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I. Identifikační údaje

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

   
 

  

 

 

   

Druh subjektu Právnická ogoba

.Imáno | Gabriela Příjmení Chamrová

Titul před I Titul za Datum narození

.In'lénor'hlázev subjektu Městcká ČáSt Praha-Dolní Cl'tabrj..r

IČ oo23 1 214

Ulice ÉĚŠŠÉMRÉ Žvůliiišziý &' 253 Č. orientační 5

PEČ 1 34cm Obec | Pr;ha a

ID datové schránky ztiblTa'j

Telefon 233851221 Mob. telefon TEAS—Som

Email gabrielachamrovaoýdc hat—fv.cz-

Jméno jednatele Miroalav Malina _   

vyjádření k projednávané územně plánovací dokumentaci hl. m. Praha,'

 



||. Upřesnění připomínky

 

 

 

 

   

Typ dokumentace Změna noveho ÚP

'ui'lna D1

Fáze Návrh

Projednávání Společně jednáni

 

Dotčený pozemek připomínkujícího

 

   
 

 

 

   
 

Katastrální území Dolní Chabry Parcelní čislo

Číslo změny: Předmět

1 Nový územní plán hl.m. Prahy

Text vyjádření

li Letiště 1v'áciava Havla, navrhujeme zrušit vymezení koridoru pro paralelní vzletovou a

přistávací dráhu RWY ůěHfltiL.

Odůvodnění připomínky ad ii

Domníváme se, že dojde k dalšímu přetížení hlukem na území Dolní Chabry. Územně

analytické podklady textová část 1 too prokazují, že Praha je přetížený hlukem.

Odůvodnění připomínky ad 2]

Dolni Chabry jsou trvale proti výstavbě nové letové dráhy na letišti 1|v'áclava Havla. Tato dráha

je plánována o 1,3 kilometrů blíže k centru Prahy a hluk: letadel by tak významně zasahl

obyvatele městských částí Dolní Chabry. Pro Dolní Chabryje naprosto nepřijatelné. aby dnes

soukromá společnost Letiště Praha as. svým provozem a ambici stát se významným kargo

překladištěm pro střední Evropu touto svojívýděleěnou činností narušovala život tisíců

občanů a poškozovalajejich zdraví. ve všech civilizovaných zemích se letiště budují a

odsouvaji daieko za hranice měst, u násje tomu naopak | ZUP. stanovují přiměřenost rozvoje

a odmitani masivni nákladní dopravy. Citujeme: „umožnit přiměřený rozvoj letiště Praha-

Fiuzyně [Letiště václava Havla Prahai a koordinovat ho s rozvojem dotčeného území: těžiště

rozvoje spatřovat předevšim v osobní dopravě nam isto nákladní dopravy ve formě

leteckého překladiště Evropy"

Odůvodnění připomínky ad 3} Nenaplnění úkolů ZUFi při vypracování návrhu lviPP

4.4 Oblastí zasažené provozem letišť {51.}

4.4.1 Ruzyně {SUN

Poloha ve městě: Severozapadni okraj Prahy na území MČ Praha &, Praha-Nebušice, Praha-

Suchdol, Praha 1?. PraharPFedni Kopanina, Praha B, Praha-Dolní Chabry, Praha—Březiněves.

Zasahuje do katastrálních území: Ruzyně, Řepy, Liboc, Nebušice, Přední Kopanina, Lysolaje,

Suchdol, Sedlec, Bohnice, Čimice, Dolni Chabry, Březiněves.

Důvody vymezení: Území vymezena obalovou křivkou denní izofony Lneq-D : 55 dB a nocni

izofony Lnecj-N : 45 dB z leteckého provozu letiště Prahavlšuzyně (Letiště 1v'áclava Havla

Prahal po rozšíření dráhového systému o paralelní dráhu v souladu s Politikou územního

rozvoje ČR, úkolem Li . Předpokládané rozšíření letiště může mít negativní dopady na

stávající využití a může omezit rozvoj a budoucí způsob využití území ve vymezené oblastí.

1viyjádřeni k projednávané územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy



Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentací:

al navrhnout způsob využití a prostorové regulativy respektující podmínky provozu letiště,

hj navrhovat umístěni citlivých funkcí [bydlenir školství. zdravotnictví) za podmínky

prokazatelného splnění legislativních požadavků na kvalitu prostředí, zejména zatížení

hlukem:

Úkoly a) ani bi nejsou splněny

Odůvodnění připomínky ad 3]

Současné zatížení města hlukem Praha je z akustického hlediska nejzatlženějším regionem z

celé České republiky. Podll obyvatelstva zasažený nadměrným hlukem se pohybuje podle

údajů SZÚ těsně nad 50 %. Nejvýznamnějšíakus-tlcký problém ve městě představuje hluk ze

silniční dopravy Dstatnízdroje dopravního hluku. tedy letecká doprava, se uplatňují místně.

Z výsledků hlukového posouzení WURU vyplývá, že skoro třetina obyvatel hlavního města

bydlí v prostředí, kde noční hlukz některého z dopravních zdrojů dosahuje nebo přesahuje

513

dB. WURU se snažilo oproti SZÚ vysledky politicky zpříjemnit, nebo nebrala v ůva hu

některé zdroje lnepř, všechny průmyslové zdroje ...)

rEldůvodněnl připomínky ad 4}

Z vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu hl. m. Prahy [Metropolitního plánui

na udržitelný rozvoj ůzernívyplívá. vlivy hluku:

„Akustická studie vyhodnotila očekávanou akustickou situaci ve vztahu k platné legislativě.

1|vij-l'hodnocení akustické situace je provedeno projednotlivé posuzované dopravní zdroje v

souladu se zákonem č. ESBIEDDÚ Sb. v platném znění a s nařízením vlády č. BEECH 1 Sb.

1|ulýttiočty a analýzy akustické situace v hl. m. Praze prokázaly, že ve výhledovém stavu za

předpokladu naplnění podmínek Metropolitního plánu bude vzhledem k charakteru

intravilánu hl. města docházet k překračování hygienických limitů platných dle současné

legislativy."

Pokud pak WUHU došlo ke kladnému závěru vyhodnocení MPP, tak zejména proto, že

předpokládá využití lepšího automobilového parku To ale pracuje s veličinou, která se

nemusí v čase v průměru zlepšit lviz dovozy ojetých aut do CR}.

