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Sp. zn.:

Datum:

S-MHMP 566426/2019

05.04.2019

Odpověď na žádost podle zák. 106/1999 Sb. -—
Dne 28.3.2019 jsme obdrželi Váši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

podanou _, kterou, dle Vašeho tvrzení, _ a ve které
žádáte o poskytnutí:
].

informace, zda Městská část Praha - Benice během procesu pořizování územního
plánu hlavního města Prahy Z 1294/07. (původně Z 1294/06), podala zásadní
připom'mky, připomínky, podněty, stanoviska, námitky, či se jinak vyjadřovala
k pořizované změně územního plánu

2.

těchto podání, pokud byly výše uvedené procesní nástroje uplatněny Městskou částí

Benice
3.

záznamů & zápisů všech veřejných jednání konaných při procesu pořizování změny
územního plánu hlavního města Prahy Z 1294/07

4.

infommaci. zda byly výše uvedené procesní nástroje Městskou částí uplatněny řádně
a včas

K jednotlivým bodům podání sdělujcmc:
Ad1.)

Městská část Praha - Benice se během procesu pořizování změny Z 1294/07 ke
změně ncvyjadřovala. Po zrušení předmětné změny rozsudkem Městského soudu
v Praze pod čj. 9 A 113/2012, potvrzcný rozsudkem Nejvyššího správnmo soudu
vydaným pod čj. 6 Aos 2/2013, přijalo Zastupitelstvo Městské části Praha - Benice
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usnesení č. 3/2015 ze dne 19.3.2015, ve kterém rozhodlo, že městská část “nemá
zájem na pokračování pořizování a schválení změny ÚP“.

Ad2.) z výše uvedeného důvodu Vám požadovaná podání nemůžeme zaslat
Ad3.) během procesu pořizování změny Z 1294/07 se konala následující veřejná
projednání:

a) veřejné projednání návrhu Zadání změn vlny 06 dne 28.2.2005 — přikládáme zápis s
prezenční listinou
b) veřejné projednání Konceptů změn vlny 06 dne 25.3.2009 — zápis se nedochoval,
patrně z důvodu stěhování archivu a změny vyřizujíc ího pracovníka
c) veřejné projednání Návrhů změn vlny 07 dne 15.1.2010 — přikládáme zápis s
prezenční listinou
Ad4.) odpověď na Váš požadavek vyp1ývá z výše uvedeného sdělení

S pozdravem

Ing. Martin Čemus
ředitel odboru územního rozvoje

Přílohy:

1. zápis ze dne 28.2.2005
2. úpis ze dne 25.3.2009

Rozdělovník:
1. adresát
2. Ing. O. Skálová MHMP UZR
3. spis
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