
 

l'.\l(' Praha 20

Odbor \ \>t„\\ h} .1 U/cmmho ro/ch

J1\\'m>k\\ (\4"

m3 :1 mm \) ÚŘAD MĚSTSKÉ CAST: PRAHA 20

Doručeno: 13.10.2020

MCP20 022765/2020

listy: 4 přílohy:

\'ěc: NÁVRH NA PORiZENi ZMĚNY ['ZEMNiHO PLÁNL' | " "| "| IIIIHIII" H" H“

p.1LllL1 '.1x1.111.1\L1111 : 4-1 — 1 4'1 od>t I \ n.:\\z/;\\o>u 11.1 : 55 .1de 3 .1 : 1\\ .‘Lix1. .‘1 /.1I-L.111.1 L'. 1\‘~ I'Mh Sh.. \\

L1/L1111111111p1.111.1\.1111.1»..1\Lh1111111‘1.iL11.1.11.L-?111.1 ulo—HLH: /11L1111 po/dclšicří přoirzw

Urgam \cřqzic >př;i\_\_ nzč>t>kc ;“„\>t\\ .1 ': Ž, 111. [’111} .1 1110110-. podat podnút 11.1 port/cp.: /111L-11_\ [ P pr.111.1 poř'. /.1\111L‘. .

(Magma: 'n'; m. P1311}. ()dhor L1/L1111111

11.1d11x1111) mó>1>kou Cam /;1>\3hu;c 11.1 U/L‘1111 \LL‘L' 111L1\1.\‘..)L11 cw... i‘.‘.Ll\1 11}: Kin-711} 1111\r1‘. podan \ poladownt

podobe krome pořizovatele 1 1111 \§L1L11111_\ 1151111111 .iutL‘L-tzc 211C\[>1\C Cum

v
r

1.1o .ro/\or. .11111u111.111:1.1\11 35 :*). '\IÍ Zl P111111 I). V přlpadc. IL‘ podnú!

l}/:L'1.L1 .1 111'11x111ch o>oř\_\ mohou podumt 11.1mm} 11.1 poh/cm /11.1L11 1.1111. \\ I P 11.1.1/L1 11.“.w11L1Li11‘.L'\:m 111L>1>k§L11

Lumi. 1111 71L'11L'11.) L1/L'1111 111'cd111L1 7111L'11} L P /;1.\.1':11.1_'L‘. \' případů. Ic d\m) podm- /\\>\1:*\L.\c 11.1 mm: \1L'L' 111L>Z>k_\L‘1.

Cam. zit-„>L 11}! (01.12111 11.1\r'11 podm \ po);uiouznc podobi- 11.1 \ §L1L11111_\ d.11L"L111L1 :11Lw1s'xc £11511.

('\ST \.

I. lI'dajc umožňující identifikaci na\ rhmatele

\hcm 1L1d11L. 1 L;\-L'L1L111_\L‘11111.1/11.1~I1J.1/11.1L'11-L1 kr1/AL1111.11.1111.111L d.~p.11L .1.1IL1 111. 11.1 ..11:L1'.1..".11L'1

_ organ \cřqnc .1.-g...

11.1/L'\. 11Lirc>.1(;1.1111‘ mí>to pro domů—umi). „\\—m .1111'11\11L'111.1 >1L1d11111 /.1.11;.::. \L'iLL1x111'11‘.}. 1L1IL111111.L'-111a11

: obtain .VQL'L'

V1111L111.1.111'13:11L1111.d.11u11111.11'.1/L1111. 1111\1.1 :rxuiL-hu pokut-„\ (popř _1111.111Li1‘L1.\.1 ;12.~.1.1..1L'.1\'.11111. 1L1LL':.111. L1-1111111

;.. E\ /1L}.111Lh.1 '1r.1\111Lk11 mohl . 11.1 1L'1 \ '.\':>\1-1"...::L\1w....1w.i..1m..nr1'....1.1‘~\/L-:::' 11 ‘.L' '\o >ť 1\ \c 1111 u/L1111 .111LL1

_1111L'11.1.11f1_'111L'111.d111u111Hum/L111.111:\..\1r\111c11.111.111}1;1l11.1pi 1111.1 \1\"c>1 1111...1.L'.1\111111. "r1111d11L'1 11.1/L'\

ne\o obchodu; .1m1_.1 1dc1‘. I:.xkačrí: „"—No n cpo ohdo\n _\ 1.1.1.11.11er'.\‘.1.\1Li.1 11'111.'11' 111111 .1L:.*L'\.1 pro doručována).

0505.1.111111\11L"n.1jL‘L111111_1111L‘11L111111r.1\111L1.L moi“). 1L'1L2u11. L'-111.11.