 

  
Počet příloh 1

v%ď/Édne f/ýÉ/ay

  

 

vyjádření k projednávané územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy



Městská část Praha-Dolní Chabry

Zastupitelstvo městské části

24. zasedání

IS. července 201 3

usnesení

č. leflBÍZMC

Vyjádření MČ Praha-Dolní Chabry [; návrhu Melmpulimfhc: plánu

Zastupitelstva MČ Praha — Důlní Chabry

- souhlasí s připomínkami k návrhu Mctropolitniho plánu hl, m. Prahyr bod

l, 2, 3, 4, i, 6, T,E,9,Ifi, IL12,13,14.
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Podání připomínky'

|. Identifikační údaje

Druh subjektu Právnická osoba

Jméno Gabriela Fříjmení Chamrová

Titul před Titul za Datum narození

Jménoíhlázev subjektu Mě5t5ká East Praha-Dolní Chabrv

EC oo231 2?4

„ve :gfiggmké 353333“- 253 Coríentační

PSČ . 1840!] Ohel: Praha 3

ID datové schránky ztíío2 ?j

Teiefon | 18385132 Mob. telefon H34856?B

E-rnaii gabríela,chamrova@dchahry.cz

.Imánu jednatele Miro slaw Malina    

vyjádření k projednávané úzernně piánovací dokumentaci hl, rn, Prahyr



ll. Upřesnění připomínky

 

 

 

 

 

Typ dokumentace Změna nového [ZIP

vlna tl'l

Fáze Návrh

Projednávání Společná jednáni   
Dotčeny pozemek připomínkujícího

 

Katastrální území Dolní Chabry Parcelní číslo

   
 

 

Číslo změny: Předmet

 

  
1 Novy úaemniplán hl.m. Prahy

 
 

Text vyjádření

2'i a) Navrhujeme odsunout trasu 91 o-si [ir—IB „Pražský okruh" [SOKP] mimo území Dolních

Chabry, Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

Odůvodnění připomínky ad 1 }

Trasu Pražského okruhu lze vést i jinak, to prokázal i projekt „Severní" varianty.

Odůvodnění připomlnky ad 2}

„Severní'“ varianta, kteráje charakterizována přechodem 1vltavy severně od města Roztoky u

Prahy a následnym napojením na dálnici D8 (Praha — Drážďany) v prostoru severně od obce

Zdiby, nebude zatěžovat Dolní Chabry hlukem a emisemi.

Odůvodnění připomínky od 3,1

Nyní prosazovany projekt (SOKP) se původně jmenoval „Pražský rychlostní silniční okruh"

{FRED} a byl do území naplánovánjako mestská rychlostní silnice cca v roce 1963. Na

„Silniční okruh kolem Prahy"je přejmenován - a to zejména proto, že pražskou komunikaci

by Praha musela platit sama, zatim-:o tranzitní kruhje státní investicí a očekává sejeho

zaplaceni : evropskych dotací. Jenomže to také musí vyhovět evropské legislative, což se

současnému projektu přes Běchovice, Černý Most, Dolní a Horní Počernice, a řadu

městských částí dále do Suchdola, nepodaří.

Odůvodnění připomínky ad 4]

MPP vycházi se zastaralého posouzení EIA z roku 2002.

Řadu let se několik starostů, i MC Dolni Chabry a iniciativ marné snažilo vyvolat posouzeni

tzv. Regionální varianty dostavby okruhu. v roce 2D14jejlch argumenty uznal ministr

dopravy Prachařa RED nechalo vypracovat vyhledávací studii na Regionálnívariantu

vedenou dále od Prahy Středočeským krajem, která by postihla podstatně méně obyvatel

než SOKP 51 i.iv'leaitim se bohužel pokračovalo v přípravě trasy SOKP a ta se zastavila až na

současném problému se zastaralým stanoviskem EIA ?. roku 213132.

Evropská komise žádá po České republice. aby u všech staveb, majících posouzeni Ein starší

15 let idle z. č. 244l19925bi, byla provedena EIA kompletne nová. Podle platné evropske

legislativy, tzn. podle kriterií nového zákona a s účastíveřejností, Tedy | u stavby SOKP SI 1.

Pokud ČR odmítá připravovat stavby v souladu s právem EU, tak nebudou stavby proplaceny

vyjádření k projednávané územně plánovacidokumentaci hl. m. Prahy



a dokonce hrozi zastaveni peněz ze všech evropských fondů. v důsledku řízení o tzv.

infringementu. které je proti ČH dlouhodobě vedeno.

Je tedy třeba lv souladu s evropskou legislativou) nová EIA lu nedostavěné části okruhul, a

to se zahrnutím Regionální variant:...r do posouzeni. Zpracovatel posudku bý měl být zvolen

nezávislou komisi složenou se starostůjednotlivých městkých častí, kterých se stavba SDKF

týká.

Ddůvodnění připomínky: ad 5}

Z výhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu hl. m. Prahý [Metropolitniho plánu)

na udržitelný rozvoj ůzemi výplývá následující. 1|rlivý hluku:

Akustická studie výhodnotíla očekávanou akustickou situaci ve vztahu k platné legislativě.

1n.l'ýhodnocení akustické situace je provedeno pro jednotlivé posuzované dopravni zdroje v

souladu se zákonem č.25312ůůů Sb. v platném znění a s nařízením vládý č. Hymn Sb.

Zároveň však byla vyhodnocena i celková akustická situace v území posuzující kumulativní

vliv jednotlivých zdrojů hluku : dopravý.

1v'ýsledký výpočtu Metropolitniho plánu pro nadlimitně ovlivněné obýtné plochý a počet

nadlimitně ovlivněných obývatel v obýtných plochách pro jednotlivé posuzované lokalít'j.:r

jsou uvedený v akustické studií.

Výpočty! a analýzy akustické situace v hl. m. Praze prokázaly, že ve výhledověm stavu za

předpokladu naplnění podminek Metropolitniho plánu bude vzhledem k charakteru

intravilánu hl. města docházet k překračování hýgien ických limitů platných dle současné

legislativý. Z hlediska nadlimitně ovlivněných obýtných ploch a obývatel je

nejvýznamnějším zdrojem hluku automobilová doprava.

Dodržení platných hýgieníckých limitů není možné na celém území hl. m. Prahý dosáhnout

pouze nástroji územního plánování, ale je nutné přistoupit k dalším organizačně—

technickým opatřením přijatým na politické úrovni, která budou tvořit promýšlenou a

postupně rozvíjenou soustavu ke zlepšeníakustické situace na ůžemí hl, m, Prahý.

Domníváme se, že bý mělo dojít omezení vjezdu těžkých nákladních automobilů do všech

částí města. delánět těžkou automobilovou dopravu do okrajových části Prahy je v

podstatě další vytlačováníobýtných lokalit bez nadlimitní zátěže za hranice města Prahý.

2} lol 1v" případě, že nebude výhověno 2} a] navrhujeme okruh stavbu E'r'l mam-:3 vést v co

nejdelší trase v tunelu na území, které ovlivnuje katastrální území Dolní Chabrý. Tuto

připomínku považuje městská část za zásadní.

|Ddůvodněnl

WURU doporučuje pasivni protihluková opatření v silniční dopravě:

„Realizace protihlukových stěn je v intravilánu sídel dosti omezená vzhledem k prostorovým

možnostem a rozhledovým poměrům. Dalším omezením při realizaci těchto opatřeníje i

urbanistické hledisko.

l'u'lezi pasívní protíhluková opatření patří i realizace a vedení dopravních tras v tunelu."

 

Počet příloh 1
    

1|..řýjádření k projednávané ůzem ně plánovacídokumentaci hl. m. Prahý
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Wjédfeni k projednávané územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy



Městská část Praha-Důlní Chabry

Zastupitelstvu městské části

24. zasedání

13, července 2m 8

usnesení „

E. ZIZIISIZMC

Vyjádření MČ Praha—Duiní Chabry k návrhu Meuopolřtníhu plánu

Zastupitelstvu MČ Praha -- Důlní Chabry

-— suuhlasí s připomínkami k návrhu Metropolitnihfl piánu hl. m. P‘mh}r bod

1, 2, 3,4,5,6.7.E,9,1U,11,12,13,l4.

