ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - DOLNÍ POČERNICE
USNESENÍ
č. 21. 2
ze dne 23. 11. 2009
Projednání konceptu nového ÚP hl.m.Prahy
Zastupitelstvo MČ Praha-Dolní Počernice
projednalo Koncept nového územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
n e s o u h l a s í s variantním řešením rozvojového území Běchovice – Dolní Počernice.
p o ž a d u j e zapracovat do nového územního plánu:
1. pozemek parc. č. 1347 označit funkcí DP pro možnost umístění parkoviště P+R
2. aby byl do textové části Konceptu vložen požadavek na realizaci protihlukových valů podél Štěrboholské
radiály v jižní části Dolních Počernic a to s odkazem na studii hluku, která byla vypracována Centrem
protihlukové ekologie v rámci Urbanistické studie Dolní Počernice – jižní část
3. aby v případě budoucí redukce či zrušení Masarykova nádraží byla územním plánem zajištěna adekvátní
náhrada pro osobní železniční dopravu v snadno vzdálenosti od centra hl. m. Prahy
4. změnit navrženou funkci PZ (zahrádky) podél ulice Ke Hrázi na původní záměr rozšíření zám. parku –
funkce ZP
5. funkční využití pozemků na západ i na východ od Pražského okruhu změnit z funkce ZL (lesní, nevratné )
na ZN (nelesní) za účelem ponechání těchto pozemků v územní rezervě dle výsledků dohodovacího řízení bod
30/19, 4.
6. prosadit funkční využití pozemku hájovny na RP(rekreace) nebo VV(veřejné vybavení)
7. souhlasí s předloženou Zastavovací studií „Lokalita Nová Úpická“ včetně regulativů řešeného území
8. změnit funkci ploch při ulicích Bohuslavická, Listopadová, budoucí Nová Úpická a prodloužená ul.
K Zámku ze ZN na ZP
d o p o r u č u j e,
aby v podrobnějších územně plánovacích dokumentacích byly důsledně oddělovány hypostezky od pěších a
cyklistických stezek jak v mapovém, tak v praktickém provedení
pověřuje
starostu MČ zajištěním zaslání tohoto usnesení příslušným orgánům hl. m. Prahy v požadovaném termínu

Zbyněk R i c h t e r, v.r.
starosta MČ Praha - Dolní Počernice

