
Zánisz29. iednání Komise územního rozvoie

DatuIn konání: l5' l'2018. od l7:30 hod. do |9:40 hod.

Místo: Velká zasedací tnísttrost. UMC Praha 2l. Staroklárrovická 260, Praha9

Přítomni: Ing. Mergl, lng. Roušal, lng' Kupr, Ing. arclr. Záhora,Ing. Vojta' Ing.ZáÍková. pí Exnerová
pí Péterová

Nepřítornn i/omluven i : 0

Hosté: p. Dvořák

l ) Zahájení
2) Záněr realizace výstavby na pozemku č. parc. 56l l1 v k.ú. Újezd nad Lesy - na vlastní

Žádost a podnět pí starostky pozván vlastrrík pozemku

3) Žádosto vydání souhlasu s ttovým dělením pozemkťr l330 a l331 v k.Úr. Újezd rrad Lesy
4) Pro info - variartta dělení pozernku č. parc. 373519 s propojeníIn ulice Luníkovské a

Lukovské
5) Návrh dělení pozernků 269,270,2J1 na rohu ul. Rápošovská a Dobřichovská
6) Pro info -zí'ízertí vylrrazeného jízdního prulru pro BUS MHD rnezi Újezdern nad Lesy a

Běchovicemi
]) Rťrzrré

l) Zahájeníjednáni
Předseda zahájiljednáníkotnise v 17:30 hod. Přivítal přítornrré členy a konstatoval, Že komise
je usrrášení schopná a odsoulrlasil prograrn.

2) Záměr realizace výstavby na pozemku č. parc. 56l/1 v k.ú. Ujezd nad Lesy
Na jednání komise se dostavil p. Dvořák, jeden zmajitelů výše uvedetlélro pozemktr' Korrrise

zhlédla prezentaci a vyslechla možné varianty vyuŽití pozemku'
Komise doporučuje' s odkazem na plárrovaný obclrvat I/l2 Běchovice - Úvaly, Žádné pozernky

na jiŽni straně Újezdu nad Lesy, (za potokern) nezastavovat. V budoucnu by bylo v lrodrré

pozemek 561ll zalesnit a tím oclrránit stávající zástavbu od rregativních vlivťr z aLrtomobilovéIto

provozll. Při sclrůzkách rra tvorbě MetropolitníIro plánu rra IPR. zástrrpci MČ Praha 21 vždy pro

tuto oblast navrhovali zalesnění.

V této souvislosti komise odkazrrje na přijaté ttsnesení RMČ66/1146lit1 ze dne l7.l0.20l7. ve

kterém rada MČ Pralta2l sorrhlasila se strrdií zalesněrrí podéI plánované přeložky silnice I/l2,
Zpracovanou lnstitutetn plárrování a rozvoje HMP. Pí starostka se v této věci obrátila se Žádostí

o pomoc rra pí prirnátorku.

KUR trvá na svétn stanovisku ze dne 19.4'2017' kdy se jiŽ zabývala záměrerrr rra vyuŽití
předmětného pozetnku a konstatovala,Že pozelnek se naclrází mimo současně zastavitelné územi
a dle platného Úe;e vylŽití NL - lorrky. pastviny.

Pro: 7 Proti: 0 ZdrŽel se:0

3) Žáaost o vydání souhlasu s novým dělením pozemků 1330 a l33l v k.ú. Újezd nad Lesy



Komise projednávala výše uvedenou Žádost o dělení pozernků a vyžádala si od zdejšího
stavebního úřadu doplnění informací o jiŽ probíhající stavbě. Bod byl odložerr na příští jednání
komise.

Pro: 7 Proti: 0 ZdrŽel se:0

Po tomto bodě opustiljednání Ing. Vojta.

4) Pro info - varianta dělení pozemku č. parc. 373519 s propojením ulice Luníkovské a
Lukovské
KUR bere předloženort variantu na vědomí. Na příští jednání si komise vyŽádalapředloŽení
původrrího návrhu dělení pozemku. Komise se po té vrátí k projedlrání.
Pro: 6 Proti: 0 Z&Žel se:0

5) Návrh dělení pozemků 269,270,27l na rohu ul. Rápošovská a Dobřichovslci
Komise předloŽený návrh dělení (na tři parcely) nedoporučuje schválit a navrhuje dělit rra dvě
parcely.

Pro: 6 Proti: 0 ZdrŽel se: 0

ó) Pro info _ zÍízení vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS MHD mezi Ujezdem nad Lesy a
Běchovicemi
Komise vzala podanou infonnaci na vědomí

7) Různé - požadavek KUR
Komise územního rozvoje požaduje předkládat na svá jednání kompletní podklady z Dopravní
komise a Komise životního prostředí bodů ýkajících se územního rozvoje (např. tvarování
veřejného prostranství, budování nových zastávek MHD atd')

Zapsala: Z.Péterová
ověřil : Ing. Miloš Mergl předseda komise drre l8.l .20l8



Péterová Zdeňka tÚruč Praha 21 )

od: Péterová Zdeňka 1ÚvČ lrana 2'l) <zdenka.peterova@praha21.cz>
odesláno: 17 .01 .18 15'.26
Komu: Exnerová Blanka <blankaexnerova@atlas.cz>' lng. ondřej Vojta <ondrg.vojta@volny.cz>, Kupr.Jan 1ÚuČ Praha21)
<jan.kupr@praha21.cz>, ''mergl@stavitelstvimergl.cz'' <mergl@stavitelstvimergl.cz>, RouŠal Josef (ÚMČ Praha 21)
<josef.rousal@praha21 .cz>,Záhora Jan' lng. arch <email@anzahora.cz>,Zátková Šarra 1nruo 201 1) <sarka.zatkova@praha-
21 .cz>
Předmět: zápis zjednání KUR
undefi nedundefi nedundefi ned

V Praze 18.1.2018
Paní Peterová'děkuji za zaslání zápisu z KUR a s jeho obsahem souhlasím
S pozdravem Mergl.

VáŽeni,

v příloze Vám zasílám pro informaci zápis zjednání KUR dne 15.1.2018. V případné připomínky mi prosÍm sdělte co nejdřive.
Pana předsedu prosím o ověření zápisu. NásledujÍcí jednání KUR je plánováno na 12.2.2018 od 17:30.

S pozdravem

Zdeňka Péterová

Referent odboru majetku a investic

Odbor majetku a investic

od:
odesláno:
Komu:
Předmět:

mI PRAHA
21

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

Praha 9 - Újezo nad Lesy,

Tel.+420 281 012 973

190 16

e-mai I : zdenka. pete rov a@praha21 .cz

merg I @stavitelstvi merg l.cz

čtvrtek 18. ledna 201812:33
Péterová Zdeňka (ÚMČ Praha 2t)
Re:zápis z jednání KUR

web: www.praha2l.cz

IStrana]



29. jednání Komise územního rozvoje _ prezenční listina
dne 15.01.2018

Předseda Podpis

členové

Tajemník

Péterová Zdeňka /,y^ /
Hosté

Jméno Podpis ) Organizace

p. Dvořák

,./é-
D4fuzz 7

Mergl Miloš
(.

Záhora Jan

Zátková Šárka
(

Exnerová Blanka

Vojta ondřej lfLl
Kupr Jan

Roušal Josef


