
-----Original Message----- 
From: VED OUR Kábrt Jan Ing. Arch. P11 
Sent: Tuesday, September 06, 2011 9:47 AM 
To: zeleneroztyly@email.cz 
Subject: RE: Velké Roztyly - žádost o poskytnutí in formací dle zákona 106/1999 
Sb. 
 
Vážený pane Kulhánku, 
 
Úřad městské části Praha 11 obdržel Vaši žádost o poskytnutí info rmací dle 
zákona č. 106/1999Sb. o svobodném p řístupu k informacím ve zn ění pozd ějších 
předpis ů týkající se stanovisek, námitek a p řipomínek m ěstské části Praha 11 
ke zm ěně Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy č. Z2722/00 Velké 
Roztyly. Konkrétn ě se jednalo o následující soubor informací: 
 
 1. zaslání kopií stanovisek m ěstské části Praha 11 k návrhu 
 celom ěstsky významných zm ěn I + II Územního plánu sídelního útvaru hl. 
 m. Prahy (dále jen územního plánu) k návrhu zm ěny č. Z2722/00 Velké 
 Roztyly v rámci spole čného jednání konaného dne 14. 10. 2010. 
 
 2. zaslání p řípadných stanovisek, námitek a p řipomínek m ěstské 
 části Praha 11 k návrhu na vydání celom ěstsky významných zm ěn I + II 
 územního plánu k návrhu zm ěny č. Z2722/00 Velké Roztyly v rámci řízení 
 o vydání zm ěny či ve řejného projednání konaného dne 3. 8. 2011. 
 
K Vaší žádosti Vám sd ělujeme následující: 
 
ad1.  M ěstská část Praha 11 uplatnila v rámci po řízení, resp. projednávání 
 návrhu celom ěstsky významné zm ěny č. Z2722/00 pouze p řipomínky 
 uplatn ěné ke spole čnému jednání konaného dne 14. 10. 2010.  
 

Městská část Praha 11 nem ůže uplatnit v pr ůběhu po řizování zm ěn 
 územního plánu stanoviska, nebo ť stanovisko p řísluší vydávat pouze 
 p říslušnému dot čenému orgánu, který hájí tzv. státem chrán ěné zájmy 
 podle zvláštních zákon ů a tím m ěstská část Praha 11 není. M ěstská část 
 Praha 11 rovn ěž ve Vámi zmi ňovaném procesu neuplatnila žádné námitky 
 (uplatn ění požadavk ů vlastník ů nemovitostí dot čených po řizovanou 
 zm ěnou územního plánu). M ěstská část Praha 11 uplatnila p ři spole čném 
 jednání p řipomínky formou usnesení Rady m ěstské části Praha 11. 
 (usnesení č. 1044/27/R/2010 ze dne 15.11.2010). Usnesení ve sv é p říloze 
obsahuje konkrétní p řipomínky m ěstské části Praha 11 ke všem zm ěnám 
územního plánu, které se týkaly území Prahy 11 a by ly projednávány ve 
spole čném jednání k návrhu celom ěstsky významných zm ěn územního plánu 
dne 14. 10. 2010. Mezi t ěmito uplatn ěnými p řipomínkami jsou obsaženy i 
připomínky ke zm ěně č. Z2722/00. S úplným zn ěním usnesení rady m ěstské 
části Praha 11 č. 1044/27/R/2010 ze dne 15.11.2010 je možné se sezn ámit 
na adrese: 

 

 http://www.praha11.cz  → Radnice → Rada M Č → Usnesení RM Č → vložení 

 konkrétních údaj ů 
 
 Kopie usnesení rady m ěstské části Praha 11 č.1044/27/R/2010 ze dne 
 15.11.2010 byla p ředána Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního plán u 
 dne 15. 10. 2010. 
 



ad2.  M ěstská část Praha 11 neuplatnila v rámci řízení o územním plánu resp. 
 p ři ve řejném projednání návrh ů celom ěstsky významných zm ěn územního 
 plánu I + II, tedy ani k projednávanému návrhu zm ěn č. Z2722/00, žádné 
 námitky a p řipomínky. Rada m ěstské části Praha 11 vzala projednávaný 
 návrh v této fázi po řizování zm ěny č. Z2722/00 na v ědomí svým 
 usnesením č. 0549/15/R/2011 ze dne 27. 07. 2011. Rovn ěž s obsahem 
 tohoto usnesení rady m ěstské části Praha 11 je možné se seznámit na 
 stejné adrese: 
 

 http://www.praha11.cz  → Radnice → Rada M Č → Usnesení RM Č → vložení 

 konkrétních údaj ů 
 
S pozdravem 
 
Ing. arch. Jan Kábrt 
vedoucí odboru územního rozvoje 
  
telefon: 267 902 293 
e-mail: kabrtj@praha11.cz 
  
Úřad městské části Praha 11 
Ocelíkova 672/1 
149 41 Praha 4 
 

 