  
._ ' | .:

Miroslav Malina
- . v 65;.

stamsta MC *% CF? .
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Podání připomínky

|. Identifikační údaje

Druh subjektu Právnická osoba

Jméno l Gabriela Přijmení l Chamrová

Titul před Titul za l Datum narození l_

Jménofhlázav subjektu Méstské část Praha—Dolní Chabry:

|C 00231 1?4

Ulice EŠĚŠÉHSKÉ 2:12:22?! E' 253 Č. orientační

PSČ 334m Obec Praha 3

ID datové schrink}: ztib2 ?j

Telefon 233351 ETE MDb. telefon ?234855?

E-maíl gabrielachamrova@dchabrvxz

Jméno jednatele I'v'liroelav Malina   
 

vyjádření k projednávané územně plánovací dokumentací hl. m. Prahv

 



i|. Upřesnění připomínky

 

 

 

 

 

Typ dokumentace Změna nového ÚP

1rl'ína o1

Fáze Návrh

Projednávání Společně jednání   
Dotčeny pozemek připomínkujIdho

 

    

 

 

    

Katastrální území Dolní Chabry Parcelní číslo

Číslo změny: Předmět

1 Nov-,? územní plán hl.m. Prahy

Text vyjádření

3} Propojit transformačních ploch 412I923I51ÍT a 41 HQEBIM ?S v lokalitě 923 f Chabry -

Úáblíce .=. golfovým areálem Dolní Chabry transformační plocha 413993996 993 ! Drahaň

— Dolní Chabry. Tuto připomínku považuje městoka čáat za zásadní.

Odůvodnění připomínky ad 1} všechny tři transformační plochy by v budoucnu mély sloužit

pro jeden goifw? areál.

Odůvodnění připomínky ad 2} Propojení navrhujeme prove-St rozšířením transformační

plocha 412f9ůšf513r'5 na severu na hranici lokality 993! Drahaň — Dolní Chabry. Dále

rozšířením transformačních ploch 41392351??? na jihu na hranici lokality 923 řChabry —

Dábiíce.

Odůvodnění ;:lřipomínírzg.:I ad 3} Tranoformační plocha 412f993f51řů o rozloze MM??? m2

obsáhne pouze 9—ti jamkové hřiště, na plnohodnotně oomnactijamkově hřiště je třebaještě

obou dvou dalších transformačních ploch. Průměrná rozloha devítíjamkověho hřiště je 2G

hektarů, u osmnáctijamkověho ?D hektarů.

 

   
Počet příloh 1
 

1|ul'yjádření k projednávané územně plánovacídokumentací hl. m. Prahy
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Městská část Praha-Důlní Chabry

Zastupitelstm městské části

24. zaaedání

18. července 2018

usneaEni

č. 212K] SIZMC

Vyjádření MČ Praha—Dolní Chabry k návrhu Metropolitníhn plánu

Íastupitcistvo MČ Praha — Důlní Chabry

- souhlas—i 5 připomínkami k návrhu Mctropolitníhn plánu hl. m. Prahy lac-ci

L 2, 3, 4, í ii T, 8,9,10,11,12. 13._ 14.
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HLMI'NI MĚST-“J PRAHA

Odbor územního rozvoje

MAGISTRÁT HLA'UNÍHD MĚSTĚ PRAHY

 

 

 

 

Identifikátor Sgwser

Typ dokumentace Imina noveho 'L'IP

WM o!

Fáze Návrh

Kolo MFNl I

 

  
 

Věc: 1lníyrjádření k projednávané územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy

 

 

   

    

 

 

  

   

 

 
 

  
 

Podání připomínky

|. Identifikační údaje

Druh subjektu Právnická osoba

Jméno Gabriela Přijmení Chamrová

Titul před Titul :o l ! Datum naroeeni

JmenoINázev subjektu Méstgké čágt Praha-Dolní Chabry _

IČ 013231214

mice 235333"ng 35335“- 253 mama...- 5

PSČ 13400 obe: Praha a

ID datove schrénky Itilflfi

Telefon 2333512332 Mob. telefon ?2348565'8

E-mail gabriela.chamroua©dchabry.cz

Jmeno jednatele Mirodav Malina   
 

1|„ímáuclřenílrc projednávané územně plánovací dokumentaci hl. m. Praha:r
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Katastrální území Dolní Chabry Parcelníčíslo

Čislo změny: Předmět

1 Nový územní plán hLm. Prahy

Text vyjádření

4]| aj Navrhujeme transformační plochu 412í9i33í51ííě převést alespoň z části, která

nezasahuje do „Lokálniho hiocentra v přesných hranicích" do zastavitelné transformační

rekreační plochy. včásti. kde bude „Lokálního biocentra v přesných hranicích" do ploch

parkově sportovištěTuto připomínku považuje městská část za zásadní.

43 bj Navrhujeme nepřekrývání car — vedení paralelně „Uzemní system ekologické stability" a

„Hranice uzemí — Lokalita". Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

4) cl v případě, že nebude vyhověno 4] ai navrhujeme v hranicích transformační plochy

41 2f903f51 ?ě převěstjinou plochu přírodě blízkou do ploch parkově sportoviště. Plocha je

zařazena do 903 ! Drahan — Dolni Chabry. Lokalita stabilizovaná, vcásti „Club House" na

plochy Stavebních bloků a v části parkingu na náměstích vymezených plochou, Tuto

připomínku považuje městská část za zásadní.

Odůvodnění připomínky ad ij Městská část Dolni Chabry dlouhodobě podporuje výstavbu

sportoviště na nynějších plochách SUE, jehož součástí budou i stavby a zařízení pro provoz a

údržbu [pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí] a klubová zařízení

ísouvisející s vymezeným funkčním využitím). Pokud by byly doplněny ijinými sportovními

aktivitami bude to pro měatskou část přínosem.

Odůvodnění připomínky aci 2] Nynější uzemni plán 502 — golfová hřiště. Území 5 omezenou

zastavitelnosti sloužící rekreaci, oddechu a sportovním aktivitám v přírodě. které podstatně

nenarušují přírodní charakter území. Hlavní součástí funkceje zeleň.

Funkční využití: Golfová hřiště, zeleň.

Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou

funkc'j.

Klubová zařizení isouvisejici s vymezeným funkčním využitím).

Golfová hřiště {i budovaněj jsou tedy zcela logicky zařaditelně dle MPP do „omezeně

přístupně areáiy sportu a rekreace pod širým nebem s podatatným zaatoupením

upravovaných vegetačních ploch. Zařazeno je v SE5 DL"

vyjádření k projednávané územně plánovací doku mentaci hl. m. Prahy



Není přípustnéje zařazovat do: „Jiná plocha přírodě blízkáje nelesní, zpravidla hospodářsky

nevyužívaná plocha mající převážně přírodě blízkou druhovou skladbu vegetace, Zařazena

je v SES [3]."

Odůvodnění připomínky ad 3} Požadavek přeřazení stupně ekologické stability

Dle MPP Článek lo? Stupeň ekologické stability

[1] každá plocha podrobnějšího členéni otevřené krajiny je zařazena do stupně ekologické

stability SES. ktery může nabývat hodnot ve škále [o] - [5L Přičemž:

cl SES [2] je stanoven pro plochy málo ekologicky stabilních ekosystémů,

di SES E3] je stanoven pro plochy středně ekologicky stabilních ekosystémů.

[3] Dd SESje odvozen index ekologické stability,.ies" popsanyv čL 158, ktery je určen k

vyhodnocovánl Metropolitního plánu dle čl.“i se.

