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Městská část Praha 20

Zastupitelstvo městské části Praha 20

USNESENÍ

17. zasedání

číslo ZMC/17/1/0017/17
ze dne 14.02.2017

Připomínky k návrhu změny územního plánu hl. m. Prahy č. Z 2795/00
v k.ú. Horní Počernice (rozšíření Pražského okruhu, D11-SOKP) -
(2.01)

Zastupitelstvo městské části Praha 20

 

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 prostorech 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. MČ Praha 20 požaduje v případě realizace stavby 510 rozpracovávat variantu umístění
stavby 510 do tunelu viz. Usnesení RMČ Praha 20 č. 109/2.5/13. Tuto připomínku
považuje městská část za zásadní.

4. MČ Praha 20 postrádá informaci, jak bude 6-ti proudá komunikace (Pražský okruh, stavba
510 „Satalice – Běchovice“) pokračovat severně za 510 a to věcně i termínově. Žádáme
o řešení v návaznosti na 510. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

5. MČ Praha 20 není přesvědčena, že umístění protihlukových opatření uvažovaných v EIA
je v souladu s funkčními plochami podle stávajícího územního plánu. Tuto připomínku
považuje městská část za zásadní.

6. MČ Praha 20 žádá prokázání, že navrhovaná změna funkčního využití ve změně ÚPn
Z 2795/00 je pro protihluková opatření, uvedená v dokumentaci k EIA  MZP244,
dostatečná. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.



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

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

3.1 Zodpovídá: Hana Moravcová, Termín: 20.02.2017
Starostka

Usnesení - Schváleno s úpravou (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Karla Polydorová, Člen rady
bod jednání: BJ/0818/2017


