
městská část Praha 11
Ing. Jiří Štyler
starosta

Vážený pan
Robert Vašíček
rob.vasicek@seznam.cz

Praha]. dubna 2015
Čj. MCPI 1/] 5ĺ0]8792ĺSTA

Znění úkolu: ve spolupráci s big. iii-avou a Mgr. Lepšeni, M A. odpovědět Robertovi

Vašíčkovi (občanovi) na dotaz, kdy Rada MČ Praha 11 vstoupí do jednání s Radou hl.

ni. Prahy ve věcí úpravy územního plánu směrem k trvale stavební uzávěře — nestavět

panelák a definovat parkové plochy plus nezakazovat rekonstrukce

Vyjádření MČ Praha 11 k podnětům na změny Územního plánu sídelního útvaru

hL ni. Prahy 518, 608 a 625, které se nacházejí na území městských částí

sousedících sMČ Praha 11

Vážený pane Vašíčku,

na základě Vašeho dotazu, kteiý byl předložen na jednání Zastupitelstva městské části

Praha 11 konaného dne 12.3.2015, Vám sděluji následující:

1) K řešení nezastavitelnosti stabilizovaných ploch

Rada městské části Praha 11 schválila na svénz jednán dne 10.3.2015 Programové

prohlášení Rady městské části Praha 11 pro volební období 2014 — 2018. V tomto

prohlášení rada zařadila mezi své priority ochranu nezastavitelných ploch, tedy ploch

zeleně, rekreace a sportu. Především pak rada vprohlášení deklaruje, že nedovolí

zahušťování stabilizovaných ploch dalšími investorskými projekty a pro problematická

území bude požadovat zpracování regulačních plánů. Z těchto důvodu také bylo
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přistoupeno k vytvořeni poradních orgánů, které se budou podrobněji zabývat

problematikou územního plánování a územního rozvoje na území MČ Praha 11 a své

návrhy budou předkládat radě a zastupitelstvu. Konkrétně se jedná o Výbor

pro územní rozvoj a životní prostředí ZMČ Praha 1] a Komisi pro strategické územní

plánování. Jedním z hlavních projednávaných bodů bude v rámci jednání těchto

orgánu samozřejmě také možnost řešeni nezastavitelnosti ve stabilizovaných územích.

2) K Územnímu pláiru sídelního útvaru hl. ni. Prahy a přípravovanému

Zlíetropolitním ti plánu Prahy

Vedení městských částí Prahy všeobecně nemají na základě platné legislativy natolik

účinné prostředky k tomu, aby mohla zásadním způsobem vstupovat do tvorby územně

plánovacích dokwnentací, tedy především územního plánu. Připomínky městských

částí nemusí být pořizovatelem dokumentace zohledněny, ovšem to neznamená,

že v této věci budou zástupci MČ Praha 1] nečinnL V současné době je Institutem

plánování a rozvoje hl. rn, Prahy zpracováván nový Územní plán hL ni. Prahy

(tzv. Metropolitní plán Prahy). Vedení městské části je v kontaktu s radním pro územní

rozvoj hL mn. Prahy PhDr. Matějem Stropnickým a v rámci projednávání

Metropolitního plánu bude veškemými možnými prostředky hájit zájmy občanů

MČPraha Ji.

S pozdravem

ig. Jiří Š tf2 e r
starosta MC Praha Ji
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