MČ Praha Vinoř

Zápis z jednání výboru / komise

Výbor/Téma
Datum/Čas
Místo
Účastníci

Výbor pro strategické plánování – tvorba plánu a strategie rozvoje MČ
29.7. 2015 / 18:00 - 20:00h
Hoffmanův statek
David Smoljak, Michal Biskup, Jana Zacharová, Mária Smoljaková, Pavla Bendová

Omluvení

Johana Benešová

Neomluvení

Petr Syrovátko

Předsedající
Zapisovatel
Pořadí schůze

David Smoljak
David Smoljak
4 (3/2015)

Kontakt

+724511640

Klasifikace dokumentu - Veřejný
Č

Téma / úkol / informace / rozhodnutí

1

1. Informace o jednání starostů MČ o postupu při podávání
žaloby na zrušení části AZUR ve věci SOKP .
- Žaloba je připravená, bude se podávat po prázdninách, po
jejím podání se uskuteční TK, kde starostové vysvětlí hlavní
důvody jejího podání

2

Svaz městských částí nám předal analýzu návrhu změny
územního plánu hl. m. Prahy - Z - 2832/00. Je třeba

Typ
*
I

Odpovědn
á osoba
David
Smoljak

I

Michal
Biskup

vypracovat návrh společného stanoviska (vypracuje: David
Smoljak). Do 14.8. 2015 je lhůta pro uplatnění připomínek.
3

Projednání společného stanoviska výboru k návrhu změny územního
plánu obce Radonice v lokalitě 4, která bezprostředně sousedí s k.ú.
Vinoř.
•

I

Krátké seznámení se situací: v pátek 17.7.2015 se konalo v
Radonicích jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu obce
Radonice. Ve výkresové části jsou v lokalitě č. 4 navrženy
změny z nezastavitelných ploch pro zemědělské využití na
zastavitelnou plochu pro zemědělské využití. Do třiceti dnů od
vyvěšení záměru může každý uplatnit své připomínky.

Datum
splnění

David
Smoljak

•
4

Účastníci jednání jednomyslně odhlasovali následující společné
stanovisko.

R

Všichni

Věc: Připomínka k návrhu změny č.4 územního plánu obce Radonice,
projednávaného dne: 17. července 2015
Na zasedání Výboru pro strategický rozvoj a výstavbu při MČ Vinoř jsme
dne 29.7.2015 projednali návrh obce Radonice na změnu č. 4 územního
plánu obce Radonice a přijali následující stanovisko:
Nesouhlasíme s návrhem změny č.4 územního plánu obce Radonice
v lokalitě č.4 na změnu nezastavitelných ploch pro zemědělské využití
na zastavitelnou plochu pro zemědělskou výrobu.
Důvody našeho nesouhlasu jsou následující:
*Typ

D – Debata

U – Úkol

I – Informace

R - Rozhodnutí

P - Prezentace
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Č

Téma / úkol / informace / rozhodnutí

Typ
*

•

V důvodové zprávě k návrhu změny se uvádí: “Prostor je v dostatečné
vzdálenosti od zástavby v Radonicích a Horních Počernicích (MČ Praha 20),
tím nemůže v žádném případě dojít k zatížení obce hlukem, případným
zvýšeným provozem dopravních prostředků ani jinými negativními vlivy.”
Právě těchto negativních dopadů se obáváme z pohledu obyvatelů Vinoře,
kde je rezidenční výstavba umístěná pod plochou plánované zástavby. Přes
opakované dotazy jsme navíc nedostali odpověď na to, co zamýšlí
provozovatel na dotčené ploše postavit, a neznáme tedy vůbec rozsah těchto
možných negativních vlivů na naše území.

•

Dotčená plocha bezprostředně sousedí s vinořským Územním systémem
ekologické stability (ÚSES), jehož součástí je jedinečné území biocentra a
biokoridoru. Tato přírodní lokalita a její přirozené funkce mohou být
plánovaným rozšiřováním zemědělské výroby v dotčeném území ohroženy.

*Typ

D – Debata

U – Úkol

I – Informace

R - Rozhodnutí

Odpovědn
á osoba

Datum
splnění

P - Prezentace
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