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Zastupitelstvo městské části
Praha 20

11. jednání dne 10.02.2020

Složka

3.04
Vyjádření k 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/1016/2020

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 v k.ú. Horní Počernice -
přeložení plochy DU (urbanisticky významné plochy a dopravní spojení) při
komunikaci K Berance, a to v rozsahu od ul. Ve Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a
vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU

Obsah: Příloha č.1: Duvodova_zprava_ZMC_podnet_obyvatel_MC_P20_na_zmenu_UPN_HMP_-
_lokalita_K_Berance.pdf

Příloha č.2: navrh_na_porizeni_zmeny_UPN_HMP
Příloha č.3: priloha_c._1_-_seznam_navrhovatelu
Příloha č.4: priloha_c._2_-_seznam_dotcenych_pozemku
Příloha č.5: vykres_c._4_navrh_zmenu_UPN_HMP_prelozeni_plochy_DU_pri_komunikaci_K_Berance_a_vymezeni_plochy_zelene_na_misto_stavajici_plochy_DU
Příloha č.6: vyjadreni_RMC_P20_ze_dne_21.11.2019_k_podnetu_na_zmenu_UPN_-

_prelozeni_plochy_pri_ul._K_Berance

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

VARIANTA A)
(č. usnesení) (zn. předkl.)

Polydorová Karla
1) bere na vědomí

souhlasné stanovisko Rady městské části Praha 20 k podnětu na změnu územního plánu
hl. m. Prahy v k.ú. Horní Počernice - přeložení plochy DU při komunikaci K Berance, a to v
rozsahu od ul. Ve Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně na místo stávající
plochy DU.

2) souhlasí

s podnětem na změnu územního plánu hl. m. Prahy v k.ú. Horní Počernice - přeložení plochy
DU při komunikaci K Berance, a to v rozsahu od ul. Ve Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a
vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU

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



3) ukládá

zaslat stanovisko ZMČ Praha 20 k tomuto podnětu na změnu územního plánu hl. m. Prahy
pořizovateli územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, Odboru územního
rozvoje MHMP

1. Zodpovídá: Člen rady, Karla Polydorová
Termín:    10.03.2020 Kontrolní termín:    

VARIANTA B)
(č. usnesení) (zn. předkl.)

Polydorová Karla
1) bere na vědomí

souhlasné stanovisko Rady městské části Praha 20 k podnětu na změnu územního plánu
hl. m. Prahy v k.ú. Horní Počernice - přeložení plochy DU při komunikaci K Berance, a to v
rozsahu od ul. Ve Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně na místo stávající
plochy DU.

2) souhlasí

se schválením pořízení navrhované změny územního plánu hl. m. Prahy v k.ú. Horní
Počernice (přeložení plochy DU při komunikaci K Berance, a to v rozsahu od ul. Ve Žlíbku
až po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU), s tím, že
další kroky projednání změny by byly podmíněny pořízením územní studie, která by ověřila,
případně upravila návrh požadované změny.

3) ukládá

zaslat stanovisko ZMČ Praha 20 k tomuto podnětu na změnu územního plánu hl. m. Prahy
pořizovateli územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, Odboru územního
rozvoje MHMP

1. Zodpovídá: Člen rady, Karla Polydorová
Termín:    10.03.2020 Kontrolní termín:    

VARIANTA C)
(č. usnesení) (zn. předkl.)

Polydorová Karla
1) bere na vědomí

souhlasné stanovisko Rady městské části Praha 20 k podnětu na změnu územního plánu
hl. m. Prahy v k.ú. Horní Počernice - přeložení plochy DU při komunikaci K Berance, a to v
rozsahu od ul. Ve Žlíbku až po ul. K Odpočinku, a vymezení plochy zeleně na místo stávající
plochy DU.

2) nesouhlasí

s podnětem na změnu územního plánu hl. m. Prahy v k.ú. Horní Počernice (přeložení plochy
DU při komunikaci K Berance, a to v rozsahu od ul. Ve Žlíbku až po ul. K Odpočinku,
a vymezení plochy zeleně na místo stávající plochy DU), a to z důvodů preferování již
pořizované změny územního plánu č. Z 2872/00 - "Přeložka komunikace K Berance podle
původního konceptu územního plánu jižním směrem", kdy podání podnětu na tuto změnu
bylo schváleno základě usnesení ZMČ P20 č. 20/3.8/13 ze dne 28.6.2013

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



3) ukládá

zaslat stanovisko ZMČ Praha 20 k tomuto podnětu na změnu územního plánu hl. m. Prahy
pořizovateli územně plánovací dokumentace pro území hl. m. Prahy, Odboru územního
rozvoje MHMP

1. Zodpovídá: Člen rady, Karla Polydorová
Termín:    10.03.2020 Kontrolní termín:    

 
Projednáno s: Zbyněk Mucha
 Člen rady
 
 

Zpracováno dne 03.02.2020
 

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


