MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ŠEBEROV
Úřad městské části
K Hrnčířům 160, Praha 4 — Šeberov, PSČ 149 00

č. j. MCPSE 00156/2019

Praha 30.1.2019

Dne 28. 1. 2019 byla e—mailem Úřadu městské části Praha — Šeberov doručena Vaše Žádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
vplatném znění, ve které požadujete zaslaní odpovědí na vaše dotazy k jednotlivým
pozemkům.
Na základě Vaší žádostí sdělujeme, že MC Praha— Seberov není příslušným úřadem k podávání
relevantní územně plánovací dokumentace, není zpracovatelem územního plánu hlavního
města Prahy.
Vami požadované odpovědí lze zjistit z veřejně příslušných informací, webových stránek hl.
m. Prahy, konkrétně:
1. odpovědí na otázku číslo 1 a 4 na http://app.íprprahacz/is—apí/app/vvkrestP/
2. odpovědí

na

otázku

č.2

na

http://www.praha.eu/inp/cz/o_meste/magístrat/odbory/odbor_uzemního_rozvoie/uzem
ní planovaní/metropolítní plan/index.html

Přesto se pokusíme v ramci naších možností odpovědět na vaše dotazy:
1. ,,Je předmětný pozemek (nebo jeho část) dotčena plánovanou veřejně prospěnou
Stavbou dle platného územního plánu? “
. Pozemek parc.č.537/89 k.ú.Šeberov — častečně je na něm dle
platného územního plánu zakreslena budoucí komunikace tzv. Exit 4, ktera je
veřejně prospěšnou stavbou.
. Pozemky parc.č. 1417/2 a 1471/1 k.ú.Šeberov — nejsou dotčeny plánovanou
veřejně prospěšnou stavbou dle platného územního plánu.
2. Pokud tomu tak není, je předmětnýpozemek (nebojeho část) dotčen plánovanou veřejně
prospěšnou Stavbou dle zatím neplatného územního plánu?
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Vzhledem ke skutečnosti, že se řídíme pouze platnými právními předpisy,
jednalo by se o návrhy. Z povahy otázky usuzuji, že odpověď se bude týkat
pouze pozemků parc.č. 1417/2 a 1471/1 k.ú.Šébérov — nebudou dotčeny
plánovanou veřejně prospěšnou stavbou dle zatím neplatného územního plánu
3. Je předmětný pozemek dotčen komunikací evidovanou dle zákona č.13/1997 Sb. ?
0 Žádný z uvedených pozemků není dotčen komunikací evidovanou dle zákona
č.13/1997 Sb.
4. Jaký ma pozemek dle platného územního plánu charakter (orná půda, stavebním)
. Pozemek parc.č.537/89 k.ú.Šébérov — IZ - izolační zeleň, S2 - sběrné
komunikace městského významu, OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny
. Pozemek parc.č. 1417/2 k.ú.Šébérov - LR - lesní porosty, součást přírodní
chráněné památky.
. Pozemek parc.č. 1471/1 k.ú.Šébérov - ZP - parky, historické zahrady a hřbitovy,
VOP - vodní toky a plochy, plavební kanály
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