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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

VÝPIS

75. schůze

číslo RMC/75/33/1469/20
ze dne 23.10.2020

Podkladová studie pro změnu územního plánu Z 2870/00-Vymezení
trasy sběrné komunikace městského významu, tzv. komunikační
spojky MUK Beranka s ulicí Ve Žlíbku - (6.01)

Rada městské části Praha 20
 

1. bere na vědomí

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 návrhu změny Z 2870/00 je třeba předložit
pořizovateli (odbor územního rozvoje MHMP) podkladovou studii.

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. souhlasí

aby výše uvedená technická studie k EIA „stavba č. 42824 Komunikace Ve Žlíbku – MÚK
Beranka“ zpracovaná 06/2017 společností PUDIS a.s. byla použita jako podkladová studie pro
změnu územního plánu Z2870.
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4. ukládá

předložit Zastupitelstvu městské části Praha 20 návrh schválit studii zpracovanou 06/2017
společností PUDIS, a.s. pro záměr „stavba č. 42824 Komunikace Ve Žlíbku –MÚK
Beranka“  jako podkladovou studii pro změnu územního plánu Z2870.

4.1 Zodpovídá: Ing. Jindřich Jukl, Termín: 31.12.2020
Člen rady

Usnesení - Schváleno (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Ing. Pavel Harwot, Referent uzemního plánování
předkládá: Ing. Jindřich Jukl, Člen rady

Bc. Jaroslav Kočí, Člen rady
bod jednání: BJ/1764/2020


