USNESENÍ
Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE
ZE DNE 23. 3. 2016
Zastupitelstvo MČ
návrhový výbor
ve složení

volí
Ing. Fíla Karel M.Sc.
Vraný Jiří
Hýža Ivan

ověřovatele zápisu:

Ing. Mydlarčík Svatomír
Matoušek Milan

zapisovatele

paní Kubátová Radana
schvaluje

následující program:
Program:
0. Složení slibu členů Zastupitelstva MČ P-KU-opravný
1. Rozpočtové změny č 1,2,3 a úprava č. 1
2. Změna listiny o zřízení peněžního fondu MČ P-KU k poskytování prostředků pro
potřeby objektu Domu s chráněnými byty Kunratice a jeho obyvatel
3. Veřejnoprávní smlouvy
4. Změna Územního plánu hl.m. Prahy na pozemku parc.č. 2342/428
5. Projednání návrhu celoměstsky významné změny III-Z 2748/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy
6. Dotazy, připomínky, podněty

K bodu 0
Zastupitelstvo MČ Praha – Kunratice
11.0.1.1
bere na vědomí
o rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 As 201/2015-25 ze dne 7.1.2016 týkající se mj.
znění slibu v pražských městských částech
o sdělení Ministerstva vnitra čj. MV-25728-3/ODK-216 ze dne 16.února 2016 týkající se
dopadů rozsudků správních soudů na platnost složení slibu v pražských městských částech
o doporučující Dopis HMP čj. MHMP337824/2016 ze dne 26.2.2016
o neplatnost slibu složeného všemi zvolenými zastupiteli na Ustavujícím zasedání
Zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice dne 26.11.2014
o složení slibu všech členů Zastupitelstva zvolených ve volbách do Zastupitelstva MČ PrahaKunratice na volební období ve znění „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svojí funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu hlavního města Prahy a jeho
občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky“
11.0.1.2
konstatuje
- Složení slibu v platném znění všech členů Zastupitelstva zvolených ve volbách do
zastupitelstva Městské části Praha-Kunratice na volební období 2014-2018.
- žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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K bodu 1a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.1a/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 1., zvýšení o investiční dotaci HMP 15 000,00 tis. Kč na ZŠ –
přístavba tříd podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 14.3.2016 návrh schválit.
11.1a/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 1., zvýšení o investiční dotaci HMP 15 000,00 tis. Kč na ZŠ –přístavba tříd:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
15 000,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3113 základní školy, pol. 6121 budovy, haly, stavby
15 000,00 tis. Kč
Doklad 3011, obě strany UZ 84, ORJ 04, ORG 41754.
11.1a/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.4.2016.

K bodu 1b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.1b/1
bere na vědomí
- návrh změny rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 13,00 tis. Kč pro místní
knihovnu;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 14.3.2016 návrh schválit.
11.1b/2
schvaluje
změnu rozpočtu č. 2., zvýšení o neinvestiční dotaci HMP 13,00 tis. Kč pro místní knihovnu:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně,
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
13,00 tis. Kč
Výdaj:
par. 3314 činnosti knihovnické, pol. 5136 knihy, učební pomůcky, tisk
13,00 tis. Kč
Doklad 3009, obě strany UZ 81, ORJ 06.
11.1b/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.4.2016.

K bodu 1c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.1c/1
bere na vědomí
- doporučení finančního výboru z 14.3.2016 poskytnout dotaci Thomayerově nemocnici ve výši
10,00 tis. Kč na zakoupení klimatizační jednotky do prostor lékařské pohotovostní služby;
- návrh změny rozpočtu č. 3. zvýšení o doplatek HMP 169,00 tis. Kč odvodu z provozu
výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení s výsledným doporučeným zařazením do
výdajů takto:
o část určenou na sport mládeže doplnit naše zdroje
do celkové výše dotace 300,00 tis. Kč pro SK Slovan
42,30 tis. Kč
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o část na sport doplnit naše zdroje
do celkové výše dotace 200,00 tis. Kč pro TJ Sokol
42,20 tis. Kč
Prostředky 84,5 tis. Kč na kulturu, školství, zdravotnictví, sociální oblast rozdělit takto:
poskytnutí dotace Thomayerově nemocnici
10,00 tis. Kč
posílení rozpočtu na pořízení mobilních prvků pro dospělé
50,00 tis. Kč
posílení rozpočtu na rekonstrukci a umístění sochy Sv. Jana Nepomuckého
24,50 tis. Kč
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 14.3.2016 návrh schválit.
11.1c/2
schvaluje
• poskytnutí dotace 10,00 tis. Kč Thomayerově nemocnici na zakoupení klimatizační
jednotky do prostor lékařské pohotovostní služby;
• změnu rozpočtu č. 3., zvýšení o doplatek HMP 169,00 tis. Kč odvodu z provozu
výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení:
Příjem:
par. 6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně, ORJ 10
pol. 4137 převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi
169,00 tis. Kč
Výdaj:
- par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 04 SK Slovan
pol. 5229 ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím
42,30 tis. Kč
- par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím
42,20 tis. Kč
- par. 3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, FTN
pol. 5339 neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím, ORJ 09
10,00 tis. Kč
- par. 3745 péče o vzhled obcí a veř. zeleň, ORJ 02, mobilní prvky
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař.
50,00 tis. Kč
- par. 3326 zachování hodnot historického povědomí, ORJ 06, Sv.Jan Nepom.
pol. 6129 nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař.
24,50 tis. Kč
Doklad 3006, obě strany UZ 98.
11.1c/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.4.2016.