111'1111"\\ 1n\c>1or 1\l;\>t:\.:'\\. x111'11xL‘L1 11L'r1.\ prowzomrcl \LrL‘. 11L .i.111:'.1\111 :1L"1.1 \L'1‘L1_1:1L1 1L1L'E1111L1'1L'L1
~— I.

;riínhtmlxtur) 1

3.
1111/L1\. ada—>J. Pr\P\1d:1c 11.1/L\ 11L'11.1.1'11L...>d11; 11:11.1 1dL11111.1l-.11L‘111 Cz> \o 11L111.1.~11.i.1'1111) ‘...im. .1L1Ls.1 51.1.1 (Popř.

_1:1111 11.1101 pro .1.~r1.1L'.1\111111. o>o'm .1pr11x11L'11111‘1L'Li11111 1111L111L1111 .111r.1\:1L:1L-11..1 1:1\L1>:.1r;1. 1L- L1.».1 L-111111..

111:.1111111LL' 1111.111\LfL‘11.11.1Li..11.1r11\11111L11.1 \LrL'11.1.11LL111111Ll-..»1111111.n1r111.1..1.11.11..“ x11r.1\1.1_1L' nebo pr\\\o1u_|c

 

.\.1\r.“.11_1L--l: poh/cn; /111L'111} L'P \1L1L'1111\131.~\.11L1Iu.5.11. 1.1.1111L1.111>.1IL111L1 \ hodc | 111111.11L-11L' \ >;'\:t\.\\>t\\'\:\.c přzlo/c.

_ .—

;iIÍU ' HL“
_. __.

S11‘;111'1.11 l / J



\n ritux ;:ťcl jcdm

L Mun—Mami-

je Ahtoupcn

'HTIUZUX přijmu—rn. datum tmm/cm. {MAIN indlcizu počinu (popř. _:Izm ac}

' J. Í „ . " '...

:“.C'\\ Num—ma.! trim. Idcntjmux. .

Wm .,~_:‘r;1\::¢mjcdndt _KUCIÍCHI pnnrtzckc moh). Icchhn. c-m;nl

\: pin gwinqxwartzl. z‘hgxzdnc u_i/cx

Chio “;ch uřninhn) ledj. Adrcm mi 3. 130m" mnu. J\ŽÍCxi :‘rn domén—mm).

 

Pon-ník) dnttcnc run Them/111611} l P

kamxtmlm U/L‘HHmanka Cm:

  

in;—gm m ' _ '
I’ . Hum: I’ugcrizzgc h:

para-1m t

()\Í.:'Ž'

Jaim—Ž; \c a \ [cc pw/cniku. phpqxgc rim rřmxaícl udaje \ \;mmmtatnc prim/y

.—.

_J {mu ;, HC

L \cdcrt; \l;1\111lck)cřl tichu ubdn'hných pm k pU/cnzku ucho stmbč na tug-:11:

Stranka : 1 4

druh pn/cmku pmi \ _\ mcmc musím nuttux tmm

mincím: 45M



ll. Popis nm rhmané Imén}

(premixů. :1.:\r3111\.1:1L‘ 111 1L1.1L‘L1 zmen) (P. .1. \\>t\)n_\ (Mpix \\;nrhmanc m 1:11;. 1 P. pr“1.1Liz.L' Li~\'1111L'-11\ gumehm

IAA„wem :1.1\131. rC\L1H. unc—na 1".1:11.'1LL111}1111.111r 11:1d11L‘“nutornwho uspořudut: ../c::1:. L": :11111111.1\r1111\m [mam

\L'L-t11L-1:.1\r:111\;111}L1111111.111L'1 711n111.11111d1.1/111 11111L111nvdclcnd11111Ld1111111\\L: :..11}LL‘1L‘E:1

I 'e \'uirujíeím územním plánu jefunkční \il'užírí území vedeno jako Z.\II\' — zeleň měsnka a krajinná a S | '-D

— \'šeoheeně \míšene'. Změnou územního plánu hv „um junkčního využití území vedena jako ZUK — zeleň

mum/mi a kraji/ma'. b_\la zmenena na S!D — \šeobecně \mnene'. Jedna \e zhruba o 162- m‘ . Ilrunici měněne'ho

uzemí (1an panela ()2 I k.ú. Horní Poeernhe \e \/a\micní imestora. Rona/I změny je patrný : přiložených

\ituaěníeh \'_\"kre\u.

Změna uzemí - Z.UK 1622 m“ na u:,emí \ kódem Sl ll).

lll. ldajc 0 \'ouča—nem \)užití ploch dotčených n-Ln rhcm nan rhm alelc

Doli-ené uzemí w nachazí r mě\l\ke' \'u'stí Praha Ill — Horní Počerníee. Oblmt je ohraničená parcelou 6.3 ] k.ú.

