
Zápis z 23. jednání Komise územního rozvoje 

Datum konání: 22.5.2017, pravidelný začátek 17:30 hod. 

 

Místo : Velká zasedací místnost, ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 

 

Přítomni : Ing. Mergl, Ing. Vojta, Ing. Kupr, Ing. Roušal, Ing. Zátková, pí Exnerová, pí Péterová 

 

Nepřítomni/omluveni:  Ing. arch. Záhora 

 

Hosté: 0 

 

1) Zahájení 

2) Zalesnění jižní části MČ P21 za účelem odstínění obyvatel od negativních vlivů spojených 

s provozem budoucí přeložky I/12 

3) EIA I/12 Běchovice, Úvaly  

4) K nahlédnutí PD „Rekonstrukce ulic Starokolínská a Novosibřinská“ – přeloženo na příští 

jednání komise 

5) Žádost o stanovisko k PD pro ÚR na akci Bydlení pro seniory „JASANKA“ 

6) Podnět na pořízení změny ÚP ppč. 745/4 (Jasanka) z OV-B na OV 

7) Různé 

- Nepovolený vjezd v ul. Polešovická – info pro komisi 

- Výzva k účasti na řízení „Novostavba 4 RD“ 

 

 

1) Zahájení jednání 

Předseda zahájil  jednání komise v 17:30 hod. Přivítal  přítomné členy a konstatoval, že 

komise je usnášení schopná a odsouhlasil program. 

 

2) Zalesnění jižní části MČ P21 za účelem odstínění obyvatel od negativních vlivů spojených 

s provozem budoucí přeložky I/12 

KUR žádá místostarostu Roušara, aby doplnil a specifikoval, kterého území se usnesení 

RMČ58/0983/17 týká a v případě, že bylo v minulosti řešeno, žádáme o předložení. 

KUR doporučuje konzultovat s MČ Praha-Běchovice a zpracování studie konzultovat s OÚR 

MHMP. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

3) EIA I/12 Běchovice, Úvaly  

Dne 30.5.2017 od 17:00hod. se uskuteční setkání občanů na téma: „Dostavba pražského 

okruhu“  v tělocvičně v Běchovicích. KUR se seznámí s podklady a zástupci KUR se schůzky 

zúčastní. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4) K nahlédnutí PD „Rekonstrukce ulic Starokolínská a Novosibřinská“ 

Přeloženo na příští jednání komise 

 

5) Žádost o stanovisko k PD pro ÚR na akci Bydlení pro seniory „JASANKA“ 



KUR doporučuje souhlasit s upravenou projektovou dokumentací z 05/2017 zpracovanou ing. 

arch. Hovořákem 

Pro: 5  Proti: 0  Zdržel se: 1 

 

 

6)   Podnět na pořízení změny ÚP pozemek parc.č. 745/4 (Jasanka) z OV-B na OV 

KUR požaduje předložit relevantní důvod pro požadovanou změnu a doložit, že předložené 

řešení neodpovídá koeficientu míry „B“. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Různé 

- Nepovolený vjezd v ul. Polešovická – info pro komisi 

- Výzva k účasti na řízení „Novostavba 4 RD“ 

KUR se ohrazuje proti tvrzení pí Černíkové o nečinnosti MČ. Zástupce MČ Praha 21 uplatnil 

námitky v rámci ústního jednání dne 3.6.2014 proti dělení pozemků na výstavbu RD o 

minimálních výměrách. Stavební úřad však dospěl k závěru, že dělením nedojde k narušení 

charakteru okolní zástavby. Dne 30.6.2014 se MČ Praha 21 písemně odvolala proti 

vydanému rozhodnutí stavebního úřadu čj. UMCP21/09752/2014/SÚ/Bro ze dne 9.6.2017. 

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

Příští jednání KUR je plánováno na pondělí dne 26.6.2017 v 17:30 hod. v malé zasedací 

místnosti  

 

 

Zapsala: Z. Péterová 

Ověřil:  předseda komise Ing. Mergl telefonicky ověřil dne 30.5.2017 

 