Připomínkovaná lokalita i es 21,9, při změně SES [3] na SE5 [2] klesnei es.

Dle lv'lPP Článek 1GB Podmínky pro provedení změn v otevřené krajině

„iii 'vr nezastavitelné stabilizované ploše jsou přípustné takové změny, které splňují některou

z následujících podmínek:

ai znamenají zvyseni SES,

bl v rekreačních a produkčních lokalitách znamenají zachování SE5."

Pokud zůstane v návrhu SES [3], bude třeba změny U P při budování Golf Chabry v částech,

kde není transformační plocha.

Odůvodnění připomínky ad 4}

Textová část |Článek 'liJEi „[B] 'v' nezastavitelnych transformačních a rozvojových plochách se

SES neuplatňuje, změna musí být v souladu s využitím příslušné transformační nebo

rozvojové plochy a může být individuálně upřesněna v KLZ í 4G0.”

'v' našem případě Způsob využití dle krycího listu: rekreační

v grafické části využltí ploch: Jiná plocha přirodé blízká je nelesní. zpravidla hospodářsky

nevyužívaná plocha mající převážně přírodě blízkou druhovou skladbu vegetace. Zařazena

je v SES [a]."

1vr této transformačních ploše je definováno dvojí využítí. Aby byl článek 1‘33 odstavec [3]

jasně definován takto „změna musi byt v souladu s využitím příslušné transformační nebo

rozvojové plochy definovanych v KLZ I 400 a může byt individuálně upřesněna v KLZ ! 4oo"

Odůvodnění připomínky ad 5} |iiibyvatele Dolních Chaber zbudováníGolfového hřiště vítají.

Proč právě toto golfové hřiště vysvětluje článek pana Libora Šupicha z 2D. 12. 2o15

„Osvícený nápad na revitalizaci ukončené skládky komunálního odpadu při Ústecké ulici by

mohl brzy dojít naplnění, zarostlá rekultivovaná plocha bezjakéhokoli využití se nyní pod

koly tatrovek se zeminou a radlicemi buldozerů začíná pomalu měnit na místo aktivního

sportu.

Dle informace našeho pana starosty, zveřejněné před časem na portálu MČ, zahájil investor v

souladu se stavebním povolením zemní práce na budoucím golfovém areálu. Skvělá zpráva

pro aktivní golfisty, chaberské aktivni děti a mládež.

1|„"yjádřeni k projednávané územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy



Podoba hřiště byla navržena už před S-ti letyI golfovymi architekty studia GDLFER, jako

1|„lícelincelovyr sportovní a rekreační areál Dolní Chabry, obsahující Eli-ti jamkově městské

golfové hřiště včetně cvičných ploch.

Co by provoz golfového hřiště přinesl občanům Chaber, kteří golf nehrají? Z přllehlych

lokalit by k nám přijížděli hráči, pořádaly by se zde komercni turnaje. lvlohlo by to znamenat

příliv dalších služeb a investic do Chaber a rozhodně podporu existující infrastruktury. A

vlastně by tak trochu došlo ke zhodnoceni všech chaberskych nemovitostí. Lokality bydlení

u golfových hřišť bývají velml atraktivní."

Odůvodnění připomínky ad Eu] Územíjižjednou prošlo změnou územního plánu 213543

1|v'yhudováni golfového hřiště, proto není přípustné vystavit majitele pozemků novym

prokazovánim změny.

Historie pořizování změny územního plánu: 29.05.2ůů3 schváleno zadání lusnesení ZHMP

EH BL

16.09.2604 schválen návrh lusnesení ZHMP 2ůf15'j. MFF v krycím listu 9ů3 IDrahan - Dolni

Chabry hovoří o „vyznačením transformační plochy 412f9ů3f51ía'ěje vyjádřen požadavek

změny na plochu podrobnějšího strukturálnlho členění parkově sportoviště." Z toho je jasně

patrno, že pořizovateli l zpracovateli MPP bylo při zpracování skutecnost budování golf

Chabry známá a souhlasil s ní.

Odůvodnění připomínky ad ?] nesoulad s a 53 SZ písmeno aj s politikou územního rozvoje a

územně plánovacídokumentací vydanou krajem.

Dle platnych zásao ÚZEMNÍHO RdzdeE HL. M. PRAHY

Článek 2.2.2 Urbanistická koncepce NI} situovat zařízení a areálys hromadnou návštěvnosti

např, sportovní, výhradně mimo centrální oblast města." Tato část Dolních Chaberje z

pohledu urbanismu mimo centrální oblast města. Majitel zde chce vybudovat sportoviště,

předpokládá se „hromadná návštěvnost". Sportovnízatížení s větší návštěvnostíje v dané

lokalitě dle zún žádoucí.

Dále dle ZUR „l. Priority územního plánování hl. m. Prahy pro zajištění udržitelného rozvoje

území: U přednostnit využití transformačních území oproti rozvoji v dosud nezastavěném

území."

lzde je kladen důraz na upřednostnění využiti starych skládek před záborem zemědělské

půdy.

Dále dle EUR „vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění současnych ekologických

problémů a přispět k vyřešení střetů zájmů mezi ochranou životního prostředí a

ekonomickým

a stavebním rozvojem hlavního města." Zakonzervovanou skládku je pro její nestabilni

podloží složitě využít pro jinou činnost než pro lehké venkovní sportoviště.

Odůvodnění připomínky ad Bj |[]ldůvodnění nesouladu dle § 53 SZ pismeno d] s požadavky

52 ajeho prováděcích právních předpisů.

Dle vyhlášky Sůl flúúo Sb. o obecnych požadavcích na využívání území. jsou plochy sportu

zařazeny dle 5 5 do ploch „občanského vybavení" Tato vyhláška stanovuje % 6 odstavec, lil

„Plochy občanského vybavení se samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro

přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského vybavení a k zajištění

podmínek pro jejich užívání v souladu sjejich účelem." Návrh MPP neprokazuje, že by

vyjádření k projednávané územně plánovací dokumentaci hl. rn. Prahy



sportovní stavby v daně lokalitě byly dostatečně. Naopak lze lehce prokázat, že v severní

části Prahy chybí venkovní sportoviště se zaměřením na golf. Golf mohou hrát všechny

věkově kategorie. Může zde těž vzniknout dostatečně kapacitní parkoviště pro sportovní

stavbu.

Na území města Prahy je pět větších hřišť podle vzdáleností od golf DolníChabryr

- Black Bridge ——zapad Prahy

- Golf Hostivař-jih Prahy

- Motol—golf klub Praha - vychod Prahy

— Hodkovičky — jih Prahy

- Zbraslav—jih Prahy

Žádné s těchto sportovišť není umístěno v severní části Prahy,

Odůvodnění připomínky ad 9) Na golf sejiž chystá široká golfová veřejnost viz článek v

časopise Hrajte golf z dubna 291 ?

Autor ANTONÍN EBR

„v prostoru byvale skládky tuhěho komunálního odpadu můžete sledovat zvyšeny stavební

ruch, Investor zahájil v souladu se stavebním povolením zemní práce na budoucím

golfovém areálu," napsal starosta Miroslav Malina na web městské části Praha-Dolní Chabry"

Z prohlášení starosty je patrně. že projekt má plnou podporu Dolních Chatter.

