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MC Praha Kreslice
Ing. Antonín Zápotocký
starosta
Štychova 2
10400 Praha 10

Vaše znacka
CJ.: 419/05

URMc.j.
5179/2005

Vyrizuje
V praze dn~
Ing.arch. Matoušová, 1.248
2.1-09- z005

KR 118/05

Vec: Odpoved na žádost o porízeni zmen ÚPn SU hl. m. Prahy
Vaše žádost se týká trí požadavku na porizení zmen Územního plánu sídelního útvaru W.m.
Prahy (dále jen ÚPn SÚ hl. m. Prahy) a to:
1. Vyrazení križovatky na dálnici Dl a Vestecké spojky v trase NK
2. Zarazení nových komunikací
3. Rozšírení obytné zástavby k Mi1ícovskémulesu do koridoru NK
K tomu uvádíme:
Ad 1) Vaše žádost o porizení zmeny ÚPn SÚ hl. m. Prahy ze dne 5. 4. 2004, kterou jste
podal spolecne s p. starostou. MC Praha-Újezd (J. Novákem), jejímž predmetem je zrušení
križovatky dálnice DI s Vesteckou spojkou, byla porizovatelem zaregistrována pod c.j.
SURM/4461/2004 pro projednáni ve vlne 06 porizovaných zmen ÚPn SÚ hl. m. Prahy a byli jste
upozorneni na nesprávne podanou žádost, kterou bylo treba, v souladu s Metodickým pokynem
schváleným usnesením Rady hl. m. Prahy c. 1774 ze dne 22. 10. 2002 a upravujícím postup
podávání podnetu k porízení zmen územního plánu, doplnit podání o vyjádrení MC Praha-Šeberov,
jejíhož území se-zmena ÚPn SÚ hl. m. Prahy predevším dotýká. Podání nebylo doplneno a porizení
zmeny nebylo možné ve vlne 06 zahájit.
Ope..wme.:QlPQríX&!lÍ..~~1!Y
ÚPn $Ú ;h1...m.;Prahy.týkajícLse vyrazenímžovatky !Uldálnici,
p! -v~k~-ú.:Újezd.u:P.tUhomc-aVesteckeho privadece v puvodním kgriporu dálnicního okruhu ivK
:póžádala "h:{<)\P...w1!a""Qjezddne 29. 7. 2Q05. ~1otfit{5
..prípade není. doloženo podání.
prostrednictvJm:MG:Praha-;=Seberov
-ážádostJe~bezpotrebných dokladu neprojednateIná~
Ad 2) a 3) Dva zbývající požadavky na porizení zmen ÚPn SÚ hl. m. Prahy uvedené
v bodech 2 a 3 nebude možné poridit, nebot plochy, na kterých jsou požadované zmeny
ÚP SÚ hl. m. Prahy navrhovány, jsou vymezeny mimo území MC Praha-Kreslice a nebyly
prostrednictvím prislušných mestských cástí podány.
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Pro informaci uvádíme, že v zárí 2004 byla schválena zmena Z 0557/04 ÚPn SÚ hl. m.
Prahy, kterou došlo ke zmene regulativu funkcního využití, uvedených ve vyhlášce W. m. Prahy
c. 32/1999 Sb. o závazné cásti ÚPn SÚ hl. m. Prahy ve znení pozdejších predpisu. V oddílu 13,
bod 9 byl puvodní text nahrazen textem:
.!2J:J:1~dftllO--P~y~zu-l<rižova~y .na dálnici -DJz"roswru~JtE~ :-~e~:ie
:!ll0žné'
)za.pr@'pol(lad~~~.:.Q~z.P!:.o~~edp~.f!ali~vAIm1cOlif\Mlkace.mezJ..touto.križovatkou
a Jeseríicí, ~
Z výše uvedeného vyplývá, že se ze strany MHMP - OVP i ze strany ÚRM jedná o zcela
zákonný postup pri porizování zmen ÚPn SÚ W.m. Prahy.
Jednu z príloh Vaší žádosti o zmenu ÚPn SÚ hl. m. Prahy tvorí "Posudek podle § 9,
odst. 5 a 6 zákona c. 244/1992 Sb. o posuzování vlivu na životní prostredí Exit 4 Dl a dopravní
pripojení Západní komercní zóny Pruhonice". Dokumentace EIA dle zákona c. 244/1992 Sb.
"Exit 4 DIa dopravní pripojení Západní komercní zóny Pruhonice" neposuzovala vlastní
Vesteckou spojku a tudíž nemohou být závery posudku na výše zmínenou dokumentaci
podkladovým
materiálem pro vyrazení celé komunikace z ÚPn SÚ W. m. Prahy, jak požadujete.
I
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Dále byl proces posuzování výše zmíneného zámeru oficiálne ukoncen dopisem MZP
ze dne 15. 1. 2004 ješte pred verejným projedl}ánímposudku, vydáním stanoviska a pred vydáním
rozhodnutí. Dokládat žádost o zmenu VPn SV hl. m. Prahy nepresnými odkazy na neprojednaný
posudek EIA, týkající se jiného zámeru než navrhovaná zmena, považujeme za neprijatelný.
Vaš.:knt1frontacní-~~kuiatiVhí
'Vitok):"Ila~~.:2ftílaiiJlU4:aMHMR-OUP
'
.oowžui'emc;r~eoprávnené~.,
Nehodláme pristoupit na tento zpusob výmeny názoru,
snažíme se opakovane zauvodnit postup v území, vycházející z všeobecne platných
a dodržovaných pravidel.
S pozdravem

Ing. Svetlana Kubíková
reditelka ÚRM
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