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Národní knihovna prý vyhlásila
soutěž na jiné pozemky…
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo 30. března 2006 usnesením č. 36/33
(62 hlasy ze 63 přítomných zastupitelů) úplatný převod stavebních pozemků na
západním okraji Letné pro novostavbu Národní knihovny ČR. Stavební pozemky
však bylo podle názoru odborníků z Útvaru pro rozvoj hl. města Prahy (nešlo
tedy o žádné svévolné rozhodnutí Národní knihovny!) z urbanistického důvodu
potřeba upravit - výměnou 2000 metrů čtverečních ze západního okraje za stejnou
výměru na jihu. (Onen pruh na jihu je podle územního plánu sice zakreslen jako
zeleň, reálně však jde o asfaltový povrch, kde parkují autobusy.)
Na této výměně se Útvar pro rozvoj hl. m. Prahy dohodl s Národní knihovnou
a přinejmenším s vědomím tehdejšího náměstka primátora pro územní rozvoj Jana
Bürgermeistera (dokumentováno korespondencí i regulačními podmínkami pro
mezinárodní architektonickou soutěž schválenými právě útvarem rozvoje) byla
soutěž vyhlášena již na pozemky upravené podle požadavků ÚRM. Národní
knihovna měla v té době příslib, že Útvar pro rozvoj hl. m. Prahy bude iniciovat
změnu územního plánu, aby bylo možné pozemky vyměnit.
Útvar pro rozvoj hl. m. Prahy slib dodržel a návrh na změnu územního
plánu připravil. Rada hl. města Prahy tento návrh 23. ledna 2007 schválila
(Usnesení č. 73). V únoru však prý právníci Magistrátu přišli na to, že na takové
samostatné rozhodnutí neměla Rada právo a o změně musí rozhodnout
zastupitelstvo. Poté se návrh na změnu územního plánu týkající se pozemků pro
Národní knihovnu sice dostal ještě na pořad 14. jednání Rady hl. m. Prahy (10. 4.
2007), avšak ve veřejně dostupných dokumentech magistrátu k němu není uvedené
žádné usnesení.
Úprava týkající se pozemků pro stavbu nové budovy Národní knihovny
tedy byla iniciována Prahou, nikoli Národní knihovnou. Změna ale v žádném
případě neznamená, že by knihovna měla získat pro stavbu větší prostor – stále by
měla k dispozici stejnou výměru cca deset tisíc čtverečních metrů stavebního
pozemku.

Na novostavbu Národní knihovny
prý nejsou ve státním rozpočtu peníze…
Národní knihovna ČR již dvakrát přesouvala do rezervního fondu peníze
určené na nákup pozemku od hl. m. Prahy a se souhlasem Ministerstva kultury ČR
vyhlásila a financovala mezinárodní architektonickou soutěž. Kvůli protahujícím se
jednáním s magistrátem hl. m. Prahy týkajícím se pozemků nemohla zatím Národní
knihovna čerpat letošní prostředky určené na projektové práce. K přípravě stavby
nové knihovny přistupovala NK ČR s maximální zodpovědností. K celému
investičnímu záměru postupně získala pozitivní usnesení výboru pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (Usnesení č.
241 z 21. 4. 2005), rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(Usnesení č. 579 z 1. 6. 2005), pléna Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(Usnesení č. 2355 z 21. 3. 2006) a dvě usnesení předešlé Vlády ČR: Usnesení č.
716 ze 7. 6. 2006 a Usnesení č. 883 z 19. 7. 2006. (Akce „Novodobé fondy a služby
- novostavba knihovny“ má ISPROFIN evid. číslo 134123-0003, souhlas s registrací
vydalo MFČR 17. 7. 2007, č.j.: 14/61265/2007-142.)
S podporou novostavby Národní knihovny ČR navíc výslovně počítá i návrh
státního rozpočtu, který zpracovala současná vláda. V něm se v rámci programu
„Podpora péče o národní kulturní poklad“ na novostavbu knihovny počítá s částkou
218 926 000 Kč pro rok 2008 a v následujících letech jsou zde uvedeny částky
395 507 000 Kč (rok 2009) a 461 652 000 (2010). Nejde ovšem o prostředky získané
ze zrušeného Fondu národního majetku – ty budou ( v souladu se Zákonem
č.228/2006) použity mj. na rekonstrukci a revitalizaci Klementina. Pro Klementinum
je v návrhu státního rozpočtu vyhrazen samostatný rozpočet, u nějž se předpokládá
v následujících třech letech čerpání celkové částky 494 615 000 Kč.
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