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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
1449/26
Čísla pozemků
Případně doplňující popis
Obsah/popis

Grafická příloha
(dle potřeby v samostatné
příloze )

V Praze , dne 7.12. 2009

Městská část Praha- Šeberov vznáší zásadní připomínku – vzhledem k záměru
zatraktivnit území mezi oběma historickými obcemi městské části Šeberov - severní
části Šeberov a jižní části Hrnčíře požadujeme funkční využití SP v okolí fotbalového
hřiště AFK Olympia Šeberov místo v konceptu navrženém ZN, tato plocha by dle
záměru městské části byly využita pro nekrytá sportovní hřiště přírodního charakteru,
kde by nebylo nutné vybudovat zázemí (šatny, WC,sprchy), protože by bylo možné
využívat stávajícího zázemí fotbalového hřiště. Toto fotbalové hřiště vzhledem ke
kvalitě povrchu (umělý trávník s vyhříváním) a kvůli provozu fotbalového hřiště pro
zápasy či tréninky klubu není primárně určen pro běžné sportovní vyžití občanů MČ.
Tato sportovní plocha by s minimálními náklady pro obec zajistila sportovní vyžití pro
občany MČ a pomocí další nabídky aktivit posílila roli centra obce.
Změna využití
dle konceptu ÚP

Požadované funkční využití

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

