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Urad mĚstskě casti Praha 20

J fvanskě 647

193 21 Praha 9 - HornřPočernice či *

Zadost o doplneni podnetu na zmenu UP SU HMP v k.u. Horni Pocernice u'fiAD MĚSTSKÉ CASH PRAHA 20

Doruteno; 08.10.20":

MCPZO 017335/2018

listy: 13 přílohy

HI HI IH HI HM] ||| HIH
dle pokynu Magistrátu hlavního města Prahy, “"*"—'““Úet'í

zasílám v příloze Podnět na změnu územního plánu a dokumentaci.

Domnívám se, že nic nebrání zařazení, alespoň části pozemku do

zastavitelného územi, takjak je to u ostatních sousedních pozemků.
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Dékuji za vyřízení mé žádostí
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Věc: NÁVRH NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

podle udanou—ní § 4—1 — „* 46 od>t. l \ nám/nom na § 55 odst. 2 a š 188 0de 3 zákona ě. 183 2006 Sh. o

uzcmnim plánm ání a \Imcbnim řádu (\tawbní zákon). \c znění po/dějších přědpisu

()rgan) \ěřcjně spržn). městské cam a hl. m. Praha mohou podat ná\ rh na pořilěni lměn) ["P (dálcjěn „podněr't

přimo poň/match (Magistrát hl. m. Prah). Odbor územního I'Ol\0jť. Jungmannma 35/20. Ill 21 Praha I).

\' případě. že podnět podámný měxtskou ěástí zusahujě na u/ěmí \íce městských ěásti. musí být totožný ná\ rh

podán \ požadm ané podobě kromě pořizovatele i na \šěěhn) ostatní dotčeně městské části.

F_\zickě a prámickě osob) mohou podánat podnět) na pořízení změn'úprm l'P pouze prostřednicuim měxtsk_\ch

ěz'htt. na jejichž území předmět změn) l'P zasahuje. \" případě. že daný podnět Abahujě na uLěmi \ ice n1Č\l>k_\Ch

ěáxti. nmsí b_\t {main} ná\ rh podán \ požadm aně podobě na \Sěchn) dotčeně městxkě části.

CAST A.

1. l‘daje umožňující identifikaci navrhovatele

1\)b€f1ť_lťdnu 1 U\edcn_\ch možnosti a označte křižkěm. připadně doplňte dale požadované udaju)

[] oruán \ěřěině spržn)

nat/m. adresa (popř. misto pro doruěo\ {mi ). mobs opn'n něná jednat Ia orgán \ěřějně \prá\_\. tělct'on. ě-mail

E qbšgtmbg

jměno. příjmení. datum naro/ěm. mlSto tnalěho pob_\tu (popř. jiná adrěxa pro doruěm ání ). telefon. ě-mail

E] fuická nebo prámická o.soba , _maiici \ Igstnigká nebo obdobná prám k pozemku_n_ěbo sta\bě na území obce

jméno. příjmení. datum narozeni. místo tnalěho pob_\tu (popř. jiná adresa pro doručm ání). případně náze\

nebo obchodní fimm. identiňkaěni číslo nebo obdobný udaj. adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování).

osoba opréx'nénéjednaljménem prá\ nické osob). těle.-ton. ě-mail

 

[
]

oprz'gLněm inwstor (\ laxtník. spržn ce nebo prouvoutěl \ěřějně doprmni nebo \ěřějně technické

infrastruktur) !

nix/m. adresa. případně nil/m nebo obchodni firma. identifikační ěislo nebo obdobný udaj. adrěxa xidla (popř.

jiná adresa pro doruěm ání). osoba oprá\ něná jednat jménem opn'n něněho imestora. telefon. e-mail.

infonnacejakou \ěřějnou doprzn ni nebo \ěřějnou technickou infrastruktum \ lastni. spra\ uje nebo pro\ ozujě

Šilhánek David. Fliedem'eg 2, 8180 Bůlach. Šq'carská konfederace

\mrhujě—li pořízení změn) l'P \ iu: nan rho\ atchrjxou t1dajcob>ažcně \ bodě l. připojěně \ samostatně přiIo/ě:

[] ano ně
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\a\ rhox alcl jedna:

B \ammlatné

7—1 .

