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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 Radotínsko – Chuchelský háj: 256 / Lochkov - rozšíření

nezastavitelného území

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

Vlastní kresba (1)

grafické části (výkresům)

Námitka

V lokalitě: 256/Lochkov

Zákres připomínky − lokalizace:

256 / Lochkov - požadujeme úpravu a rozšíření nezastavitelného území na

úkor částí stavební plochy 413/256/2571.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Hranice zastavitelného území při východní části lokality 256 / Lochkov

výrazně zasahuje do území přírodního parku, přestože tu v nich byl –

zjevně pro nějakou plánovanou výstavbu – ponechán nelogický zub.

Současný návrh tak jde ještě dál než územní rezerva v současném

územním plánu. S ohledem na věcně shodnou připomínku žádáme úpravu

hranice mezi zastavitelným a nezastavitelným územím a rozšíření

nezastavitelného území.
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přírodní park Radotínsko – Chuchelský háj: 387 / Lahovská - rozšíření

nezastavitelného území

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

Vlastní kresba (1)

grafické části (výkresům)

Námitka

V lokalitách: 387/Lahovská, 970/Údolí Radotínského potoka

Zákres připomínky − lokalizace:

387 / Lahovská - požadujeme úpravu a rozšíření nezastavitelného území

na úkor částí stavební plochy 413/387/2079.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Hranice zastavitelného území při východní části lokality 387 / Lahovská

zasahuje do území přírodního parku, přitom stávající zástavba je mimo

přírodní park. S ohledem na věcně shodnou připomínku žádáme úpravu

hranice mezi zastavitelným a nezastavitelným územím a rozšíření

nezastavitelného území.
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