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Připomínky městské části Praha 11 k návrhu územní studie Opatov — Na Jelenách

Vážený pane řediteli,

zasílám připomínky métské části Praha 11 k návrhu územní studie Opatov — Na Jelenách, verzi
11/2018, která byla zveřejněna dne 19.11.2018 v rámci veřejného projednání a představena
veřejnosti ve dnech 13.12.2018 a 18.12.2018. Tyto připomínky odsouhlasila dne 07.01.2019 rada
městské části Praha 11 (dále jen RMČ) usnesením č. 0001/1/R/2019. Zmíněné usnesení včetně
připomínek zasílám v příloze č. 1 tohoto dopisu.

Zároveň informuji, že výše uvedené připomínky budou podrobněji doplněny nejpozději do čtvrtka
31.1.2019. Bude se však jednat převážně o úpravu formy a struktury celého dokumentu, případně
doplnění konkrétního či detailnějšího popisu jednotlivých požadavků tak, aby se předešlo
případnému nepochopení jednotlivých připomínek.

Dále Vás informuji, že dne 07.01.2019 RMČ usnesením Č. 0002/1/R/2019 konstatuje, že městská
část splnila stanovený termín pro podání připomínek k návrhu územní studie Opatov — Na Jelenách
(verze 11/2018), avšak požaduje ve smyslu usnesení zastupitelstva městské části Praha 11 (dále
jen ZMČ) č. 0011/2/Z/2018 ze dne 06.12.2018 další veřejné projednání návrhu tohoto dokumentu,
ato se lhůtou pro vyjádření do 28.02.2019. Toto usnesení přikládám do přílohy Č. 2 tohoto dopisu.
Usnesení ZMČ jsem Vám zasílal v příloze mého dopisu ze dne 13.12.2018.
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Současně si Vás dovoluji požádat o zaslání dokumentu ve finální podobě po případných úpravách
vyplývajících z veřejného projednání. Rádi bychom se s dokumentem seznámili a případně se
I< němu vyjádřili ještě před jeho vložením do evidence územně plánovací činnosti.

S pozdravem

Ing. Stanislav Urbánek, CSc., radní pro územní rozvoj

Příloha

1) usnesení RMČ Praha 11 č. 0001/1/R/2019 ze dne 07.01.2019 včetně přílohy usnesení
(připomínky k návrhu územní studie Opatov — Na Jelenách)

2) usneseni RMČ Praha 11 č. 0002/1/R/2019 ze dne 07.01.2019

Na vědomí

• MUDr. Zdeněk Hřib — primátor hlavního města Prahy

• doc. Ing. arch. Petr Hlaváček—l. náměstek primátora hlavního města Prahy
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