
Textová část změny
 

základní údajeA.
 

Číslo změny: Z 1112/06 
Městská část: Praha - Suchdol
Katastrální území: Suchdol lokalita kaple sv.Václava
Parcelní číslo: 2217/2, 2222-2224, 2309/1-část
Hlavní cíl změny: Umístění pietního místa.  Změna funkčního využití z funkce louky a pastviny NL a funkce orná půda OP na funkci parky, historické zahrady a hřbitovy ZP (PH).
Splnění schváleného zadání změny:
Zadání bylo splněno.
 

B.      návrh řešení změny
 

Urbanistická koncepce a funkční systémy
Změna předpokládá vytvoření pietního místa (hřbitova) na ploše, která je územním plánem určena z části pro NL – pastviny a louky, zčásti pro OP – ornou půdu ve vazbě na památk
chráněnou kapli sv. Václava. Součástí areálu bude i dům se služebním bytem. Změna zasahuje do zvláště chráněného území Kozí hřbety a do jeho ochranného pásma.
Lokalitu lze dopravně obsloužit ze stávající komunikační sítě.
Využití pozemku bude omezeno stávajícím nadřazeným vodovodním řadem DN 400 (vlastní trasou i ochranným pásmem) vedeným do Roztok.
Navrhované řešení zmenšuje celoměstský systém zeleně.
 
Vztah k zastavitelnému území
Změna nemá dopad do bilancí nezastavitelných ploch, avšak funkce hřbitova bude vyžadovat stavbu potřebného zázemí.
 
ÚSES a chráněná území přírody
Plocha změny částečně zasahuje do přírodní rezervace Údolí Únětického potoka a zčásti též do jejího ochranného pásma. Umístění hřbitova ve zcela okrajové poloze nebude mít negativní
vliv na toto zvláště chráněné území. Řešení si též vyžaduje posunutí hranice nadregionálního biocentra ÚSES. Jelikož jde zanedbatelnou plochu ve vztahu k celkové rozloze biocentra
s vegetací nižší hodnoty, nezpůsobí toto zmenšení zhoršení funkčnosti zmíněného prvku ÚSES.
 
Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav
Netýká se.
 
Životní prostředí
Navrhovaná změna neznamená z  hlediska ÚPn zhoršení podmínek životního prostředí v dané lokalitě.
Změna vyvolá zvětšení plochy záborů ZPF pro zeleň (z NL na PH) oproti Úpn mimo současně zastavěné území - IV. třída ochrany, vyžaduje zábor ZPF uvnitř současně zastavěného území
(z OP na PH).
 

Zábor pro BPEJ Tř. ochrany Plocha (ha)
zeleň 2.26.04 IV. 0,30

 
                      hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
     IV.            třída ochrany



2.26.04          kód BPEJ
 

C.      výměry měněných ploch dle jejich funkčního využití
 

ZP (PH)                 -   10781,4 m2

 
 
 

D.      návrh na vymezení závazné části formou regulativů
 
Regulativy funkčního využití jsou uvedeny ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů.
 
Změna se týká závazné části ve výkresech č.
4, 19, 30, 31
 
Změna nemá dopad do směrné části v koeficientech míry využití území.
 
Změna se týká směrné části ve výkresech č.
20
 
Poznámka:
Funkční využití odpovídá převodní tabulce, která je součástí dokumentace změn 06 – konceptu – viz příloha.
(V textu jsou v závorce uvedeny zkratky funkčního využití před Revizí. Pokud není uvedena zkratka v závorce, znamená to, že zkratka zůstala i po Revizi shodná).
 
 
 
 




