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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

VÝPIS

121. schůze

číslo RMC/121/16/1788/18
ze dne 18.07.2018

Podnět na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní Počernice
– vymezení území sportu a rekreace SP – sport při ul. V Lukách
a přeložka veřejně prospěšné stavby 40|TK|25 Horní Počernice -
kanalizace a ČOV - (2.16)

Rada městské části Praha 20
 

1. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 20 schválit podání podnětu na pořízení změny územního
plánu hl. m. Prahy spočívajícím ve vymezení plochy SP - sportu o výměře cca 1600 m² při D11
na západní části pozemku parc. č. 4276/1 v k.ú. Horní Počernice a v přeložce územním plánem
vymezené trasy veřejně prospěšné stavby 40|TK|25 Horní Počernice - kanalizace a ČOV podle
skutečného stavu na pozemcích parc. č. 4253/10, 4253/3, 4253/4, 4253/6, 4253/1, 4276/11,
4276/9, 4276/10, 4276/1, 4548/1, 4549/3, 4550/12, 4550/13, 4550/7, 4550/14 a 4550/10
v k.ú. Horní Počernice, a to pokud možno formou zkráceného postupu pořízení

2. ukládá

předložit podnět na změnu územního plánu spolu se stanoviskem RMČ Zastupitelstvu městské
části Praha 20

2.1 Zodpovídá: Karla Polydorová, Termín: 24.09.2018
Člen rady

3. ukládá

pro využití zkráceného postupu pořízení navrhované změny územního plánu požádat odbor
ochrany prostředí MHMP o stanovisko podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zda je v případě
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navrhované změny možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí
oblast a o stanovisko, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí

3.1 Zodpovídá: Odbor výstavby a územního rozvoje

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

Hana Moravcová
starostka

Mgr. Eva Březinová
místostarostka

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod jednání: BJ/2245/2018


