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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE v PRAZE DNE

UMC P_SUCH 01331/2022 Motejzíková/ 222 361 419 27. 06. 2022

Žádost o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 pism. c) zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane jednateli,

Městská část Praha-Suchdol obdržela dne 23. 6. 2022 Vaší žádost podle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte

poskytnutí následujících informací týkajících se záměru stavby RD na pozemcích parc. č.

74/15 a 74/16 v k.ú. Suchdol:

1) Zápis zjednání KURI (komise územního rozvoje a infrastruktury) ze dne 28. 3. kde byla

projednána žádost žadatele ze dne 18. 2. 2022.

Zápis zjednání KURI ze dne 28. 3. 2022, bod č. 3):

add 3) Žádost o stanovisko k záměru stavby RD na pozemcích parc. č. 74/15 a 74/16 v k.ú Suchdol

Název projektu: „NOVOSTAVBA RD PRAHA-SUCH DOL“ č. 74/15 a 74/16

Místo: _parc. č. 74/15 a 74/16 v k.ú Suchdol

Stupeň PD: DSP Datum: 12/20221 Čzakázky: 419

Pošlo dne: 21.03.2022 pod č.j.v: UMC P_SUCH 00625/2022

Zadatel: |C:74446908, DS: qh7zvua, Sokolská 317, 549
—

41 Cerven' Kostelec

Stavebním Investor:_
Komentář tajemníka: Na dvou pozemcích, kdy byly plánovány dva RD chtějí postavit řadový

trojdům. Doporučuji nesouhlasit s tím, že návrh neodpovídá charakteru okolní zástavby.

KURI neschvaluje předloženou PD. Podle původního ÚR č.j. MHMP/132914/02/OUR/SZNV, MHMP ze

17.4.2003 měly být na pozemcích parc. č. 74/15 a 74/16 v této části Suchdola umísťovány samostatně

stojící RD. To bylo opět potvrzeno schválenou urbanistickou studií z roku 2020. Stanovisko KURI tedy

vychází z tohoto faktu a požaduje na předmětných pozemcích navrhovat jen odpovídající stavby.

KURI schválila jednu výjimku a to stavbu řadového domu na pozemcích parc.č. 74/18, k.ú. Suchdol,

které ovšem jsou vklíněny mezi stávající zástavbu, která je typologicky různorodá.

KURI doporučuje Radě MČ nevydávat souhlasné stanovisko k PD.



2) Celé stanovisko KURI (případně argumenty KURI) k předmětné žádosti žadatele, na

základě kterých byl radou MČ vysloven nesouhlas s plánovanou stavbou na 166. zasedání

rady, bod č. 166.5

Celé stanovisko KURI k předmětné žádosti žadatele je Zápis, který je uveden v odpovědi na

dotaz č. 1.

S pozdravem

podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hejl

 


