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Vlna IV změn ÚPn zahrnuje i změnu Z 2795/00
v k.ú. Horní Počernice - rozšíření pražského
okruhu, D11-SOKP. K návrhům těchto změn je
možné uplatnit připomínky do 30 dnů ode dne
konání společného jednáním, tj. 20.2.2017.
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Věc: Připomínky k návrhu změny územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2795/00 v k.ú.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
Polydorová Karla

1) bere na vědomí

informaci o společném jednání o návrzích 18 celoměstsky významných změn územního
plánu hl. m. Prahy vlny IV, vč. změny č. Z 2795/00 v k.ú. Horní Počernice (rozšíření
Pražského okruhu, D11-SOKP) a o možnosti uplatnění připomínek k těmto změnám
nejpozději do 20.2.2017
2) schvaluje
k návrhu změny Z 2795/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
následující zásadní připomínky:
1. MČ Praha 20 požaduje stanovit podmíněnost provádění stavby, pro kterou je
změna Z 2795/00 pořizována, realizací protihlukových opatření, vedoucí k dodržení
hygienických limitů hluku pro denní a noční dobu, bez přiznání korekce pro tzv.
starou hlukovou zátěž, a to ve všech nejbližších chráněných venkovních staveb. Tuto
připomínku považuje městská část za zásadní.
2. MČ Praha 20 požaduje zpracovat aktualizovanou rozptylovou studii, která bude
zohledňovat realizaci protihlukových opatření podle připomínky č. 1. Tuto připomínku
považuje městská část za zásadní.
3) ukládá
uplatnit schválené zásadní připomínky v dané lhůtě nejpozději do 20.2.2017 u pořizovatele
územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP
1. Zodpovídá: Starostka, Hana Moravcová
Termín: 20.02.2017
Projednáno s:

Hana Moravcová
Starostka

Projednáno s:

Ing. Helena Váňová
Tajemník

Kontrolní termín:

Zpracováno dne 03.02.2017

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