K bodu 1d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.1d/1
bere na vědomí
- návrh úpravy rozpočtu č. 1., posílení paragrafu 5512 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů o
84,50 tis. Kč podle důvodové zprávy;
- doporučení starostky podle stanoviska finančního výboru z 14.3.2016 návrh schválit.
11.1d/2
schvaluje
úpravu rozpočtu č. 1., posílení paragrafu 5512 Jednotka Sboru dobrovolných hasičů o 84,50
tis. Kč:
snižuje se:

par. 3412 sportovní zařízení v majetku obce, ORJ 04 SK Slovan
pol. 5229 ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím
par. 3419 ostatní tělovýchovná činnost, ORJ 04, TJ Sokol,
pol. 5229 ostatní neinvest. transfery neziskovým apod. organizacím
celkem
přesouvá se na par. 5512 požární ochrana, ORJ 07:
pol. 5169 nákup ostatních služeb

-42,30 tis. Kč
-42,20 tis. Kč
84,50 tis. Kč
30,50 tis. Kč
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pol. 5171 opravy a udržování
celkem

54,00 tis. Kč
84,50 tis. Kč

11.1d/3
ukládá
tajemnici ÚMČ podat informaci o rozhodnutí tohoto bodu MHMP do 4.4.2016.

K bodu 2
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.2/1
schvaluje
Listinu o zřízení peněžního fondu MČ Praha-Kunratice k poskytování prostředků pro potřeby
objektu Domu s chráněnými byty Kunratice a jeho obyvatel, která je přílohou tohoto usnesení,
a to s účinností ode dne 24. 3. 2016.
11.2/2
zrušuje
Listinu o zřízení peněžního fondu MČ Praha-Kunratice k poskytování prostředků pro potřeby
objektu Domu s chráněnými byty Kunratice a jeho obyvatel, schválenou usnesením
Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice č. 12.2 z 26. 11. 2008, a to ke dni 23. 3. 2016.
11.2/3
ukládá
starostce MČ Praha-Kunratice a tajemnici ÚMČ Praha-Kunratice zajistit realizaci rozhodnutí
tohoto bodu v souladu s finančními předpisy.

K bodu 3a
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3a/1
bere na vědomí
- žádost Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. MO Flora o poskytnutí dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených v ČR, z.s.MO Flora ve výši 20.000,- Kč v roce 2016
11.3a/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20.000,- Kč Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. MO Flora v roce
2016 za podmínek uvedených v žádosti
11.3a/3
schvaluje
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace STP v ČR, z.s. - MO Flora Svaz TP v roce 2016
ve výši 20.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení
11.3a/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3a/3
Termín: ihned

k bodu 3b
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3b/1
bere na vědomí
- žádost Rehabilitace Hornomlýnská, o.s. o poskytnutí dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Rehabilitace Hornomlýnská, o.s. ve výši
20.000,- Kč v roce 2016
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11.3b/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20.000,- Kč pro o.s., Rehabilitace Hornomlýnská v roce 2016 za
podmínek uvedených v žádosti
11.3b/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s „Rehabilitace Hornomlýnská, o.s.“ v roce 2016
ve výši 20.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení

11.3b/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3b/3 tohoto usnesení
Termín: ihned
k bodu 3c
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3c/1
bere na vědomí
- žádost Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice o poskytnutí
dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti ve výši
32.000,- Kč v roce 2016
11.3c/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 32.000,- Kč Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha-Kunratice v roce 2016 za podmínek uvedených v žádosti
11.3c/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti v roce 2016 ve výši
32.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení
11.3c/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3c/3 tohoto usnesení
Termín: ihned
k bodu 3d
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3d/1
bere na vědomí
- žádost z.s., Na Kole o poskytnutí dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z.s. Na Kole ve výši 5.000,- Kč v roce
2016
11.3d/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 5.000,- Kč spolku Na Kole, z.s. v roce 2016 za podmínek uvedených
v žádosti
11.3d/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace spolku Na Kole. z.s. v roce 2016 ve výši 5.000,- Kč
dle přílohy tohoto usnesení
11.3d/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3d/3 tohoto usnesení
Termín: ihned
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k bodu 3e
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3e/1
bere na vědomí
- žádost Občanského sdružení Rozvoj Zeleného údolí Praha 4 o poskytnutí dotace v roce
2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Občanskému sdružení Rozvoj Zeleného
údolí Praha 4 ve výši 12.000,- Kč v roce 2016
11.3e/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 12.000,- Kč Občanskému sdružení Rozvoj Zeleného údolí Praha 4
v roce 2016 za podmínek uvedených v žádosti
11.3e/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Občanskému sdružení Rozvoj Zeleného údolí Praha
4. v roce 2016 ve výši 12.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení
11.3e/4
ukládá
- starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3e/3 tohoto usnesení
- Termín: ihned

