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

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

108. schůze

číslo RMC/108/1/1436/18
ze dne 14.02.2018

Připomínky k návrhu zadání změn územního plánu vlny 12 - (2.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. nesouhlasí

se změnou Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy č. Z 3150/00, a tudíž ani s
návrhem jejího zadání, kdy tato změna spočívá ve změně z nezastavitelného území (funkční
plocha ZMK - zeleň městská a krajinná) na zastavitelné (funkční plocha OB - čistě obytné), na
pozemku parc. č. 3465/9 v k.ú. Horní Počernice, a to z následujících důvodů:

• jedná se o neopodstatněné rozšiřování zastavitelných ploch na úkor ploch zeleně;
• další rozšiřování zastavitelných ploch lze podle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.

(stavební zákon) lze vymezit změnou územního plánu pouze na základě prokázání
potřeby vymezení nových zastavitelných ploch; přičemž vzhledem k množství  dosud
nezastavěných rozvojových zastavitelných ploch určených pro bydlení na území MČ Praha
20 lze mít o skutečné potřebě vymezení dalších těchto ploch důvodné pochybnosti

• v současné době není žádoucí ani důvodné pořizovat takovouto individuální změnu
územního plánu, (kterou nelze označit jako obecně prospěšnou),  neboť to může
zkomplikovat projednávání souběžně pořizovaného zcela nového územního plánu
(Metropolitního plánu).



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

2. ukládá

předložit návrh připomínek k pořizované změně (návrhu zadání) Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy č. 3150/00 na pozemku parc. č. 3465/9 v k.ú. Horní
Počernice spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské části Praha 20

2.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 26.02.2018
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, 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/1833/2018



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

Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

108. schůze

číslo RMC/108/2/1437/18
ze dne 14.02.2018

Žádost o odkoupení služebního notebooku - (2.02)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

žádost paní Kateřiny Novákové, o odkoupení služebního notebooku Lenovo E51-80, inventární
číslo MC20H00000S7

2. schvaluje

odprodej služebního notebooku Lenovo E51-80, inventární číslo MC20H00000S7 za
zůstatkovou hodnotu 5.500,- Kč paní Kateřině Novákové

3. ukládá

informovat žadatelku, paní Kateřinu Novákovou, o usnesení RMČ ve věci její žádosti o
odkoupení služebního notebooku Lenovo E51-80

3.1 Zodpovídá: Ing. Monika Brzkovská, Termín: 19.02.2018
Tajemník

Usnesení - Schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
předkládá: Ing. Monika Brzkovská, Tajemník
bod jednání: BJ/1838/2018