U giggly"

Jmeno. příjmení. datum nam/cm'. mí>IO malého pob>tu (popř. jina adresa pro doručoxání). případné nazcx

ncbo obchodni firma. identifikační čixlo nebo obdobný údaj. adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručm ani).

osoba oprax nčnajcdnatjméncm praxnické osob). telefon. e—mail

Pon—mk) dotčené náuhcm změn) l'P

 
  

 
 

 

 

 

 

 

méslska cm katastrální území parcelní C. druh pozemku podle katastru nemox itostí \fměra

Praha IO _ Homr

Počcmicc \
\ _ _ . - -r . (

Morn: I'ma-rnice >7>2 !Oma puda _ 3476 m2

 

Jedná-li se o \ ícc pozemku. pripojuje nax rhmatel Udaje \ >amostalné příloze:

C] ano [2] ne

l \cdcnl \ laxlnickyh nebo obdobných prin k pozemku nebo Sunbé na území obce
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ll. Popis navrhované změny

(předmět navrhované iniciace změny ['P. tj. vystižny' popis navrhované lmčny UP. případné doplněny gral'íckym

zákresem návrhu řešení; změna funkčního a případné prostorového uspořádání území. či popis navrhox ane změny

včetně navrhovaných bilancí — hrubá podlažní plocha rozdělená pojednotlivych funkcích)

Změnit učení pozemku na Všeobecné smíšené = SV-B . jak je provedeno např. na pozemku parc.č. 578/8

pozemek navazuje na stávající zónu s tím. že případná stavba domu by byla umístěna k ulici \'otulská

Ill. ['daje o současném využiti ploch dotčených návrhem navrhovatele

zeleň městská a krajinná..................................................................................................

IV. Důvody pro pořízení změny ('P

Rád bych pozemek využil na stavbu menšího rodinného domu 0 zastavěné ploše 90 m2. obdobný pozemek

níže na jihu a další sevemč v okolí autobusové točny jsou již zastavěny

/

V _ ‘7 a Gól/IA
dne

podpis žadatele nebo jeho zástupce
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ČÁST B.

Přílohy k náv rhu na pořízení změm Í'P:

(odpoudajm možnosti omačte křlikem. připadne doplňte dale požudox tme ud'de)

a) povinné

\nimek kataatrální map)

přehledný lam-s územi. na kterém je změna nax rhm ána. do situace na podkladu katastrální mapy neho

\_\'kresu platného územního plánu

zmoenení majitele u pro nax rho\ atele. který není \ lastnikem předmětných po/emku Ci slzncb

D
C
]

[
]
[
]

\ p'rlpade podám na\ rhu méstxkuu cast. / \ lastmho podnětu: přislušne anexem [a>tupite|>t\a mexhke cm.

Hil/E\. adrexa (popř, místo pro dorueoxanl ). oxoha oprá\ nčná jednat Ia orgán \eřejne sprm). telefon. e-mail

bl nepovinné

D doklad prokn/ujiei \lastnieká nebo obdobná práxa kpředmetnemu územi. je-li nth rh Imén} l'l' podán

l_wiekou nebo práxnickou mohou Inetý ka xe orgánů státní splín). městských částí a M m. Prah} ). ne \Iill'Šl

ne) 3 mésicc

[] dalši phloh) (\)pište)

— Leteck) snimek map}.

- průmět KN map} a ortofota.
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VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazujicí stav evzdovany k datu -:., .A-. ...-

-'»:: CZOIOO Hlavní město Praha 1::;: 554782 Praha

 

 

:>“ : 643777 Horni Počernzce ;;:: r_aF::1íTr;: 3830

V kat. uzemi jsou pozemkyvedeny v jedné číselné řadé

. „g'e„*š"_ _:e"* * _“ ' "

Šilhánek Davxd, Flladerveg 2, 8180 Bulach, Švýcarská 590922/0845

konfederace

 

 

 

   

575/2 „I?-J 887 o;;a;8ŠŽ; : if “”‘:" zeoeoelskýf;š;nl

fond

'« ;r— 1 ~7‘ „;t_ — :Ziip * *—' i 5'- *“; _ L — Bez zapisu

Í" ' 7::T ; ;‘:;;; _:;ié::fi“"f5:2 v *Šíí_ ? vřeíoé :;_t-5:;;š;ca „o;*2 — Bez zapisu

— — 7«;; „ ‘{:Tr~g A H——l Bez ZáplSL ;_á; ý:„7;4___ * *

_ : ' _ "~' Bez zápisu * 4777—7_ i

* J- ';a ' * ., ] ‘47; z ;; 3: 7__L:;;;—V;;r#» Í ř

o Usneseni soudu o schválení dědické dohody 54 D-659/2007 -37 ze dne 19.02.2008. Právu; moc

ke dni 13.03.2008.

2—39098/2008-101

“:f: lehanek Dav1d, Fliederveg 2, 8180 Bulach, Švýcarska FÉ If': 590922/0845

konfederace

ze dne 04.08.2008. Pravni účinky vkladu práva ke dn; 21.08 2008.

v-44951/2008—101

Pf'If‘: 590922/0845

o Smlouva darovací

fr : lehanek Dav1d, Fliederueg 2, 8180 Bulach, Švýcarská

 

konfederace

* -“ 3',;" tišri 0- _ :;‘r -" ID:“ ťŠý MFŠW - ĚJZÍHAJŠÍ

57572 23161 ‘67

Kacastralnz utad pro hlavní město Prahu. Katastrálnl pracoviště Praha, kod: 101.
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