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I. Identifikační údaje připomínkujícího
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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 Říčanka: 281 / Dubeč, nerozšiřování zástavby

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

Vlastní kresba (1)

grafické části (výkresům)

Námitka

Zákres připomínky − lokalizace:

Žádáme faktické zamezení další zástavby v ploše 413/281/2060 na temeni

Rohožníku nad rybníkem V Rohožníku. V krajním případě zahrnutím do

nezastavitelného území.

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Jde o pohledově velmi exponovaný prostor, kde je jakékoli další zástavba

nežádoucí, neboť narušuje celé panorama jižního okraje nivy Říčanky v

Dubči. Požadavek je v souladu s věcně shodnou připomínkou k

umisťování území přírodního parku do nezastavitelného území.
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přírodní park Říčanka: 956 / Říčanka u Dubče - pozitivní připomínka k

hranici nezastavitelného území

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

Vlastní kresba (1)

grafické části (výkresům)

Námitka

V lokalitách: 281/Dubeč, 956/Říčanka u Dubče

Zákres připomínky − lokalizace:

Kvitujeme neporušitelnost současné hranice zastavitelného území na

hranici přírodního parku Říčanka především v prostoru na levém břehu

Říčanského potoka západně od rybníku V Rohožníku (proti dubečské

radnici).

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Místní občané evidují snahy tento prostor převést do zastavitelné plochy.

Pozitivní připomínka je v souladu s věcně shodnou připomínkou k ochraně

přírodních parků formou jejich maximálně možného zahrnutí do

nezastavitelného území.
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