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Harwot Pavel

Od: Ing. arch. Zdeňka Riegrová <riegrova@ipr.praha.eu>
Odesláno: 9. května 2018 12:02
Komu: Harwot Pavel
Předmět: RE: zrušení dochovaného historického jádra, MČP20, pozemky parc. č. 4284/1, 4282/1, 4284/8 a další

Dobrý den, pane inženýre,  
 
k Vašemu dotazu Vám sděluji: 
 

-          historické jádro v předmětném území v Horních Počernicích bylo vymezeno, projednáno a schváleno procesem 
pořízení ÚP hl. m. Prahy. Platného od roku 1999 

-          obecně - historická jádra na území hl. m. Prahy byla v platném územním plánu vymezena na základě odborných 
místních průzkumů, historických a urbanistických souvislostí a podkladů od institucí, zabývajících se památkovou 
ochranou a péčí 

-          pokud se vlastník pozemků v dotčené lokalitě domnívá, že historické jádro je v ÚP hl. m. Prahy vymezeno 
mylně, je nezbytné v procesu pořízení změny ÚP znovu posoudit a vyhodnotit všechny územní aspekty a 
následně tento regulativ v plánu buď potvrdit nebo změnit 

-          IPR Praha se k podnětům na změny ÚP hl. m. Prahy vyjadřuje v rámci projednávání v každé fázi – podnět na 
změnu UP, zadání změny, návrh změny – podnět je důkladně vyhodnocován a prověřován urbanisty, dopravními 
inženýry, odborníky na TI, zeleň… 

 
S pozdravem 
 
Zdeňka Riegrová 
KPU/SDM IPR Praha 
 
IPR Praha 
------------ Ing. arch. Zdeňka Riegrová 
urbanista - koncepční projektant 
------------ Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
Kancelář podpory území  
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2 (cz)  
[budova B-309]  
------------ riegrova@ipr.praha.eu 
T) +420 236 004 728 
------------ www.iprpraha.cz 
 
Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud jste 
obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom, prosím, e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této 
zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.  

Sdělení zasílaná formou e-mailu nemají charakter právního jednání, kterým by se Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy zavazoval vůči dalším stranám. Tato 
zpráva a sdělení v ní obsažené není návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) nebo přijetím takového návrhu ani jakýmkoli projevem vůle zřídit, změnit, zrušit, potvrdit, 
zajistit či utvrdit závazek nebo dluh Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. 
 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy nenese odpovědnost za viry, které by mohl email obsahovat, je vaší odpovědností e-mail a jeho přílohy zkontrolovat. 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy nenese odpovědnost za případné šíření počítačových virů přenesených tímto emailem. Institut plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu způsobenou otevřením tohoto emailu nebo jeho příloh. 
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The contents of this email and any attachments are confidential to the intended recipient. They may not be disclosed to or used by or copied in any way by anyone other 
than the intended recipient. If this email is received in error, please notify the sender immediately and delete it and any copies from your systems.  
 
No employee is authorized to conclude any binding agreement on behalf of Prague Institute of Planning and Development with another party by email. This message and 
the information contained in it do not constitute a draft contract (nor an offer), the acceptance of such a draft, nor the expression of a will to establish, modify, 
cancel, confirm, secure, or affirm any obligation or debt of Prague Institute of Planning and Development.  

 
Please note that neither Prague Institute of Planning and Development nor the sender accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan or 
otherwise check this email and any attachments. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The company accepts no liability 
for any damage caused by any virus transmitted by this email.  
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From: Harwot Pavel [mailto:Pavel_Harwot@pocernice.cz]  
Sent: Wednesday, May 09, 2018 9:19 AM 
To: Riegrová Zdeňka Ing. arch. (SDM/KPU) <riegrova@ipr.praha.eu> 
Subject: zrušení dochovaného historického jádra, MČP20, pozemky parc. č. 4284/1, 4282/1, 4284/8 a další 
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Dobrý den. 
 
Na jednání komise výstavby a územního rozvoje městské části Praha 20 – Horní Počernice ze dne 
18.4.2018 se projednával podnět na změnu UPn spočívající ve zrušení závazného části územního 
plánu hl. m. Prahy - dochovaného historického jádra bývalé samostatné obce na pozemcích parc. č. 
4284/1, 4282/1, 4284/8 a další při ulici Božanovská. Komise si vyžádala doplnit informace (od 
zpracovatele ÚPn) o tom, jak a kdy bylo na daném území historické jádro vymezeno. 
 
Zasílám podnět žadatele a zápis komise mčp20: 
 
http://www.uschovna.cz/zasilka/YTRZFZT5S5AK7IKS-G7E/BX7JTDIEHG 
 
 
 
Děkuji. 
 
 
Pavel Harwot 
referent odboru výstavby a územního plánování 
Úřad městské části Praha 20 - Horní Počernice 
linka: 271 071 660 
mail: Pavel_Harwot@pocernice.cz 
 
 