„Projekt připravila projektová kancelář Golfer. která desígnovala hřiště v Mladé Boleslavi

nebo v Kácově" Golfer nabizi i další stupně realizace záměru.

„Jde o završení revitalizace území, která ze své podstaty nemůže mít příliš mnoho podob

využítí. Na byvalě skládce se kvůli nestabilnímu podloží v drtivě většině nedaji stavět domy."

IZildůvodnění připomínky ad 1U}

Stejně označení dle MPP a dle Zákon 1141'1 992 — Zákon o ochraně přírody a krajiny [dálejen

„ZÚPKÚ s jinym významem.

Pokud bude MPP schválen v současně podobě, budou se často zaměňovat pojmy „plocha

přírodě blízká" a „zona přírodě bllzká".

Dle ZDPK 513 odstavec [1] písmeno „bi zona přírodě blízká se vymezí na plochách, kde

převažují Člověkem částečně pozměněné ekosystémy, s cílem dosažení stavu odpovídajícího

přirozeným ekosystěmůmf

Dle MPP článek 122 číslice í5i „plocha přírodě blizkáje nelesní, zpravidla hospodářsky

nevyužívaná plocha mající převážně přírodě blízkou druhovou skladbu vegetace, Zařazena

je v SE5 [3]."

Odůvodnění připomínky ad 11]

Typ struktury nevhodnyI pro parkově sportoviště

Krycí list:

Nezastavítelně transformační a rozvojově plochy otevřeně krajiny

Transformační plocha 412f993f51FE o rozloze 25? 499 m2.

Typ struktury: leso—zemědělská krajina

Způsob využítí: rekreační

Leso—zemědělská krajina

{1} Leso—zemědělskou krajinou je struktura otevřeně krajiny

1líyjádření k projednávané územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy



tvořená mírně zvlnčnyml tvary povrchu, ktere-jsou z převážné časti

odlesněné. přičemž trvalé formy vegetačního krytu se vyskytují

obvyklejako menší lesy a háje, meze, břehově porosty poděl potoků

či vodních ploch. louky a pastviny.

[a] v lokalitě struktury leso—zemědělska krajiny jsou stanoveny

tyto zasady prostoroveho uspořádání:

al v mozaice prvků krajinné struktury převažují zemědělské

plochy,

bl zejmena zemědělská čast krajiny je vybavena jinymí

stavbami zajišťujícími prostupnost pro rekreační účely.

Odůvodnění připomínky ad 12} Jedna se o plochu budovaného sportoviště golf Dolní

Chabry. "všechny golfové plochy i budovanějsou l'leP zahrnuty do ploch „parkově

sportoviště"

, Black Bridge „parkově sportoviště", nezastavitelna rekreační lokalita s plochami

stavebních bloků a zpevněna plocha

- Hodkovičky „parkově sportoviště", nezastavitelná rekreační lokalita s plochami

stavebních bloků a zpevněna plocha

- Motol—Hliník „parkově sportovište", nezastavitelná rekreační lokalita 5 plochami

stavebních bloků a zpevněna plocha

— Golf Hostivař „parkově sportoviště-", nezastavitelna rekreační lokalita $ plochami

stavebních bloků a zpevněná plocha

- Golf Zbraslav „parkově sportoviště“, nezastavitelná rekreační lokalita s plochami

stavebních bloků a zpevněna plocha

— Golf u Hamru — Záběhlice „parkové sportoviště" lokální park

 

 
Počet příloh 1
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Podání připomínky

I. identifikační údaje

Druh subjektu Právnická osoba

Jméno Gabriela Příjmení Chamrova

Titul před Titul za Datum narození _

Jmenoíhlázev subiektu Městská East Praha—Dolní Chabrg.r .

IČ GDB 1 23’4

Ulice ÉŠHmŠŠĚHSkÉ 3:2:ng č' 253 Č. orientační

PSČ 13400 obec Praha 3

ID datové ochranky ztib2íj _ _

Telefon 283351 ETE Mob. telefon ?2MBSGÍE

E-mail gabrieiaazhamrorafěldchabryxz

Jmeno jednatele Miroslav Malina    
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Katastrální území
Dolní r::habrýr Parcelní číslo

Číslo změny: Předmět

1 Nový územní plán hl.m. Prahý

Text vvjádření

5i Navrhujeme posunutí a zmenšení návrhu „Lokáíního biokoridoru iblocentrai v prostoru k

upřesnění". A to minimálně do hranic dle platného územního plánu „Lokálního [místního]

biokoridoru — nefunkčního'í Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

Trasa lokálního biokoridoru v prostoru k upřesnění pod číslem SUI—£5932

51211-115982 LBK Údolí 1v'ltavý - Na skřivánčí— v prostoru k upřesnění, šířka minimálně 15 m.

|[Ildúvodněníad 1)

Při porovnání současného — navrhovaného současným plánem— a navrhovaného lokálního

biokoridoru v návrhu MFP došlo k posunu na budované golfové hřiště.

Odůvodnění ad 2}

vvhiáška č. 3951 992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. irensez Sb., o

ochraně přírody a krajinv, definuje v ě'l písm.b biokoridor jako „území, které neumožňuje

rozhodující částí organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňujejejich migraci

mezi biocentrý a tim vytváří : oddělených biocenter sít'".

v našem případě bý méla probíhat migrace mezi sur-rara? LBC U zámečku — v přesných

hranicích, výměra minimálně 4 ha a 512f-f4fl?9 LBC Na skřivánčí —— v prostoru k upřesnění,

výměra minimálně 3 ha. Není reálně, že bv živočichové migrovali po obdělávaných polích.

Biokoridorje třeba teprve výbudovat, logickýr co nejšetrněji s ohledem na převažující náplň

obou lokalit a ta je produkční a též s ohledem na budovaný goifový areál.

Biokoridor je spolu s biocentrem a interakčnlm prvkem tvoří územní svstém ekologické

stability krajiný idálejen USES}. ÚSES je pak v 5 3 odst. 1 písma zákona č.1 Mii-992 Sb., o

ochraně přírodv a krajinv, definován jako „vzájemně propojený soubor přirozených i

pozměněných, avšak přírodě bíízkých ekosýstémů, které udržují přírodní rovnováhu".

Produkční pole nevýkazuji ani přírodě bíizký charakter.

v zákoně není přesně definováno, jakých způsobem
je možné biokoridor založit. Existují

pouze metodické pokyny, které nám říkají, jak postupovat. ě 4 odsti zákona o ochraně

přírodý a krajinv, nám říká, že ÚSES výmezují orgáný územ ního plánování a ochraný přlrodv.

Dále prováděcí výhláška k zákonu o ochraně přírodv a krajinv č. 395111992 Sb.. v š 5

stanovuje, že „projekt sýstému ekologické stabííitý schvalují příslušné orgáný územního

plánování v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnuti".

:

Pokud příslušně orgáný územního
plánování v územně plánovací dokumentaci pouze

1|tíýjádření k projednávané územně plánovacídokumentaci hi. m. Prahý



yymezí, ale nebude možné bíekeríder fakticky yybudeyet,jedn
á se muze e marndu snahu

chránit Žíyetní prdetředi,

Záken nám nic neříká :) přesném umístění bíekeríderů. Demníyáme 5e tedy, že z toho

yypíyyá, že y podstate mah-eu byt kdekeííy, kdeje te yhcdné : hlediska echreny přírody a

ochrany práv všech účastníků, na kterém se bíekeríder vymezuje.

