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MĚstská ČÁST PRAHA-DOLNÍ CHABRY

Úřad městské čami Praha-Důlní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry

lČ:0023l274 tdjfax:283851272, 283851277 ¢mai]:podatdna@dchably.cz
ids: ztib27j "

ŽádMel:

Povinný subjekt:
Mčstská část Praha - Dolní Chabry
Úřad městské části Praha - Dolní Chabry
Hrušovanské nám. 253/5
184 00 Praha 8 - Dolní chabn'

Váš dopis
MCPCH 01348/2O20

Naše mačka Vyřizuje Datum
MCPCH 0l34$ň020 Nussbergerová Alice 26.06.2020

~tnuti ink!maci dlemsula 1%/1??9 Sb.

V souladu se zákonem Č.106/1999 Sb. poskytujeme informace na žádost
sp.m, MCPCH 00751/2020 ze dne 11.06.2020, v níž žadatel uvádí následujici:
Řízcní o vydáni změny Z 3373 (zrušétú VPS Ú2NS/20).

Text žádosti:

žádá: cjdlxyr

Městské části Praha - Dolní Chabry, Úřad městské ústi, Hrušovanské náměstí 235/5.

Pmha 8 - Dolní Chabty. PSČ 184 00

l



o mkytnuti infůrmace (chamktelŇtikjľ):

Podle ustanavenĹ § 44 - § 46 odst. j v náväznosti na §
Sb,, o územním plánováni a stavebním ládu (stavební
veřejné správy. mčstské části a hl. m. Práha mohou
rPOdné[") pňmci poŕizôvwli (Magistrát hl, m. Prahy,
osoby mohou podávat poclněn: na µyh'zeni zm&/úprav
jejichž území přédmět změny UP zasůuje.

55 cxjst. 2 a § 188 odst 3 zákona č. 183/2®6
zákon), ve znění pozdějšich předpisů, orgány
podat návrh na pŮř1Zení změny UP (dále jen
Odbor ůmmníhô tozvoje). fj'zické a ptávriické
'Ip pouzé prošůďnicwim městských části, na

výbor pp územní rozvqj. úzcmni plán a památkovou Iňči ZHMP dm 9,6.2020 projédnával podnět na
měnu UP Pl70/2019 ZMPLA Změna Ňnkčníhô využití ploch, výstav& rodinných domů
Městská část Praha-Dolni Chabry
KMastr. parcela: Dolní Chabty, 1235/4, rozloha (m'] 17 681
Původní stav ÚP: sady, zahmdy a vinice /PS/
Uprav¢ný stav ÚP: čistě &ytnC s kódem miry využiti úzcmi A /OB-A/

l, Žádám o mytnuti inťů¢mach kdy byl návrh na pořízcní změny ÚP (poďňět) pmjednán RMou MČ
IJ6lni Chabry, její komisí, Zastupitelstv¢m MČ Dojní Chabry, jaké byly záYčTy těchto pK)jdnávání a
jaká usnesení byla přijata. Žádám ú poskytnuú těchto dokumentů,

2, Žádám o poskytnuti' dokumentu, kteľým MČ Praha-Ddrií Chabry pompuje podnět na měnu ÚP
pzemku pamlní Č.1235/4 z původního stavu ÚP sady, zahrady a vinice /PS/ na ůprävený stav ÚP
čistě obytné s kódem miry využiti' Území A /OB-A/ Odboru územního rozvoje MHMP,

způsob poškytnuú' inform=: zaslat e-tnailem: z

Dnr. 10§3R0 Nxjpk

Povinný subjekt vyřídil žádost v intencích lnfZ tedy vydáním požadovaných informaci:

l. Návrh na rk)řízení změny územního plánu ÚP l70/2019 byl schválen v radě městské části
dne 15. 6, 2020 a v mstupitelsWu městské části dne 24. 6. 2020. Obě usnesení msiláme v
příloze

2. Podle ust. § 44 - 46 odst. l § 55a, v návamosti na § 188 odst, 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve
mění pozdějších předpisů mohou fýzické a právnické osoby Mávat podněty pouze
prostředMctvím MČ, Podnět na Ix)h'zení "měy ÚP byl doručen MČ Praha - Dolní Chabry
dne 14.6,2019 a bez projednám' v oWáne¢h MC byl postoupen MHMP Odboru územního
rozvoje dne 16.9.2019. K postoupeni podnětu došlo na základě dokumentu zaslaného dne
16. 9. 2019 městskou částí Praha-Dolní Chahry, viz příloha odpm'ědi

V souladu s požadavkem je zasíláme žadateli p~ednictvim e-mailové adresy:
z

S pozdravem

Ing, "Ioslav ler, MBA
tajemník '

r'



Městská část Praha-Dolní Chabry

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-DoIní Chabry

Usnesení
Rady městské části Praha - Dolní Chabry

Číslo 446/2WRMČ
ze dn¢ 15.6.2020

Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu Pl70/2019

Rada městské části Praha - Dolní Chabry

I. bere na vědomi
podáni návrhu vlastnfkä pozemku pm. č. 1235/4, k-ú, Dolní Chabry na pořízeni

změny územního pIánu Zkráceným postupem ze dne 14,6.2020

IL schváluje
návrh na pořízení měny ú7£mního plánu zkráceným postupem č. 170/2019 a
doporučuje Zastupitelstvu městské části Praha-Dolní Chabry ke schvälcni

IIL ukládá
JUDr. Milanu GoI8$ovL l.mktostarostovi
pi'edložil souhlasné vyjádřeni Rady městské části k rozhodnutí q Mvrhu na pomní
změny Zastupitelstvu městské části Praha - Dolní Chabry

IV. předkladatčl
JUDr. Milan Golas, ,

Přílohy:
- NávTh na pořízeni zmčny územního plánu zkrácěným posňrpem 7£ dne 14.6.2020
- Postoupcní podnětu č.j. MCPCH 01856QOI9 ze dne i6.92020

"""'": %
Mgr. KatĹřina Šilhová "rátikova " -

aM,. TJ

,:,ií\
JU r. Milan GolaS""
l. místostarosta MČ



Městská část Praha-Dolní Chabry

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-Dolní Chabry

Usnesení
Zastupitdstva městské části Praha-Dolni Chabry

Číslo 096ňO/ZMČ
ze dne 24,06.2020

Vyjádření k návrhu na pořízení změny územního plánu Pl70/2019

Zampitelstvo městské části Praha - Dolní Chabry

I. bere na vědomí
podání náv'rhu vlastníka pozemku pw¢. č. 1235/4, k,ú. Dolní Chabn' na pořízení
změny územního plánu zkráceným po'tupem ze dne 14,6.2020

IL schvaluje
návrh na pořízeni změny úmnního pIánu Zkráceným postupem č, 170,'2019

IIL ukládá
Mgr. Kat¢řině Šilhové Šafránkové, starostce MČ Pmha-Dolni Chabry
předložit Radě hl, m, Prahy a ZHMP návrh na pořízení měny úumniho plánu
zkráceným postupem č. 170/2019

IV. předkladatd
JCJDr. Milan Gola& Lmísloštarosta

Přílohy:
- Návrh m µ)řizcni měny úzcmního plánu Zkráceným postupem ze dm 14.6.2020
- Postoupení podnětu č.j. MCPCH 01856/2019 ze dne 16.9.2020
- Usnesení 446/20/RMČ

stmstka MČ yX JÁ %

&L