Horní Počernice. na ktere je uvažovalo: :,měna ("P. S dotčeným územím hraničí ulice _\'a'ehod\ka'. která tvoří

příuuporou komunikací do arealu \nn'ehníka. I'mn'azujícím ok'olí \e nachází ohdohna' :a'uuvha tvořená

adminíslralívnímí celky. uh_\'ro\'aeím zařízením (: k'omple.\'_\' menších [fro/Hulk firem a prodejen. Dotčené území

má rovinalí' charakter. mírně wahoruný \'_\"ehodním směrem. \“ puvodní odletovou zelení a zpevněný/ni

plochami. Navazujícípo:emk_\' mujifunkční r_ružílíSl '-D. \ obdobným charakterem stave/1.

IV. Dmud) pro pořízení změn) l P

Podnětem pro změnu územního plánu je :u'měr \mrehníku ro:,šíří! stávající areal firm}: r_1'II.",ir pozemek k dané

funkcí. kterou :ajíw' (loualečnou kapacitu starajících (\ budoucích potřeb/inny (\'Immí užití nebo pronájem).

l_'\"\la\'ha je plánována na parcele 62 ] k.ú Horní Počernice. která je r \oučawe' době dle ú:emního pla'nu : (Stivi

tvořena funkčním \'_\'u:'í!ím území ZUK — zeleň mě.\l\ká o krajinná. Záměrem in\'e\lora je tedy „změna omezení

ča'w' pozemku pro možnou \jednoeení územíjako „\ou\'i_\le'ho celku r dané lokalitě.

\„ PD./C \l'm 1.‘ ‘1'J I'll“

 

81:11:13.1} / 4



‘
c

[
-
1

[
-
1

H
[
]

H

ČÁST B.

Přiluh) k n-(n rhu na pořízení změm l P:

«fix-r1; nuit“ .1 J\CďCRf—gh moim‘wtx .1 u/mCIc [*:/'Run. pf'xpgdnč duplmc dalc p „HALU—JIM“ *.„ifsl

a) pminnb

\:tzzrtcěx Agnntxalzi: :mpx

pf‘crfiuizi} „ka—\ L'/cIíZI_ m MCT-cm Vic: Aný—m1:3\rřzn\.1zm.do sumec na. ;uuzkgui. Amway: rtm.;p) :icc‘o

\ _\ Rtg—m platu-Fm u/cmmhn plánu

mmgnctn :*.:„xzztclc 11 pro n.1\rh«,\\;ilclc. Mur; ncn: \ l.1\II]ll\CI‘.] prcdmélmci‘. pw/cm'w ;: mus“

\ phpmiú pmiml naxrhu městskou Cam / \ [.thu podm—lu: příslušné uxncxczn AhmpuclmJ 2:161ka CASH.

Ina/m. „MÍTde (pup'r mum pro doruémnm )A mnm nprm ném jednat za nrgm \cí'cmc \pm _\. tclc21\n.c—m;nl

h) no.-pm inné

gamut gran-\.z/Lg'ic: \.a\::‘.1c:\;1 nczm omznhtm pram xprcdmémcmu watt.; jc-x. :*..a'

 

ij/zglxxu. tic?» pmxmukuu ow‘mu Incpxlm \c wrgmu \tumi sprch). můxtmřgši C_i—I; J "If. tn PT;1‘;_\). nc MAN.

.— .' ‘ c»—' --.

..x/ ,‘ .HL‘xgg

LIJAI ÚPLNĚ“ (*. \DI\ÍC

lccčmxcku mmm



PODÁNÍ PODNĚTU NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

SDÍLENÉHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU



1. Identifikační údaje

1.1. Údaie o stavbě

Název akce: Návrh na změnu územního plánu

Místo: Praha, k.ú. Horní Počernice [643777]

Parcela č. 62/1

Předmět projektové dokumentace: Návrh na změnu územního plánu

 

SEZNAM POZEMKÚ DLE KN

 

Katastrální území Praha — Horní Počernice [643777]

 

 

    

Parcelní Výměra

číslo [m2] Druh pozemku Vlastník pozemku

, Ekologické a inženýrské stavby, spol. s.ro.

62/1 4508 ostatnl plocha Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice  
 

1.2. Údaie o investorovi

Stavebník, investor:

 

1.3. Údaje o zpracovateli proiektové dokumentace

Generální projektant:

Vypracoval:

Zodpovědný projektant:

 



2. Odůvodnění a předmět navrhované iniciace

Podnětem pro změnu územního plánu je záměr stavebníka rozšířit stávající areál firmy,

využít pozemek k dané funkci, kterou zajistí dostatečnou kapacitu stávajících a budoucích

potřeb firmy (vlastní užití nebo pronájem). Výstavbaje plánována na parcele 62/1 k.ú Horní

Počernice, která je v současné době dle územního plánu zčásti tvořena funkčním využitím

území ZMK — zeleň městská a krajinná. Záměrem investora je tedy změna omezení části

pozemku pro možnost sjednocení územíjako souvislého celku v dané lokalitě.

