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Složka
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Uplatnění připomínek k návrhům změn vlny 19
územního plánu hl. m. Prah na území Horních
Počernic (tj. změn Z 3368/19, Z 3352/19
a Z 3338/19) projednávaných zkráceným
postupem.
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ZN 3
BJ/1315/2020

Ing. Jindřich Jukl
Člen rady
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zodpovídá: Ing. Richard Měšťan
Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Podpis:

Ing. Richard Měšťan
Vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Podpis:zpracoval:

Ing. Pavel Harwot
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Podpis:

Věc: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 územního plánu hl. m. Prahy
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.



(č. usnesení) (zn. předkl.)
Ing. Jindřich Jukl

1) bere na vědomí

oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 územního plánu hl. m. Prahy zkráceným
postupem a informaci o možnosti uplatnění připomínek k návrhům, změn nejpozději 7 dnů
od veřejného projednání tj. do 18.3.2020 včetně

2) bere na vědomí

informaci, že Rada městské části Praha 20 svým usnesením č. RMC/49/5/0926/20 ze dne
20.2.2020  ke změnám vlny 19 územního plánu, které se nacházejí na území MČ Praha
20, doporučila ZMČ:
1) souhlasit se změnami

• Z 3368/19 - umístění venkovního sportovního hřiště, přeložka kanalizace a přeložka
VPS40/TK/25 Horní Počernice – kanalizace a ČOV

• Z 3352/19 - zrušení VPS 10/TO/25 Horní Počernice – recyklace stavebního odpadu

2) nesouhlasit se změnou

• Z 3338/19 - zrušení vymezení historického jádra obce se stanovenou výškovou regulací

3) bere na vědomí

informaci, že podatelé návrhu změny na pořízení územního plánu Z 3338/19 podali dne
30.9.2019 pod názvem "REVITALIZACE AREÁLU VELAZ" další návrh na pořízení změny
územního plánu, který se týká stejného území (pořizovatelem veden pod ozn. jako podnět
č. 420/2019)

4) schvaluje

připomínku k oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 územního plánu hl. m.
Prahy, a to že nesouhlasí s vydáním změny Z 3338/19 - zrušení vymezení historického
jádra obce se stanovenou výškovou regulací, především s ohledem potřeby komplexního
řešení daného území v souvislosti s podaným podnětem 420/2019 - "REVITALIZACE AREÁLU
VELAZ". 

Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

5) ukládá

uplatnit schválené připomínky u pořizovatele územně plánovací dokumentace pro území
hl.m.Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP

1. Zodpovídá: RMČ,
Termín:    31.05.2020 Kontrolní termín:    

Zpracováno dne 18.05.2020
 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR)
a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.


