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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 20
(č. usnesení)
1) bere na vědomí

(zn. předkl.)
Ing. Jindřich Jukl / Bc. Jaroslav Kočí

aktuální stav pořizování změny územního plánu Z 2870/00 "Vymezení trasy sběrné
komunikace městského významu, tzv. komunikační spojky MUK Beranka, mezi ulicí Ve
Žlíbku a MUK Beranka a její zařazení mezi VPS", kdy zadání změny bylo schváleno usnesení
ZHMP 24/20 ze dne 23.02.2017 a kdy pro zpracování jejího návrhu je třeba předložit
pořizovateli (odbor územního rozvoje MHMP) podkladovou studii.

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

2) bere na vědomí
že MHMP, Odbor strategických investic nechal zpracovat pro komunikační propojení Ve
Žlíbku – MÚK Beranka společností PUDIS a.s. technickou studii k EIA nazvanou „stavba
č. 42824 Komunikace Ve Žlíbku –MÚK Beranka“, a to jako podklad pro oznámení záměru
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, kdy tato technická
studie může současně sloužit jako výše uvedená požadovaná podkladová studie pro návrh
změny územního plánu Z 2870/00.
3) bere na vědomí
souhlasné stanovisko Rady městské části Praha 20 ze dne 23.10.2020 ohledně
použití technické studie k EIA akce „stavba č. 42824 Komunikace Ve Žlíbku – MÚK
Beranka“ jako podkladové studie pro změnu územního plánu Z2870.
4) souhlasí
aby jako podkladová studie pro změnu územního plánu Z2870 byla použita studie
zpracovaná 06/2017 společností PUDIS, a.s. pro akci nazvanou „stavba č. 42824
Komunikace Ve Žlíbku–MÚK Beranka“.
5) ukládá
spolu s tímto usnesením ZMČ zajistit předání technické studie akce „stavba č. 42824
Komunikace Ve Žlíbku – MÚK Beranka“ zpracované 06/2017 společností PUDIS a.s., jakožto
podkladu pro změnu územního plánu Z2870, pořizovateli územně plánovací dokumentace
pro území hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje MHMP.
1. Zodpovídá: RMČ,
Termín: 07.01.2021
Projednáno s:

Kontrolní termín:
Ing. Vilém Čáp
Místostarosta

Zpracováno dne 30.11.2020

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

