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I. Identifikační údaje připomínkujícího

1

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1

Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157

E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h



II. Zastupovaný

Druh subjektu

Jméno

Titul za

Příjmení

Titul před Datum narození

Jméno/Název subjektu

IČ

Ulice Č. popisné/ č. evidenční

ObecPSČ

ID datové schránky

Jméno jednatele

Zástupce veřejnosti
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přírodní park Rokytka: 276 / Nedvězí, rozšíření nezastavitelného území

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

Vlastní kresba (1)

grafické části (výkresům)

Námitka

Zákres připomínky − lokalizace:

276 / Nedvězí - severní okraj, levý břeh Rokytky - požadujeme úpravu a

rozšíření nezastavitelného území na úkor částí stavební plochy

413/276/2570 v části rekreačního území 413/276/2215.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Hranice zastavitelného území při severní části lokality 276 Nedvězí sahá

až k potoku a tedy zasahuje na území přírodního parku. Byť je to plocha s

rekreačním využitím 413/276/2215, považujeme jakékoli zmenšování již

tak velmi úzkého koridoru přírodního parku. Požadavek v ještě větší míře

platí o severnější ploše stavebního charakteru 413/276/2570, která také

zasahuje do přírodního parku. S ohledem na věcně shodnou připomínku

žádáme úpravu hranice mezi zastavitelným a nezastavitelným územím a

rozšíření nezastavitelného území.
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přírodní park Rokytka: 277 / Královice, rozšíření nezastavitelného území I

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

Vlastní kresba (1)

grafické části (výkresům)

Námitka

V lokalitách: 277/Královice, 955/Rokytka u Královic

Zákres připomínky − lokalizace:

přírodní park Rokytka - 277 / Královice, požadujeme rozšíření

nezastavitelného území na úkor části stavební plochy 415/277/4024
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Plocha 415/277/4024 svým jižním výběžkem překračuje hranice

přírodního parku a rozšiřuje plochu zastavitelnosti nad rámec současného

územního plánu. Jde o zahradu bezprostředně navazující na krajinářky

velmi hodnotné partie bývalých suchých svažitých pastvin. S ohledem na

věcně shodnou připomínku žádáme úpravu hranice mezi zastavitelným a

nezastavitelným územím a rozšíření nezastavitelného území.
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přírodní park Rokytka: 277 / Královice, rozšíření nezastavitelného území II

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

Vlastní kresba (1)

grafické části (výkresům)

Námitka

V lokalitě: 277/Královice

Zákres připomínky − lokalizace:

přírodní park Rokytka - 277 / Královice, požadujeme rozšíření

nezastavitelného území na úkor části stavební plochy 415/277/4025
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Severozápadní část plochy 415/277/4025, navazující severně na areál

bývalého panského dvora s tvrzí. Jde o pole, které je v místě velmi

významnou plochou ovlivňující pohledově jak okolí tvrze, tak nedaleké

hradiště Na Markétě – fakticky tvoří spojnici mezi těmito dvěma

nejvýznamnějšími krajinářsko-historickými fenomény oblasti. Kromě

přírodního parku Rokytka narušuje tato potenciální výstavba zásadním

způsobem i Vesnickou památkovou zónu Královice. S ohledem na věcně

shodnou připomínku žádáme úpravu hranice mezi zastavitelným a

nezastavitelným územím a rozšíření nezastavitelného území.
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