Ve stávajícím územním plánu je funkční využití území vedeno jako ZMK — zeleň městská a

krajinná a SV-D — všeobecně smíšené. Změnou územního plánu by část funkčního využití

území vedená jako ZMK — zeleň městská a krajinná, byla změněna na SV—D — všeobecně

smíšené. Jedná se zhruba o 1622 m2. Hranicí měněného území tvoří parcela 62/1 k.ú. Horní

Počernice ve vlastnictví investora. Rozsah změnyje patrný z přiložených situačních výkresů.

3. Popis

3.1. Popis dotčeného území

Dotčené území se nachází v městské části Praha 20 — Horní Počernice. Oblast je ohraničená

parcelou 62/1 k.ú. Horní Počernice, na které je uvažována změna ÚP. S dotčeným územím

hraničí ulice Náchodská, která tvoří přístupovou komunikaci do areálu stavebníka.

V navazujícím okolí se nachází obdobná zástavba tvořená administrativními celky,

ubytovacím zařízením a komplexy menších výrobních firem a prodejen. Dotčené území má

rovinatý charakter, mírně svahovaný východním směrem, spúvodní náletovou zelení a

zpevněnými plochami. Navazující pozemky mají funkční využití SV—D, s obdobným

charakterem staveb.



 
Obr. 7 — letecký sníme/< dotčeného území

3.2. Územní plán

3.2.1. Stávající stav

ZMK — zeleň městská a kraiinná

Funkční využití:

Přírodní krajinná zeleň, skupiny porostů, rozptýlené Či liniové porosty dřevin i bylin, záměrně

založené plochy a linie zeleně (parkové pásy), pobytové louky.

Doplňkové funkční využití:

Veřejně přístupná hřiště přírodního charakteru, dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná

zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky,

pěší komunikace a prostory a komunikace účelové. Nezbytná plošná zařízení a Iiniové vedení TV

(pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny. Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení

potřeb území vymezeného danou funkcí). Komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a

liniové vedení TV, stavby a zařízení pro provoz PlD. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu

(související s vymezeným funkčním využitím).

SV — všeobecně smíšené:

Funkční využití:



Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 OOO rn2 prodejní plochy, stavby

pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská

zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení

veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní

zařízení, služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro

bydlení, drobná nerušící výroba1a, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako

nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PlD, sběrny

surovin, malé sběrné dvory.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace

vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže.

Výjimečně přípustné funkční využití:

Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou plochou

nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární

zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu

pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a

chovatelství.

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkci ve

všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %.
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3.2.2. Navrhovaný stav

SV — všeobecně smíšené:

Funkční využití:

Bydlení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 rn2 prodejní plochy, stavby

pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská

zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, zařízení

veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní

zařízení, služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro

bydlení, drobná nerušící výroba1a, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako

nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, sběrny

surovin, malé sběrné dvory.

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace

vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže.



Výjimečně přípustné funkční využití:

Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou plochou

nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární

zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven, dvory pro údržbu

pozemních komunikací, sběrné dvory, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a

chovatelství.

Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve

všeobecně smíšeném funkčním využití v podílu celkové kapacity vyšším než 60 %
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Informace o pozemku

 

 

 

 

Parcelní číslo: QM

Obecz miwií

Katastrální území: Horní Počernice [643—777]

Číslo LV: 2760

Výměra [m2]: 4508

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, 'iní o rávnění    

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována Žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádnéjíné zápisy.

__„J,., V.“ ‘- /_-_.'„ , ‘,\ ,, .. ___ ._ A.»
»x_,‘ „_ \ v_<,r » , .i Jw‘,.,»~ \

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální

pracoviště Praha/zl

Zobrazená údajemají informativní charakter. Platnostřk 7137102020090000

© 2004 — 2020 Český úřad zeměměřický a kamstrélnw Verze aplikace 5.6.6 build 0
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SITUACE VÝHLEDOVÁ
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NAVRHCNANV cum

SVA/mel ZELENÉ ?“)ch

NAVRHOVANE ZELENE Hocw

aux/MK:! cinem

ZPEVNENE Homo! - uma/A DLAZBA

STAVMKCI cnoanx ZAMKOVAMBA

NRANICE Fuuxcmcn moou DLE mmsno UZEMNÍNO mnu

Mmrcs ZMĚNY rumem PLOCNV
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SV.D KOD wuzul umv v uzení snvucl

Z M K «on vwzm WRY v ÚZEMI stvulcl v nose DOTCENE zchou

POZNÁMKA:

NAVRHOVANÝ OBJEKT (OBCHODNI ZANZENI) - ZASTAVENA PLOCHA 1200 m2

 

 

   


