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Zastupitelstvo městské části
Praha 20

4. jednání dne 13.05.2019

Složka

2.02
Řešení opatření k problému z Fóra Zdravé
městské části Praha 20 konaného dne
29.5.2018 - změna územního plánu v oblasti
Robotnice ze zastavitelného území na lesopark.
Navržené usnesení nemá přímý dopad na
rozpočet MČ.

Návrh na
projednání v ZMČ č.

ZN 2
BJ/0283/2019

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: Návrh podnětu na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní Počernice –
změna využití ploch z OB - čistě obytné a OV - všeobecně obytné na ZMK - zeleň
městská a krajinná za účelem realizace lesoparku v lokalitě Robotnice

Obsah: Příloha č.1: Duvodova_zprava_ZMC_podnet_na_zmenu_UPN_Robotnice_-
_zmena_vyuziti_ploch_z_OV_OB_na_ZMK.pdf

Příloha č.2: vykres_c._4_-_stavajici_stav
Příloha č.3: vykres_c._4_-_navrzeny_stav
Příloha č.4: vykres_c._25_-_navrzeny_stav
Příloha č.5: situace_-_zakres_do_ortofotomapy
Příloha č.6: situace_-_zakres_do_katastralni_mapy
Příloha č.7: ortofotomapa_vlastnicke_pomery
Příloha č.8: uzemni_plan_vlastnicke_pomery_-_smena_pozemku
Příloha č.9: Navrh_na_porizeni_zmeny_UP_zkracenym_postupem_-_Robotnice_-

_zmena_vyuziti_ploch_z_OV_OB_na_ZMK
Příloha č.10:usn._RMC_17_16_0245_19_z_11.4.2019
Příloha č.11:753-robotnice-situace-arch-m-2500
Příloha č.12:MPP_lokalita_380_Pocernice
Příloha č.13:RMC_7.8.2018_Verejne_forum_na_Chvalech
Příloha č.14:Tabulka_c.2_Opatreni_k_reseni_overenych_problemu_Verejne_forum_na_Chvalech
Příloha č.15:ZMC_24.9.2018_Verejne_forum_na_Chvalech
Příloha č.16:Vyjadreni_odboru_uzemniho_rozvoje_MHMP_ke_studii_Park_Robotnice_13_9_2016

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

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

1) bere na vědomí

návrh podnětu MČ Praha 20 na pořízení změny územního plánu v k.ú. Horní Počernice,
iniciovaný jako opatření na základě Fóra Zdravé městské části Praha 20 konaného dne
29.5.2018 za účelem realizace lesoparku v lokalitě Robotnice

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



2) nesouhlasí

s podnětem na pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy spočívajícím ve změně využití
ploch z OB - čistě obytné s kódem míry využití C a OV - všeobecně obytné s kódem míry
využití B na ZMK - zeleň městská a krajinná na části pozemků parc. č. 4417/13, 4417/3
a 4417/2 v k.ú. Horní Počernice za účelem realizace lesoparku v lokalitě Robotnice, neboť
tato změna územního plánu je pro účely zřízení plochy veřejné zeleně (lesoparku) v daném
případě zbytečná, protože takový záměr lze řešit i za současného stavu územního plánu, a
současně by tato změna územního plánu znamenala snížení hodnoty a omezení případné
další využitelnosti pozemku parc. č. 4417/13 ve svěřené správě MČ Praha 20.

 
Projednáno s: Mgr. Alena Štrobová
 Starostka
 

Ing. Monika Brzkovská
 Vedoucí OSVS
 
 

Zpracováno dne 06.05.2019
 

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


