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Identifikační kód
připomínky

PID

O D BO R Ú ZE M NÍ HO P L ÁN U

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
1406/1
Čísla pozemků
Případně doplňující popis
Obsah/popis

Grafická příloha
(dle potřeby v samostatné
příloze )

Městská část Praha- Šeberov vznáší zásadní připomínku – vzhledem k neexistenci
dešťové kanalizace v obci kde odvod dešťových vod je řešen pouze vsakováním
žádáme na pozemku č.1406/1, k.ú. Šeberov zřídit suchý poldr dle grafického
vyznačení níže pro odvedení dešťových vod především ze zpevněných ploch. Poldr
bude sloužit pro retenci dešťových vod, zadržované dešťové vody budou odváděny
do stávající vodoteče. . Toto umístění bylo projednáno v rámci zpracování generelu
odvodnění povrchových vod s DOSS. Bez jeho umístění nelze provést rekonstrukci
komunikací v celé oblasti Hrnčíř. Suchý poldr je umístěn v ochranném pásmu
chráněné památky Hrnčířských luk. Jeho realizace má příznivý vliv na tuto chráněnou
přírodní památku.
Změna využití
Požadované funkční využití
dle konceptu ÚP

V Praze , dne 7.12. 2009
………………………………
podpis připomínkujícího / statutárního zástupce

