
Rada městské části Praha 11

L bere na vědomí

Městská Část Praha 11

USNESENĺ
17. schůze rady městské části

konaná dne 15.05.2018

číslo usnesení 0576/17/R/2018

Litochlebský park

1. žádost o schválení redukce záměru Litochlebský park z 13.04.2018

II. nesouhlasí

1. se záměrem Litochlebský park v navržené kapacitě

III. souhlasí

1. s vyjádřením městské části Praha fl k žádosti o schválení redukce záměru

IV. ukládá

Litochlebský park v příloze

1. radnímu Ing. Stanislavu Urbánkovi, CSc.

• zaslat vyjádření městské části Praha 11 žadateli spoi. Tweelingen as.

Termín: 25.5.2018

Starosta MČ Praha 11:

Ověřovatel:

Ing. Jírava Petr, starosta

Petr Lukeš, zástupce starosty

Předkladatel:

Zpracoval odbor:

Zpracovatel:

Ing. Urbánek Stanislav, CSc., radní

OÚR

VED OÚR Fišarová Miroslava Ing. arch. Pil
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městská část Praha 11
Ing. Stanislav Urbánek, CSc.
radní

Příloha usnesení č. 0576/17/W2018

Tweelingen a.s.
Marcel Lipus
Wuchterlova 1609/8
160 00 Praha 6— Dejvice
IDDS: exngskx

Praha .kvčtna 2018

Čj.MCPI1/18/....IUr

Vyjádření městské části Praha 11 k žádosti o schválení redukce záměru

„Litochlebský park“

Vážený pane Lipusi,

dne 13.04.2018 obdržela městská část Praha 11 Vaši žádost o schváleni redukce

záměru „Litochlebský park“, z níž vyplývá, že záměrem investora je snížit podlažaost

a tím i kapacitu podlažních ploch v záměru výstavby administrativního centra o čtyři

podlaží. Původně navržený objekt měl výšku 95 rn, 24 NP a 1 PP a měl primárně

sloužit k administrativním účelům. V 1. a 2. NP bylo navrženo umístění restaurací

a dalších komerčních ploch. Součásti záměru bylo vybudování podzemního parkoviště

o 6 PP s 354 parkovacími stáními.

Redukce by se měla týkat snížení počtu podlaží z původních 24 na 20 podlaží,

z původních 21 840 m2 hrubé podlažní plochy na redukovaných 18 200 m2. Snížením

výšky o 15,2 m by se hrana atiky objektu dostala z původních 95 m na 79,80 m.

Redukovaná plocha odpovídá míře využití území s kódem H.

sídlo: Úřad městské Části Praha II, Ocellkova 672, 14941 Praha 415, tel.: 267 902 206

Pracoviště: Uřad městské Části Praha II. Ocelikova 672, 149 41 Praha 415, tel.: 267 902 206

Bankovní spojeni: Česká spořitelna. as. Praha 4, Č.ú. 20008073g9!0800 IČO: 0023 1126

fax: 272 934 533
fax: 272 934 533

e-mail: urbaneks‘pnhaI lez
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K Vaši žádosti Vám sděluji následu licí:

Záměr se dle územního plánu Sú hl. m. Prahy nachází ve fUnkční ploše SMJ (smíšené

městského jádra) s kódem míry využití E. V současné době mčstská část Praha I

nevidi důvod schvalovat či akceptovat záměr redukce projektu “Litochlebský park“.

Původní ani zredukovaný záměr nejsou v souladu s Územním plánem SÚ hl. m. Prahy

a z Vaší žádosti je zřejmé, že investor záměr nehodlá upravovat tak, aby v souladu byl.

Z žádosti dále nevyplývá, zda investor hodlá podat podnět na úpravu územního plánu

SÚ hl. m. Prahy.

Z výše uvedeného vyplývá, že městská část Praha II nemůže nejen schválit,

ale ani projednávat záměr, kterÝ není v souladu s Ůzemním plánem sŮ hl. rn. Prahy,

a tudíž nesouh]asi s předloženým záměrem redukce projektu „Litoehlebský park“.

S pozdravem

Ing. Stanislav Urbánek, CSc.

radní městské části Praha 11

Příloha

1) Usnesení tMČ Praha II Č. 0000!l6ĺR/2018 ze dne 15.05.2018
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