 

 
Počet příloh

1
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Městská část Praha-Dolní Chabry

Zastu pitelstm městské části

24. zasedání

18. července 2013

usneseni

č. MZHSIZMC

Vyjádření MČ Praha-Důlní Chabry k návrhu Mctmpuiitnihu plánu

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Chabry

- suuhlasi s připomínkmní k návrhu Mctmpnlímíhú plánu hi. m. Prahy bod

l, 2, 3, 4, 5, I5, 7", 3,9,1U,11,‘|2,13,14.
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRAT HLavNíHo MĚSTA PRAHY

Odbor územního rozvoje
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Typ dokumentace
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zemně plánovací dokumentaci
hl. rn. Prahy

 

 

 

 

 
 

  

 

  
 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Podání připomínky

|. identifikační údaje

Druh subjektu
Právnická oSo'oa

Jmeno I Gabriela Příjmení | Chamrová

“ I
_l

Titul před
Titul za \ Datum narození _

Jmánolhlázev subjektu Městská East Praha—Dolní Chat-qr

v:
oozaum

|

Ulice Egg?“ imfifim | 253 1‘ C. orientační \ 5

PSČ 18400 Obec Praha S . _

ID datove ichránlqr ztibl ?]

Telefon | 28335132 Mob. telefon | ?284856?8

E-mail . gahriela.chamrova©dchabry
.cz

Jméno jednatele
Miroalav Malina    
 

Wjádření k projednávané územn
ě plánovací dokumentaci

hl. rn. Prahy„r

 



ll. Upřesnění připom
ínky

 

 

 

 

ITl'yp dokumentace
Iměna noveho ÚP

Vina

D1

Fáze
Návrh

Projednávání
Společně jednání    

Dotčeny pozemek připomínkujlclho

 

  
 

 

 

 

 

  
 
 

Katastrální území
Dolní Chabry

Parcelní číslo 1 aun

Číslo změny: Předmět

1
Novy územní plán hl.m. Prahy

Text vyjádření

új aj v lokalitě 924 :“ Čimice — Chabry navrhujeme zrušení návrhu „mor-rs sběrně

komunikace městského vyznamu Komunikační propojeni Dopraváků - Spořická", A dále v

úseku od křižovatky s Čimickou zrušit návrh přebudování ulice Spořická do podoby stavby

61 ůf-rš. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

er bj 'v' případě. že nebude vyhověno o) ai Navrhujeme posunou trasu "I51 Elf-E5 sběrná

komunikace městského vyznamu Komunikační propojeni Dopraváků - Spořickáť navazující

na „Cimický přivaděč" co nejdále od obytne zástavby v lokalitách 239r'Dolní Chabry a

iBerad Úvozem. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

Odůvodnění připomínky ad 1}

Sběrná komunikace by měiy být umístěny v dostatečné vzdálenosti od obytne zástavby.

Odůvodnění připomínky ad 2}

EUF: hovoří o vedení těchto komunikacích mimo obytnou zástavbu

„5.1.21 Koridory dálnic. rychlostních silnic a ostatních silnic l. třídy napojené na

Iii'ražskyr okruh (Silniční okruh kolem Prahyi

Podmínky pro následně rozhodování o změnách v území:

a) převedení podstatně části zatížení automobilovou dopravou v relaci hl. m. Praha -

ostatni území ČR na technicky vybavene kapacitní komunikace převážně mimo

obytnou zástavbu."

Odůvodnění připomínky ad 3}

Okolo stavbyje navržena stavební uzávěra pro velké rozvojové území ve smysiu vyhlášky

33H 999 Sb. HMP, která zasahujei do lokality 131 :“ hlad Úvozem svyužitim obytnym. Stavba

svoji polohou má na lokalitu 131 f Nad Úvozem i tento negativní vliv.

Odůvodnění připomínky ad 4}

Odůvodnění nesouladu 5 vyhlášky sorrzoos Sb. ia jejich novell o obecnych požadavcích na

využíváni uzemi.

Návrh MPP vymezuje pouze plochy spíšeně obytnějakjsou definovány & B, vůbec

Vyjádření k projednávané územn
ě plánovací dokumentac

i hl. m. Prahy



nevýmezuje plochý býdlení -ják jsou definovánýš 4. Avšakí plochý spíšená obýtne & B

nelze zařadit dopravni stavbu takovéhoto významu. „Do ploch smíšených obýtných lze

zahrnout pouze pozemký staveb a zařízení, které svým provozováním a technickým

zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižují kvalitu prostředí

souvisejícího územi, například nerušící výroba a službýr zemědělství, které svým charakterem

a kapacitou nezvýšuji dopravní zátéz v území"

Ddůvodnéní připomínky ad Sl

WURU doporucuje pasívní protihluková opatřenív silniční dopravě:

„Realizace protihlukových stěn je v intravilánu sídel dosti omezená vzhledem k prostorovým

možnostem a rozhledovým poměrům. Dalším omezením při realizaci těchto opatření je i

urbanistické hledisko.

Mezí pasivní protihluková opatření patří i realizace a vedení dopravních tras v tunelu"

Nejúčinnější urbanistické hledisko je co největší vzdálenost mezi sbérnou komunikací a

výstavbou RD.

ol cl Navrhujeme provéřitjižní napojeni „ol Elf-IS sbérne komunikace městského významu" a

to tak, abý co nejméně zatížíla úsek ulice Ústecká mezi ulicemi Dopraváků a Žernosecká.

Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

 

  
 Počet příloh

1

 

výjádření k projednávané územ
ně plánovací dokumentac

í hl. m. Prahý
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Městská část Praha-Dolní Chabry

Zastupitelstvu městské části

24.23sedání

18. července 2018

usnesení

::. mmsrzmč

Vyjádření MČ Praha-Důlní Chabry k návrhu Metmpulimflm plánu

Zastupitelstvo MČ Praha - Dnlni £2112;th

souhlasí s připnmínkami k návrhu Mctrupolitnihn plánu hl. 1n. Prahy bod

1, 2, 3, 4, 5, 6, 18,91,113, 11, 12, 13, l4.
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Podání připomínky

I. Identifikační údaje

Druh subjektu
Právnická osoba

Jméno . Gabriela Příjmení | Chamrova

.
—|

Titul před
Titul za

Datum narození_

Jmenoíhiázeu subjektu Městská část Praha—Dolní Chabry

1č
{10231214

I
| '-

Ulice :;ĚŠEMKÉ 2;;1‘23? č' | 253 \ Č. orientační \ 5

PSČ 184m] Uher: Praha 3

ID datove ichránqu ztiblíj

Telefon | 28335132 Mob. telefon Ii HMHS—STB

E-mail
gabriela.:hamrouaoťld

chabrya

Jmeno jednatele
Miroslav Malina   
 

vyjádření k projednávané územn
ě plánovací dokumentaci. hl.. m. Prahy

1



Il. Upřesnění připomínk
y

 

 

 

 

   
 

 

  
 
 

 

 

  
 

Typ dokumentace
Změna nového ÚP

Vlna

{11

Fáze
Návrh

Froiednávaní
Společně jednání

Dotčený pozemek připomínkujicího

rkatastrální území
Dolní Chabry

Parcelní číslo 1435í1

Číslo změny: Předmět

1
Nový územní plán hl.mPrahy

Text vyjádření

?] Navrhujeme protažení ., zaznaěení do MPP — tramvajové trati z vozovny Kobylisy po celé

délce ulice Ústecká. Dtáčku řešit ve Středočeském kraji, variantně na hranici Dolních Chaber

a Středočeského kraje. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

Odůvodnění připomínky ad 1]|

Spoiečnost DDPRMI’NI A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s. r. o. v srpnu 2m ? vypracovala studií

„Elepšení dopravní dostupnosti v okolí hl.m.Prahy Tramvajová
trat' Kobylisy — Zdiby". která

ověřiía realizovatelnost projektu.

