
JaV/í

Ž/ „vážka/f

podávám Vám jako vedoucímu Odboru stavební úřad stížnost na oplocení pozemků

544/8, 544/9 a část pozemku 440 v listopadu 2018. Pozemky 544/8 a 544/9 obsahuji

prvky, které jsou využívány k výcviku psů a pozemky jsou opakovaně organizovaně

využívány v rozporu s ÚP.

Jedná se o novou záležitost, oplocení je větší než původně bylo a činnost je

intenzivnější. Oplocení vadí volnému pohybu zvěře, jedná se o ornou půdu.

Zajistěte v katastrálním území využívání pozemků v souladu s územním plánem.

Žádám vás o inřormaci, jak bylo s mojí stížností naloženo.

Dále Vás dle zákona 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů žádám o informací k pozemku S44/8 a 544/9:

Jaké je dle Odboru stavební úřad přípustné využití pozemků 544/8 a 544/9?

Dékuji za odpověď.

S pozdravem
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ZE DNE:

NAŠE ČJ.: UMCP21/17559/2019/KT/Zah

SPIS. ZN.: SZ/UMCPZl/17559/2019/2

VYŘIZUJE: Markéta Zahradníková

TEL.: _

E-MAILI —

DATUMZ 04.12.2019

Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

v:

prlstupu k informacím

dne 27.11.2019 pod č.j. UMCP21/17559/2019 obdržel ÚMČ Praha 21 Vaší žádost o informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou evidujeme pod

číslem 55/19.

K Vaší žádosti Vám sdělujeme:

Jakéje dle Odboru stavební úřad přípustné využítí pozemků 544/8 a 544/9?

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného

usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 09.09.1999, který nabyl účinnosti dne

01.01.2000, včetně platných změn i změny Z 1000/00 vydané usnesením Zastupitelstva

hlavního města Prahy č. 30/86 dne 22.10.2009 formou opatření obecné povahy č. 6/2009 s

účinností od 12.11.2009 a změny 2-2832/00 s účinností od 12.10.2018 se předmětné

pozemky nachází ve funkční ploše:

. Pozemek parc. č. 544/8 a cca západní polovina pozemku parc. č. 544/9 se

nachází v ploše s využitím:

PLOCHY SPORTU A REKREACE

4a) SP — sportu

Hlavní využiti:

Plochy pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu. Přípustné využití: Klubová

zařízení, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, zařízení

veřejného stravování, ubytovací zařízení do 50 lůžek, administrativní zařízení, kulturní zařízení,

školská zařízení, ambulantní zdravotnická zařízení, služby, to vše související s hlavním
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využitím; zároveň platí, že součet plochy staveb a zařízení nesportovního využití nepřekročí

20% plochy SP. Vodní plochy, zařízení sloužící pro obsluhu sportovní funkce vodních ploch,

zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory. Podmíněné přípustné využití:

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: služební

byty, parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily. Dále lze umístit: vozidlové

komunikace, technickou infrastrukturu za podmínky, že nedojde k nepřijatelnému zhoršení

životního prostředí, obchodní a ubytovací zařízení a související využití nesportovního

charakteru nad souhrnný rozsah 20% plochy SP. Pro podmíněně přípustné využiti platí, že

nebude významně omezeno hlavní a přípustné využití.

Nepřípustné yyužití:

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s

podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo jejiným způsobem v rozporu s cíli a

úkoly územního plánování.

. Východní „polovina" pozemku parc. č. 544/9 a pozemek parc. č. 440 se nachází

v ploše s využitím:

SO1 - přírodní rekreační plochy

Přípustné využití:

Zeleň, pobytové louky, nekrytá veřejně přístupná hřiště s vyloučením zařízení stavebního

charakteru. Vodní plochy, dětská hřiště, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a

prostory, liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněné přípustné využití: Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným

využitím lze umístit: komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, plošná

zařízení technické infrastruktury, stavby a zařízení pro provoz a údržbu. Revitalizace vodních

toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce a přirozeného rozlivu. Pro

podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti

dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s

podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a

úkoly územního plánování.

503 - částečně urbanizované rekreační plochy

Přípustné využití:

Zeleň, areály volného času, přírodní koupaliště, otevřené bazény v přírodním prostředí,

pobytové louky, nekrytá sportovní zařízení bez vybavenosti. Stavby a zařízení pro provoz a
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údržbu, související s hlavním využitím. Dětská hřiště, drobné vodní plochy, drobná zařízení

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

komunikace a prostory, liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněné přípustné využití:

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: parkovací a

odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové, obchodní zařízení s celkovou hrubou

podlažní plochou nepřevyšující 250 m2, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení,

klubová zařízení a služby související s hlavním využitím, plošná zařízení technické

infrastruktury. Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické

funkce a přirozeného rozlivu. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k

znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné yyužití:

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s

podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo jejiným způsobem v rozporu s cíli a

úkoly územního plánování.

$04 - částečně urbanizované rekreační plochy - zařízení turistického ruchu, zvláštní rekreační,

naučné a poznávací aktivity

Přípustné využití:

Rekreační a sportovní zařízení bez krytých sportovišť, převážně nekrytá zařízení turistického

ruchu, pobytové louky, rekreační a naučné poznávací zařízení, zařízení pro organizovaný

pobyt dětí v přírodě, zejména mimoškolní zařízení pro děti, přírodní koupaliště, jezdecké

areály, parkúry, kynologická cvičiště, autokempinky, tábořiště, zoologické a botanické

zahrady, centra ekologické výchovy, skautské základny apod. při zachování významného

podílu zeleně v ploše vymezené daným způsobem využití a zachování přírodního charakteru

území. Zeleň, dětská hřiště, vodní plochy, drobná zařízení sloužící pro obsluhu sportovní

funkce vodních ploch, cyklistické stezky, jezdecké stezky, pěší komunikace a prostory, liniová

vedení technické infrastruktury.

Podmíněné přípustné využití:

Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: klubová

zařízení a stavby a zařízení pro provoz a údržbu, obchodní zařízení s celkovou hrubou

podlažní plochou nepřevyšující 250 m2, zařízení veřejného stravování, malá ubytovací zařízení,

plošná zařízení technické infrastruktury, parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace

vozidlové.

Revitalizace vodních toků a ploch za účelem posílení přírodní a biologické funkce a

přirozeného rozlivu. Pro podmíněně přípustné využití platí, Že nedojde k znehodnocení nebo

ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.
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Nepřípustné wužití;

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s

podmínkami a limity stanovenými v dané lokalitě nebo jejiným způsobem v rozporu s cíli a

úkoly územního plánování.

V případě jakéhokoliv řízení je k vydání závazného stanoviska potvrzujícího soulad s výše

uvedeným využitím ploch příslušný Odbor územního rozvoje MHMP, jako orgán územního

plánování.

S pozdravem

 

,/

Ing. Šárka Zátková

Tajemnice ÚMČ Praha 21
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