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Zastupitelstvo městské části
Praha 20

30. jednání dne 24.09.2018

Složka

2.05
Podání podnětu na pořízení změny ÚPn HMP v
souladu s metodickým pokynem k územnímu
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
Navržené usnesení nemá dopad na rozpočet
MČ.

Návrh na
projednání v ZMČ č.

ZN 5
BJ/2407/2018

předkládá: Karla Polydorová
Člen rady

Podpis:

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

Podpis:

zpracoval: Ing. Pavel Harwot
Referent uzemního plánování

Podpis:

Věc: Vyjádření k podnětu na změnu územního plánu spočívající v návratu využití
území v lokalitě Horní Počernice - východ do stavu územního plánu před
schválením změny č. Z 1405/06

Obsah: Příloha č.1: Duvodova_zprava_ZMC-
podnet_na_zmenu_UPn_na_navrat_pred_Z_1405.pdf

Příloha č.2: Priloha_c_1_-
_prehledny_zakres_uzemi_na_kterem_je_zmena_navrhovana

Příloha č.3: Navrh_na_porizeni_zmeny_uzemniho_planu-podani_z_27_4_2018
Příloha č.4: seznam_navrhovatelu_navrhu_na_zmenu_UPn_-

_pred_schvalenim_zmeny_c._Z.1405.06
Příloha č.5: situace_na_podklade_katastralni_mapy
Příloha č.6: Zmena_UP_Z1405-vyjadreni_urbanistky
Příloha č.7: vyjadreni_IPR_2018_Horni_Pocernice_vychod_nezastavitelnost_navrh_Polydorove
Příloha č.8: Zapis_z_KVUR_z_2018_11_6-final
Příloha č.9: Zapis-6-komise-dopravy-1
Příloha č.10:Zapis-KZP-_20_6_2018
Příloha č.11:usn._RMC_118_3_2648_18_ze_dne_5.6.2018
Příloha č.12:Z_1405_-_06
Příloha č.13:1405_2_v04
Příloha č.14:A_09_Nachodska
Příloha č.15:A_10_Bily_vrch
Příloha č.16:MAPY_UZEMNI_STUDIE
Příloha č.17:usn._ZMC_22_2_0089_17_ze_dne_18.9.2017
Příloha č.18:usneseni_RMCP20_c._126.15.1870.18_ze_dne_4.9.2018

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.)
Moravcová Hana

1) bere na vědomí

informaci, že Rada městské části Praha 20 vzala na vědomí podání podnětu na změnu
územního plánu spočívajícího v návratu využití území v lokalitě Horní Počernice - východ
do stavu územního plánu před schválením změny č. Z1405/06.

2) schvaluje

předání podnětu na změnu územního plánu spočívajícího v návratu využití území v
lokalitě Horní Počernice - východ do stavu územního plánu před schválením změny č.
Z1405/06.

3) ukládá

předat podnět na změnu územního plánu hl. m. Prahy pořizovateli územně plánovací
dokumentace pro území hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP

1. Zodpovídá: Starostka, Hana Moravcová
Termín:    19.10.2018 Kontrolní termín:    

 
Projednáno s: Hana Moravcová
 Starostka
 
Projednáno s: Mgr. Vítězslav Kaliba
 Tajemník
 
 

Zpracováno dne 14.09.2018
 

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


