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Identifikační kód
připomínky

PID

O D BO R Ú ZE M NÍ HO P L ÁN U

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA
KE KONCEPTU ÚZEMNÍHO PLÁNU HL. MĚSTA PRAHY
podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
I.

Identifikační údaje pro evidenci připomínky fyzických a právnických osob

Jméno příjmení /
Název organizace

Městská část Praha – Šeberov, IČO: 00241717

Adresa pro doručení

ÚMČ Praha – Šeberov,K Hrnčířům 160,149 00 Praha 4 - Šeberov
ano

Podává-li připomínku více navrhovatelů, jsou údaje o nich uvedeny v samostatné příloze
(seznamu osob uplatňujících věcně shodnou připomínku)

ne

X

II. Upřesnění obsahu připomínky
ÚP hl.m.Prahy
obecně k obsahu

X

Proces pořizování

ne

ano
ano

X

ne

Textová část

X

ano

ne

Grafická část

X

ano

ne

III. Údaje o uplatněné připomínce
Praha - Šeberov
Městská část
Šeberov
Katastrální území
1529,1530
Čísla pozemků
Dopravní řešení severní části Šeberova v blízkosti ulice Na Jelenách
Případně doplňující popis
Městská část Praha- Šeberov vznáší zásadní připomínku - žádáme o změnu
dopravního řešení územního plánu, dle konceptu ÚP jsou navrženy dvě křižovatky za
Obsah/popis
sebou, z toho jedna z nich , která slouží k dopravnímu napojení dálnice D1 směrem
do centra Prahy je v těsné blízkosti obytné zástavby. Žádáme o zrušení křižovatky na
okraji obytné zástavby Šeberov, vytvoření pouze jedné kapacitní křižovatky v dnešní
ulici Na Jelenách, včetně křižovatky s plánovanou tramvajovou trasou. Sjezd
z dálnice D1 směrem na Chodov / Háje žádáme ponechat ve stávajícím stavu. Pokud
bude vytvořena pouze jedna kapacitní křižovatka co nejdále od obytné zástavby
Šeberova, bude tímto zmírněn negativní dopad na životní prostředí v severní části
Šeberova. Takto navržené komunikace (dopravní řešení) by těžko mohlo být
realizováno, neboť nebude splňovat zákonné hygienické limity hluku. Realizací
komunikace v bezprostřední blízkosti stávající rodinné zástavby by nezajistilo práva
občanů na ochranu zdraví a na životní prostředí v tomto území. Pro jakékoliv
navržené dopravní řešení je nutné splnit zákonné hygienické limity hluku, které
jsou již nyní pro přilehlou rodinou zástavbu překročené.
Změna využití
Požadované funkční využití
Šeberov
dle konceptu ÚP

V Praze , dne 7.12. 2009

………………………………
podpis připomínkujícího / statutárního zástupce

