
Zápis z 9. zasedání Výboru územního rozvoje ZHMP 

konaného dne 6.12.2012 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Omluveni: Josef Nosek, Petr Šimůnek, Ing. Jitka Cvetlerová  

Zasedání řídil předseda výboru Ing. Vladimír Schmalz.  

Ověřovatel zápisu: JUDr. Helena Chudomelová, Bc. František Adámek  

 

výňatky: 

... 

6. Informace k předkládaným tiskům do RHMP ohledně přerušených návrhů zadání změn 
vlny 07 ÚP SÚ HMP  

... 

Návrhy zadání změn vlny 07 projednané na RHMP dne 27.11.2012 a 4.12.2012  

... 

 

R - 08314 (změna Z 1820/07) Praha 5  

Ing. Schmalz vyzval k diskusi:  

- pan Formánek, OS Malvazinky: sdělil, že se jedná o plochu zeleně, která těsně přiléhá 
k areálu MŠ Peroutkova. Změna byla dosud navrhována k neschválení z důvodu 
zachování rezervy VV, není potřeba další plocha OB. Pan Formánek uvedl, že nespatřují 
důvody ke změně názoru, tj. změnu schválit. Podnět ke změně byl podán v roce 2005, 
v lednu 2008 byl na tuto plochu VV umístěn dům pro seniory, toto rozhodnutí bylo v červnu 
2008 potvrzeno odvolacím orgánem. V únoru 2012 Městský soud zrušil původní 
rozhodnutí MHMP a vrátil věc k dalšímu projednání. Stavebník proti rozsudku Městského 
soudu podal odvolání, z toho usuzují, že záměrem stavebníka je i nadále vystavět dům pro 
seniory. Pan Formánek proto navrhuje, aby VURM změnu zvážil a doporučil ZHMP změnu 
zamítnout.  

- JUDr. Chudomelová: navrhla změnu Z 1820/07 přerušit z důvodu neukončeného soudního 
jednání.  

- Ing. Schmalz: ztotožnil se s návrhem JUDr. Chudomelové ponechat změnu v režimu 
přerušených změn do doby ukončení soudního jednání.  

- Stavebník, majitel pozemku: informoval, že změnou je projednávána pouze 1 jeho 
pozemku, z čehož pro něj vyplývá potřeba postavit 2 různé objekty. Soudem je nucen 
k výstavbě nekomerčního domu pro seniory, který stavět nebude. MČ nejeví zájem o MŠ a 
podporuje změnu ÚP SÚ hl.m.Prahy.  

- Ing. Schmalz: navrhl ponechat změnu v režimu přerušených a předložit ji na příští jednání 
VURM po seznámení se s aktuální situací a vyjádřením MČ. Zástupci MČ Prahy 5 budou 
pozváni k vysvětlení situace.  

 

VURM hlasoval o ponechání změny Z 1820/07 v režimu přerušených změn.   

pro / proti / zdržel  5 / 0 / 0  

... 

 