k bodu 3f
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3f/1
bere na vědomí
- žádost o.p.s. Žít spolu o poskytnutí dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace o.p.s. Žít spolu ve výši 20.000,- Kč v
roce 2016
11.3f/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20.000,- Kč o.p.s. Žít spolu v roce 2016 za podmínek uvedených v
žádosti
11.3f/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace o.p.s. Žít spolu v roce 2016 ve výši 20.000,- Kč
dle přílohy tohoto usnesení
11.3f/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3f/3 tohoto usnesení
Termín: ihned
k bodu 3g
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3g/1
bere na vědomí
- žádost z.s. Junák-český skaut, střediska Paprsek o poskytnutí dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z.s. Junák-český svaz, Středisko Paprsek
v roce 2016 ve výši 20.000,- Kč
11.3g/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20.000,- Kč z.s. Junák-český skaut v roce 2016 za podmínek
uvedených v žádosti
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11.3g/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z.s. Junák-český skaut v roce 2016 ve výši 20.000,Kč dle přílohy tohoto usnesení
11.3g/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3g/3 tohoto usnesení
Termín: ihned

k bodu 3h
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3h/1
bere na vědomí
- žádost z.s. Křizovatka.cz o poskytnutí dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z.s. Křižovatka.cz v roce 2016 ve výši
20.000,- Kč
11.3h/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20.000,- Kč z.s. Křižovatka.cz v roce 2016 za podmínek uvedených
v žádosti
11.3h/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z.s. Křižovatka.cz v roce 2016 ve výši 20.000,- Kč
dle přílohy tohoto usnesení
11.3h/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3h/3 tohoto usnesení
Termín: ihned

k bodu 3i
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3i/1
bere na vědomí
- žádost pobočného spolku Český svaz chovatelů Základní organizace Praha 4-Kunratice o
poskytnutí dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pobočnému spolku Českému svazu
chovatelů Základní organizace Praha 4-Kunratice v roce 2016 ve výši 10.000,- Kč

11.3i/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 10.000,- Kč pobočnému spolku Český svaz chovatelů Základní
organizace Praha 4-Kunratice v roce 2016 za podmínek uvedených v žádosti
11.3i/3
schvaluje
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pobočnému spolku Český svaz chovatelů
Základní organizace Praha 4-Kunratice v roce 2016 ve výši 10.000,- Kč dle přílohy tohoto
usnesení
11.3i/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3i/3 tohoto usnesení
Termín: ihned
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k bodu 3j
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3j/1
bere na vědomí
- žádost Občanského spolku Pro Kunratice o poskytnutí dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Občanskému spolku Pro Kunratice ve
výši 10.000,- Kč
11.3j/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 10.000,- Kč Občanskému spolku Pro Kunratice v roce 2016 za
podmínek uvedených v žádosti
11.3j/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Občanskému spolku Pro Kunratice v roce 2016 ve
výši 10.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení
11.3j/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3j/3 tohoto usnesení
Termín: ihned

k bodu 3k
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3k/1
bere na vědomí
- žádost SK Slovan Kunratice, z.s. o poskytnutí dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace SK Slovan Kunratice, z.s. ve výši
300.000,- Kč
11.3k/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 300.000,- Kč SK Slovan Kunratice, z.s. v roce 2016 za podmínek
uvedených v žádosti
11.3k/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SK Slovan Kunratice, z.s. v roce 2016 ve výši
300.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení
11.3k/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3k/3 tohoto usnesení
Termín: ihned

