
 

v rámci dotačního projektu “Strategické plánování ve městě Libčice nad Vltavou”, kterým se             
radnice aktuálně zabývá, navrhujeme vypracovat následující studie. Důvody pro pořízení          
vysvětlujeme pro každé téma zvlášť: 
 

1. Koncepce rozvoje školských zařízení města Libčice nad Vltavou 
Novela školského zákona, platná od 1.1.2017, mimo jiné mění pravidla přednostního přijímání            
dětí ke vzdělávání v mateřských školách. Tato změna má významné dopady pro obce, jakožto              
zřizovatele mateřských škol, protože zvyšuje nárok na kapacitu předškolních zařízení. Novela           
školského zákona stanovuje, že od roku 2017 mají všechny 4-leté děti nárok na umístění v MŠ,                
tříleté děti od roku 2018 a dvouleté děti od roku 2020. 
 

Dostatečná kapacita obecních předškolních zařízení představuje významnou podporu        
ekonomické soběstačnosti mladých rodin, je impulzem k návratu matek do zaměstnání, byť            
třeba jen na zkrácený úvazek. Jde také o podporu udržení jejich odborné kvalifikace, aniž by tím                
byla zásadním způsobem ohrožena výchova dětí. 
 

Rozšíření školek o místa pro děti od 2 let věku odráží i současnou sociálně-právní situaci, kdy si                 
rodiče mohou zvolit, jak dlouho budou pobírat rodičovský příspěvek, a tuto dobu mohou snížit              
až na 2 roky věku dítěte. V tuto chvíli jsou nabídky předškolních zařízení v Libčicích a blízkém                 
okolí, které mohou přijímat děti mladší 3 let, velmi omezené, a proto předpokládáme, že              
možnost přijetí do MŠ již před 3. rokem věku bude pro mnoho rodin vítanou příležitostí. 
 

S těmito skutečnostmi se musíme jako zástupci města vyrovnat a školku na ni připravit. 
 

Navrhujeme proto bez odkladu zadat zpracování studie, která bude mimo jiné vycházet z             
aktuální křivky porodnosti a přírůstku obyvatel, z předpokladu budoucího demografického          
vývoje v Libčicích, zohlední všechny územním plánem vymezené zastavitelné plochy, na kterých            
se může v nadcházejících letech začít stavět obytná zástavba a doporučí variantní řešení otázky              
zvýšených nároků na předškolní zařízení obce.  
 

Návrh usnesení k podbodu 1: 
1. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením studie koncepce rozvoje školských zařízení města            
Libčice nad Vtlavou. 
Zastupitelstvo města ukládá radě města připravit ve spolupráci s dalšími (školská komise,            
zástupci škol, zástupci jednotlivých subjektů v zastupitelstvu) zadání studie Koncepce rozvoje           
školských zařízení, jejíž součástí bude i variantní řešení rozšíření kapacity MŠ včetně podrobné             
analýzy ekonomických důsledků na městský rozpočet. 



Rada města předloží návrh zadání studie zastupitelstvu města ke schválení na jeho nejbližším             
jednání. 
 

Domníváme se, že předložený návrh je významným krokem podporujícím zaměstnanost žen a            
je tedy plně v duchu názvu dotačního programu MPSV, z něhož je čerpána dotace na strategické                
dokumenty města (Operační program Zaměstnanost). Navrhujeme proto zpracovat tuto studii v           
rámci dotace na strategické dokumenty města. 
 

2. Dopravní koncepce města Libčice nad Vltavou 
Dopravní problematika se na jednání vedení města objevuje pravidelně, objevila se také ve             
SWOT analýze zpracované v loňském roce při setkání s veřejností v rámci tvorby strategického              
plánu města. Dotace na strategické dokumenty města nám dává příležitost poodstoupit od            
nastalých jednotlivostí a zabývat se touto problematikou s nadhledem a komplexně. 
Navrhujeme využít příležitosti dotačního projektu na pořízení strategických dokumentů města          
a zadat v rámci urbanistické studie, která je součástí projektu, zpracování dopravní koncepce             
města, která prověří mimo jiné možnosti: 

● parkování ve městě a to jak aut, tak i cyklistických kol a navrhne řešení kolize parkování                
versus zeleň ve městě 

● úprav nepřehledných  křižovatek na území města  
● vytipuje místa možných kolizí automobilů s chodci či cyklisty  
● vytipuje vhodné trasy pro pohyb cyklistů ve městě,  
● obnovy nebo vybudování nových pěších a cyklistických tras v okolí města i jako             

propojení se sousedními obcemi a obecně posoudí prostupnost krajiny pro člověka a to i              
návaznosti na staré již zaniklé cesty,  

● funkčního napojení nových rozvojových lokalit na stávající silniční infrastrukturu 
● zprovoznění dosud nefunkční cyklostezky podél řeky 
● propojení města nad tratí s rozvojovými plochami v areálu šroubáren nebo v ul.             

Hašlerova 
● tras pro pohyb kamiónové dopravy po městě včetně návaznosti na revitalizaci centra            

města 
● vedení veřejné autobusové dopravy po městě. 

  
Studie může být později využita jako podklad při přípravě nového územního plánu. 
 

Návrh usnesení podbod 2: 
2. Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením studie dopravní koncepce města Libčice nad Vltavou. 
Zastupitelstvo města pověřuje řídící skupinu k tvorbě strategického plánu města připravit ve            
spolupráci se zpracovatelem urbanistické studie a zpracovatelem změny územního plánu zadání           
Dopravní koncepce města a toto zadání předložit zastupitelstvu ke schválení. 
 
 
V Libčicích nad Vltavou 11. 6. 2017 Zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS 
  

Petra Pelešková 
Tereza Nehasilová 
Ilona Ptáčková 
Luboš Harazin 