Odůvodnění připomínky ad 2}

vidíme oporu v š 53 52 v přezkoumání souladu dle písmena aj s politikou územního rozvoje

a územně plánovací dokumentací
vydanou krajem.

Die platných zasao úzEMNiHo RozvoJE HL. M. Fenrir

„2.2.3 Koncepce dopravní infrastruktury

ci rozšířit stávající tramvajovou sít' o nově úseky,"

I ZUF. podporují rozšíření tramvajové sítě. která jejiž zastaralá.

„5.6.1 Koridory tramvajové dopravy

Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci:

aj prověřit tramvajové tratě v celoměstsky význ
amných koridorech, případně je vymezit jako

koridory územních rezerv,

b] vymezit rozsah ostatní sítě tramvajové dopravy,

ci prověřit a upřesnit trasy vymezená územními rezervami. případně hledat i další možnosti

propojení pokud nebude nalezeno vhodně řešení ve vymezenýc
h koridorech územních

rezerv."

Odůvodnění připomínky ad 3]

Začátkem tohoto roku bylo zadáno hodnocení víivo stavby na životní prostředí [EIA] akce

Tramvajová trat' Zdiby, na základě usnesení Rady středočeského kraje č. flfiS-Mflfll BIRK ze

dne 135312013.

vyjádření k projednávané územ
ně plánovací dokumenta

ci hl. m. Prahy

 



Odůvodnění připomínky ad 4}

Tramvajová trať zásadně ulehčí přetížené dopravě v Dolních Chabrech.

Ddůvodnění připomínky ad Sl

Na vybudování trati se shodl Středočesky kraj s Prahou, „Náklady na vybudování nově trati

odhaduji zhruba na čtyři miliardy korun. přičemž přibližně polovinu ztoho by mělo uhradit

hlavní město," sdělil středočeský radní pro dopravu František Petrtyi MNO). Polovina trati se

bude nacházet na území Prahy, hlavní město se proto přirozeně bude na nákladech podílet.

Tramvajová trat povede z 1|v'ozovny Kobylisy do Zdib, respektive do sousední vesničky Sedlec

severně od Prahy. Trat' bude měřit celkem 5,5 kilometru, bude mit šest zastávek, dva

přestupní terminály a záchytná parkoviště o celkově kapacitě 1 SCI-D stání. Další. menší

parkoviště by navíc měla vzniknouti ve Zdibech a v Dolních Chabrech.

 

 
Počet příloh

‘l
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Městská část Praha-Dolní Chabry

Zastupitelstva městské části

24. zasedani

18. července 21118

usnesení

“121181sz

Vyjádření MČ Praha-Dolní Chabry k návrhu Metrupalitníha planu

Zastupitelstm MČ Praha — Důlní Chahry

souhlasí s připomínkami k návrhu Metropolitnflm planu hl. m. Prahy bud

1, 2. 3, 4, 5, 6,1,8, 9,1fl,11,12,13,14.
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Podání připomínky

|. Identifikační údaje

Druh subjektu
Právnická DSůba

Jmáno Gabriela Příjmení Chamrová

Titul před
Titul za ; Datum narození ll-

   

 

JménoíNázev euhjektu Městská část Praha-Dolní Chabry

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

     

rů
0023134

|

Ulica ÉŠĚŠÉMĚ 3:13:22? č" 253 \ Č. orientační 5

FSC 134m Obec Praha 3

ID datová or::hrár'ilqrr ztiblíf'j

Telefon 228335132 Mob. telefon l‘ F234855TB

E-mail
gabrieta.chammva@dchabry

.cz

Jmeno jednatele
Miroslav Malina  
 

ijédfeni k projednávané územní-*_- plánovací dokumentací
hl. m. Prahv

 



ll. Upřesnění připomínky

 

 

 

 

  

Tyr- dokumentace
Změna nověho ÚP

'll'lna
líl'l

Fáze
Návrh

Projednávání
Společně jednáni

 

 

Dotčený pozemek přlpomínkujícího

 

   

 

 

 

  
 
 

Katastrální území
Dolní Chabrý Parcelní číslo

Číslo změný: Předmět

1
Nový územníplán hl.m. Prahý

Text vyjádření

B} Navrhujeme ponechání plochý zeleně západně od ulice v Kratinách (lidmi na bývalě

skládce v lokalitě 1311:í Nad Úvozem. Plocha bude oddělovat produkční lokalitu a rodinou

výstavbu. Navrhujeme rozdělit „výmezení městského parku bodem" kod ploch

ízsr1air1oi 4 na dva městskě parký.

Druhý se středem bodově značký městského parku do středu stávající plochý ZMK, do

průsečíku podloženi ulic Karla Rachůnka a Josefa 'v'ašíčka na pozemek č.p. 1325312,

výmezenýt v okolí ízo metru od bodu vymezit park o minimální rozloze 29 ůůů m2.

v důsledku toho městský park 1231981 flůlil zmenšit na 1 9 999 m2. Tuto připomínku

považuje městská část za zásadní.

Odůvodnění připomínký ad 1]|

Plocha ve stávajícím územním plánu ZMK má svoje odůvodnění, do nedávna tu býla skládka.

Neni vůbec vhodně, aby zde býla navržená výstavba rodinných domů. Chemická rozborý

skládek prováděla v roce 1991 společnost ECOCHEM. Dolejšová 3, Praha B.

Odůvodnění připomínkyr ad 2}

Již v roce 1er uzemni plán plochu zařadil do „technických služeb". Naopak plochu

východně od ulice v Kratinách celou do ploch pro „býcllení".

Odůvodnění připomínký ad 31

Také v roce 1935 uzemni plán plochu zařadil do „zemědělské půdý" s rezervou pro „průmýsl

a výrobní službý, skladý". Naopak plochu východně od ulice v Kratinách celou do rezervý

„rodinné domky a vilová zástavba'.

Odůvodnění připomínký ad 4]

Z pohledu uživatelů rodných domůje zcela logický pozadavek, abý mezi produkční lokalitou

693! Beránka a lokalitou 191INad Úvozem lokalitou s obýtným výužitím vznikl městský park,

který zamezí výstavbě hal přímo u rodinných domů. Městský park těž bude oddělovat

dopravní stavbu ol Cif—IE..

Odůvodnění připomínký ad 5} nesoulad s 5 53 5?. písmeno ai s politikou územního rozvoje a

územně plánovací dokumentací v
ýdanou krajem

výjádření k projednávané územně
plánovací dokumentaci hl. m. Prahý



Dle platných zasao UzEMNiHo Rozvoje HL. M. Pam-tv

Dále dle ZUR „1 . Priority:r územnlho plánovaní hl. m. Prahu,.r pro zajisteni udržitelného rozvoje

územi: Upřednostnit využiti transformačních územi oproti rozvoji v dosud nezastavěném

území."