k bodu 3l
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3l/1
bere na vědomí
- žádost Záchranné brigády kynologů Praha o poskytnutí dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Záchranné brigádě kynologů Praha ve
výši 20.000,- Kč
11.3l/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20.000,- Kč Záchranné brigádě kynologů Praha v roce 2016 za
podmínek uvedených v žádosti
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11.3l/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Záchranné brigádě kynologů Praha v roce 2016 ve
výši 20.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení
11.3l/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3l/3 tohoto usnesení
Termín: ihned
k bodu 3m
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3m/1
bere na vědomí
- žádost TJ Sokol Kunratice o poskytnutí dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokol Kunratice ve výši 200.000,- Kč
11.3m/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200.000,- Kč TJ Sokol Kunratice v roce 2016 za podmínek a na účel
uvedených v žádosti
11.3m/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Kunratice v roce 2016 ve výši 200.000,Kč dle přílohy tohoto usnesení
11.3m/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3m/3 tohoto usnesení
Termín: ihned
k bodu 3n
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.3n/1
bere na vědomí
- žádost z.s. Start 98 o poskytnutí dotace v roce 2016
- návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z.s. Start 98 ve výši 70.000,- Kč
11.3n/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 70.000,- Kč z.s. Start 98 v roce 2016 za podmínek uvedených v
žádosti
11.3n/3
schvaluje
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z.s. Start 98 v roce 2016 ve výši 70.000,- Kč
dle přílohy tohoto usnesení
11.3n/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3n/3 tohoto usnesení
Termín: ihned

k bodu 3o
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice,
11.3o/1
bere na vědomí
- žádost Thomayerovy nemocnice o poskytnutí dotace v roce 2016
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-

návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Thomayerově nemocnici ve výši
10.000,- Kč

11.3o/2
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 10.000,- Kč Thomayerově nemocnici v roce 2016 za podmínek
uvedených v žádosti
11.3o/3
schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Thomayerově nemocnici v roce 2016 ve výši
10.000,- Kč dle přílohy tohoto usnesení
11.3o/4
ukládá
starostce podepsat veřejnoprávní smlouvu dle bodu 11.3o/3 tohoto usnesení
Termín: ihned

K bodu 4
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.4/1.
bere na vědomí
žádost čj. 388/2016 Kláry Maškové, bydlištěm Perucká 2544/16, 120 00 Praha 2, zastoupené
Ing. Jiřím Tomanem, Prouzova 778/9, 190 00 Praha 9, o změnu funkčního využití části
pozemku parc.č. 2342/428 v k.ú. Kunratice z funkce ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy)
na funkci OB-C (čistě obytnou, kód míry využití pozemku C).
11.4/2.
nesouhlasí
se změnou funkčního využití části pozemku parc.č. 2342/428 v k.ú. Kunratice z funkce ZP
(parky, historické zahrady a hřbitovy) na funkci OB-C (čistě obytnou, kód míry využití
pozemku C).
11.4/3.
ukládá
starostce ve spolupráci s tajemnicí postoupit usnesení Odboru stavebnímu a územního plánu
MHMP do 15.4.2016

K bodu 5
Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice
11.5/1.
bere na vědomí
- oznámení o zpracování návrhů celoměstsky významných změn III Územního plánu sídelního
útvaru hl. m. Prahy s možností pro vyzvané subjekty podávat stanoviska a připomínky do
29.3.2016
- návrh změny Z 2748/00 – Aktualizace hranice zastavěného území na území hl. m. Prahy
k 1.1.2011
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11.5/2
s návrhem změny Z 2748/00 v k. ú. Kunratice

nesouhlasí

11.5/3
žádá
o úpravu změny Z 2748/00 v k. ú. Kunratice následovně:
Detail č.1, viz grafickou přílohu č. 1
č.parc. 2517 vyjmout s intravilánu a označit jako zastavěné území – úbytek
(č.parc. 1538/1, 1538/2, 1539 ponechat intravilánu. Jedná se o oplocený rekreační areál dle KN
ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha
Detail č.2, viz grafickou přílohu č. 2
-č.parc 2445 a přilehlé pozemky přiřadit do okolního intravilánu ( tj. zrušit jejich ohraničení
hranicí zastavěného území)
-část č.parc. 2353/1 označenou jako zastavěné území – přírůstek zrušit (jedná se dle KN o ornou
půdu bez zástavby )
Detail č.3, viz grafickou přílohu č. 3
č. parc. 2575/4 označené jako zastavěné území – přírůstek zrušit (jedná se dle KN o ornou půdu
bez zástavby)
Detail č.4, viz grafickou přílohu č. 4
č.parc. 2370/46 a přilehlé menší pozemky označené jako zastavěné území přírůstek zrušit (jedná
se dle KN o ornou půdu bez zástavby)
-č.parc. 1888/1, 2368/17, 2368/2 a přilehlé menší pozemky označené jako zastavěné území
přírůstek zrušit ( jedná se dle KN. o ornou půdu bez zástavby

11.5/4
ukládá
starostce zajistit podání informace o rozhodnutí v bodě 5/11/2 a 3 Odboru územního rozvoje
MHMP, termín do 29.3.2016

Ověřovatelé

Ing. Mydlarčík Svatomír

...………………………

Matoušek Milan

……….......…………….

Ing. Alinčová Lenka
starostka MČ Praha – Kunratice
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