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Zastupitelstvo městské části
Praha 20

22. jednání dne 18.09.2017

Složka

2.03
Podání podnětu na pořízení změny ÚPn HMP v
souladu s Metodickým pokynem k Územnímu
plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Návrh na
projednání v ZMČ č.

ZN 3
BJ/1469/2017

předkládá: Karla Polydorová
Člen rady

Podpis:

zodpovídá: Ing. Richard Měšťan
Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Podpis:

Ing. Richard Měšťan
Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Podpis:zpracoval:

Ing. Pavel Harwot
Referent uzemního plánování

Podpis:

Věc: Podnět MČ P20 na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy - zrušení
recyklace stavebního odpadu

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č.1:
Příloha č.2:
Příloha č.3:
Příloha č.4:
Příloha č.5:
Příloha č.6:
Příloha č.7:
Příloha č.8:
Příloha č.9:
Příloha č.10:
Příloha č.11:
Příloha č.12:
Příloha č.13:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

(č. usnesení) (zn. předkl.)
Polydorová Karla

1) bere na vědomí

souhlasné stanovisko Rady městské části Praha 20 s podáním podnětu na změnu územního
plánu spočívající ve změně funkčního uspořádání území mezi komunikacemi D10, Ve Žlíbku
a Do Čertous, a to z plochy "TVO - odpadové hospodářství" na plochu "VN - nerušící výroby
a služeb" s kódem míry využití E a ve zrušení vymezení veřejně prospěšné stavby 10/TO/25
"Horní Počernice – recyklace stavebního odpadu"
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2) souhlasí

s podáním podnětu na pořízení změny územního plánu spočívající ve změně funkčního
uspořádání území mezi komunikacemi D10, Ve Žlíbku a Do Čertous, a to z plochy "TVO -
odpadové hospodářství" na plochu "VN - nerušící výroby a služeb" s kódem míry využití
E a ve zrušení vymezení veřejně prospěšné stavby 10/TO/25 "Horní Počernice – recyklace
stavebního odpadu"

3) ukládá

podat tento podnět na změnu územního plánu pořizovateli - MHMP, odboru územního
rozvoje

1. Zodpovídá: Starostka, Hana Moravcová
Termín:    10.10.2017 Kontrolní termín:    

 
Projednáno s: Hana Moravcová
 Starostka
 

Ing. Helena Váňová
 Tajemník
 
 

Zpracováno dne 08.09.2017
 


