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Městská část Praha 20

Rada městské části Praha 20

USNESENÍ

98. schůze

číslo RMC/98/1/1765/21
ze dne 16.04.2021

EIA - Klánovická spojka - (3.01)

Rada městské části Praha 20

 

1. bere na vědomí

dokumentaci k záměru "Klánovická spojka".

2. konstatuje, že

"Klánovická spojka" je součástí širšího dopravního řešení, které zahrnuje též MÚK Beranka
a Hornopočernickou spojku. Realizace MÚK Beranka, Hornopočernické spojky a Klánovické
spojky má zejména v Horních Počernicích ulehčit dopravně silně zatížené Náchodské ulici.

3. žádá

vzhledem k tomu, že v dokumentaci k záměru téměř nebyly vyhodnoceny kumulativní vlivy
záměru se záměry ostatními  (v rozporu s požadavky vznesenými ve zjišťovacím řízení nejen
MČ Praha 20), a proto není jasné, jak bude území v budoucnosti zatíženo nejen realizací
záměru samotného, ale též záměry s ním přímo souvisejícími,  aby byl záměr v předložené
podobě zpracovatelem stažen a přepracován. Požadavky MČ Praha 20 na přepracování
jsou uvedeny v přílohách, které jsou nedílnou součástí  tohoto usnesení:

- Příloha k usnesení č_1_ Připomínky MČ Praha 20 k hlukové studii

- Příloha k usnesení č_2_ Připomínky MČ Praha 20 k oznámení  záměru a k dokumentaci

- Příloha k usnesení č_3_ Připomínky RNDr_Dvorské k záměru.
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4. ukládá

zaslat usnesení Rady orgánu EIA.

4.1 Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy Termín: 16.04.2021

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Mgr. Petr Měšťan
starosta

Ing. Vilém Čáp
místostarosta

zpracoval: Mgr. Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
předkládá: Eva Alexová, Místostarosta 2
bod jednání: BJ/2176/2021