Izdeje kladen důraz na upřednostnění využiť starých skládek před záporem zemědělské

půdy.
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1
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Městská část Praha-Důlní Chabry

Zastupitelstvu méstské části

24.235edáni

13, července EDI 8

usnesení

č. nznsrzmč

1»Jyjádňtní MČ. tha—Dnlní Chabry k návrhu Mctmpolitníhú plánu

Zastupitelstvu MČ Praha — Důlní Chabry

suuhlasi & přípuminkami k návrhu Meimpolitnihu plánu hl. m. Prahy bud

1,2, 3, 4, 5, ň, ?, B, 9,1U,11,12,13,14.

  | mas ay 1 v 3”"

V931, co?-“F
mia-mat

starosta MČ, “___—J .„
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Podání |'.rři|:r-omínír3.rr

l. Identifikační údaje

Druh subjektu
| Právnická osoba

Jméno ll Gabriela Příjmení ll Chamrová
_

Titul před \. Titul za ‘I I Datum narození |__|

Jméno,-'Název auhjektu Měatská čáat Praha-Dolní Chabry

lt
0023134

Uiíce :;ĚĚÉMĚ 35:3;sz &' 253 |. Č. orientační ‘l 5

PSČ 134m: Dbec Praha a

ID datové schránky ztib2íj

Telefon ll 2338512}? Mob. telefon | ?234855?3

E-maií
gabrieíachamrovaršldchabr

vcz

Jmeno jednatele
Miroaiav Malina  
 

vyjádření k projednávané územně plánovací dokumentaci
hl. rn. Prahy

 



ll. Upřesnění připom
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Typ dokumentace
Změna nového ÚP

Vlna
fl'l

Fáze
Návrh

Projednávání
Společné jednání
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Text vyjádření

9} Na celém k.ú. Dolních Chabry požadujeme „zastavitelné produkční lokality" v krycích

listech omezit na stavby, které nesmí svymi vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení

ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou rniru. Dále pro rozvojovou

plochu 413Idůafžů32 stanovit limity využití: vyloučít stavby pro účel dle tabulky, Tuto

připomínku považuje městská část za zásadní.

Tabulka:

1. Rafinerie ropy nebo primárnízpracování ropnych
produktů.

2. Zařízení ke zplyňování a zkapalňování uhlí a bituminové horniny s kapacitou od

stanoveného limitu.

3, Tepelné nebo chemické zpracování uhlí, popřípadě hituminovych hornin, vcetne

vyroby uhlíku vysokoteplotní karbonizací uhlí nebo elektrograíítu vypalováním
nebo

graňtizací.

4. Zařízení ke spalování paliv s tepelným vykonem od stanoveného limitu sooruv.

5. Jaderné elektrárny a jiné jaderné reaktory včetně demontáže
nebo konečného

uzavřenítéchto elektráren nebo reaktorů,

o. Zařízení na přepracování vyhořelého jaderného paliva.

?. Zařízení na obohacování neho vyrobu jaderného paliva.

B, Zařízení určená pro zpracování vyhořelého nebo ozářenéhojaderného paliva nebo

vysoce aktivních radioaktivních odpadů.

9. Zařízení určená pro konečné uloženi, konečné zneškodnění nebo dlouhodobé

skladování plánované na více než íů let vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva a

radioaktivních odpadů najíném místé, než na kterém jsou vyprodukovány.

íů. Zařízení ke zpracování a skladování radioaktivního odpadu: vrty pro ukládání

jaderného odpad u.

11. Integrovaná zařízení pro primárnítavhu litiny a oceli.

12. Zařízení k výrobě surového železa nebo ocelí íprímární nebo sekundární tavení,

včetne kontinuálního lití.

13. Zařízení na zpracování železnych kovů: slévárny, válcovny za tepla, lkovárny a

zařízení k nanášení ochrannych povlaků z roztavenych kovů.

14. Zařízení na vyrobu neželezných surovych kovů z rudy, koncentrátů nebo

druhotnych surovin metalurgickymi, chemicky-mi nebo elektrolytickymí postupy.

15. Zařízení na tavení, včetne slévání slitin, neželeznych kovů íkromé vzácnych kovůi,
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včetně přetavovaných produktů a provoz sléváren neželezných kovů.

16. Prazení nebo slínování kovové rudý včetně sulfidické rudý.

1?. Zařízení pro povrchovou úpravu kovů nebo plastických hmot s použitím

elektroiytických nebo chemických postupů s objemem lázní od stanoveného limitu.

1S. Zařízení k získávání azbestu.

l 9. Zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest pro

azbestocementové výrobkyr s produkcí konečných výrobků od stanoveného limitu.

20. Zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest pro třecí

materiálýr s produkci konečných výrobků od stanoveného limitu.

21. Zařízení ke zpracování a přeměně azbestu a výrobků obsahujících azbest pro další

používání azbestu se spotřebou vstupní suroviny.r od stanoveného limitu.

22. Zařízení na výrobu azbestu a produktů obsahujících azbest.

23. Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě základních organických a anorganických

chemických látek a směsi chemickou přeměnou ínapříklad uhlovodíký, kýselíný, zásadý,

okidý, soli. chlor, amoniak).

24. integrovaná zařízení k průmýsíové výrobě základních přípravků na ochranu rostlin a

biocidů chemickou přeměnou.

25. Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě fosforečných, dusíkatých a draselných

hnojiv chemickou přeměnou,

26. Integrovaná zařízení k průmyslové výrobě základních farmaceutických produktů

biologickou nebo chemickou cestou.

2?. 'v'ýroba chemických látek a směsi a zpracování meziproduk
tů (například pesticidý a

farmaceutické produktý. nátěrové hmot;-,.r a peroxidýj.

23. Integrovaná zařízení k průmýslové výrobě výbušin chemickou přeměnou.

29. Zařízení k deiaboraci nebo ničení výbušin, munice, střeliva a pýrotechnických

předmětů chemickou přeměnou.

3D. Zařízení na výrobu cementu. vápna nebo zpracování magnezitu.

31. Zařízení na výrobu skla a skelných vláken.

32. Zařízení k tavení minerálních látek nebo výrobě minerálních vláken s kapacitou od

stanoveného limitu.

33. Zařízení k výrobě umělých minerálních vláken s kapacitou.

34. výroba nebo zpracování polýmerů, elastomerů, sýntetických kaučuků nebo výrobků

na bázi elastomerů.

35. Zařízení k odstraňování nebo výu'zívání nebezpečných odpadů spalováním,

fýzikálně—chemickou ůpravou nebo skiádkováním.

3-5. Zařízení k odstraňování nebo výuzivání nebezpečných odpadů.

3?. Potrubí k přepravě plýnu. ropý a chemických látek a směsi o vnitřním průměru nad

BDG mm a o délce od stanoveného limitu. Froduktovodý k přepravě toků oxidu uhličitého za

účelem jeho ukládání do přírodních horninových struktur, včetně připojených kompresních

stanic, o vnitřním průměru nad SUC- mm a o délce od stanoveného limitu.

Tabulku prosíme zařadit do krýciho listu Iokalítý 131;r Nad Úvozem, do individuálních

regulativý.
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Městská část Praha-Důlní Chabry

Zastupitelstvo městské části
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