
UsNEsENÍ

z III. mimořádného zasedání Zastupitelstva
městské části Praha - Petrovice,

konaného dne 26.o6.2o18

Usnesení č'. 4 l l.fi. mim./ 2o18
Program byl schválen ve znění:
1' Zahájení
2. Informace o omluvách členů Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice ze zasedání
3. Určeníověřovatelů zápisu
4' Schváleníprogramu
5. Volba 3 členůnávrhového ýboru
6. Připomínky Mč Praha _ Petrovice k návrhu Územního plánu HMP (Metropolitní plán)
7. Stanovení počtu členů Zastupitelstva MC Praha - Petrovice na funkční období Ż0IB _ 2022
B' Rozpočtová změna č. L6lŻoIB, č.I7lz01B a č. 1B/201B
9' Různé, připomínky a náměty členů ZastupitelsWa MČ praha - Petrovice a občanů
H!asování:
Pro 9, proti 1, zdržel se 4 schváleno

Usnesení č. s/Iu. mim./2o18
ZastupĺtelsWo MČ Praha - Petrovice schvaluje návrhoý výbor ve složeníIng. šafařík, Ing. KřÍž a
JUDr. Němec.
Hlasování:
Pro t4, proti 0, zdržel se 0 schváleno

Usnesení č. 6/III. mim./1/2o18
ZastupitelsWo MC Praha - Petrovice schvaluje připomínky:

I. PřipomínĘ k návrhu Metropolitního plánu v lokalitách k. ú. Petrovice

l/Lokalita 4O9 I Petrovice rozvoj Z (06) O tRl
Zapracovat narovnáníulĺce Novopetrovická dle platného ÚPn tak, aby zůstala rozvojová plocha pro
hřbitov. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní'

2/ Lokalita 4O9 I Petrovice rozvoj z (06) O IRI 4l3l409l204 2(OG)2
Rozvojová plocha na JV Petrovic - požadujeme zarovnat plochu pro zástavbu a zvýšit rnýškorný regulativ
na 4 NP. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.

3/ Lokalita 566 l sídliště H. Měcholupy lIZ (07) o tsl
Požadujeme oddělit stavební parcelu p. č,. a32l89 z plochy W na oB pro stavbu RD s 2 NP. Tuto
připomínku považuje městská část za zásadní.

4/ Lokalita 269 I Petrovice Z (O5) O tSI
Jedná se o zastavitelné, stabilizované území s typem vesnické struktury a využitím území jako obytné.
obecné regulatĺvy stanoví ýškové uspořádáníjako ustálené a je možné pouze jeho doplňování.
Požadujeme zapracovat do MP změnu ýškového regulativu v blocích Galileova - ohmova ze 3 NP na 2
NP a ohmova - Wattova z 3 NP na 2 NP. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní'

5/ Lokalita 269 lPetrovice
Blok při ulici Bellova, kde je v současnostĺ VD Směr. V MP požadujeme změnit využití území na oB
s ýškoým regulativem 2NP.

6/ Lokalita 630 l - [101
Vysokorychlostnítrať Praha - Benešov v k. ú. Petrovice - trať není vedena v tunelu, požadujeme její
zatunelování.

7/ Lokalita 269 lPetrovice
Na pozemku p. č. L4Ll3 stojí stavba bez č. p. a č. e., technická vybavenost, která v MP není uvedená.
Žáaáme tuto stavbu zapracovat do MP. Tuto připomínku považuje městská část za zásadní.
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II. obecné připomínĘ k Metropolitnímu plánu
Připomínka č. 1:

Požadujeme kompletní přepracování návrhu MP respektujícíodůvodněnítéto a níže uvedených
připomínekč. 1až Ż7 tak, aby návrh MP pro následné rozhodovánív územía pro praktické použitíze
strany úřadů, městslcých částíhl. m. Prahy a veřejnostĺ stanovĺljasná, srozumitelná a předvídatelná

pravidla.

Požadujeme, aby návrh MP byl přepracován směrem k vyššímu využĺtí standardních nástrojů

územního plánovánína úrovni územního plánu, které napomohou vyváženému a časově adekvátnímu

rozvoji města a jednotlĺrných městských částí.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

Připomínka č. 2:

Požadujeme, aby zpracování územních plánů vymezených částíhl. m. Prahy se ýkalo vždy konkrétní

městské části hl. m. Prahy, a aby jejich pořizování bylo ve smyslu 5 B odst. 1 stavebního zákona

svěřeno úřadům městských částí anebo aby zpracováníúzemnír'rh plánů vymezených částí hl. m. Prahy

bylo v návrhu MP dle potřeby nahrazeno zakotvením ploch a koridorů, v nĺchž je podmínkou pro

rozhodovánío změnách v územívydání regulačního plánu, zpracování územnístudie nebo alespoň

uzavření dohody o parcelaci.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

Připomínka č. 3:
Požadujeme do návrhu MP ve spoluprácĺ s příslušnými městslcými částmi pro konkrétnírnýznamnější

transformačnía rozvojové plochy dle povahy zakotvit jako podmínku pro rozhodovánío změnách v
územívydání regulačního plánu, zpracování územní studie nebo alespoň uzavřenídohody o parcelaci.

Tento požadavek musíb'ýt splněn především u tzv. velkých rozvojorných územía dalších plošně nebo

jinak ýznamných ploch.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

Připomínka č.4:
Požadujeme do návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městslcými částmi zejména ve vztahu ke

konkrétním ýznamnějším transformačním a rozvojorným plochám zakotvit pořadí prováděnízměn

v území - podmíněnost a etapizaci.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

Připomínka č. 5:
Požadujeme přepracovat návrh MP (v textové části anebo v jednotlivých krycích listech lokalit) tak,

aby vyjádřil vizĺ a hlavní cíle rozvoje území hlavního města i jednotlĺrných sír.cel a čwrtí a stanovil

základní koncepci uspořádání územís důrazem na cílovou funkci a rolĺjednotliých městských

částí/čwrtía jednotlivých sídel ve struktuře osíd|enía organismu celého města. Dále aby stanovil

ýznam, náplň a hierarchiĺ center, Vztahy jednotliých síĺ'cel k centrálníčásti města stejně jako vztahy

mezijednotlĺýmĺ sídly navzájem i Vůči sídlům na územísousedních městských částív zázemí hlavního

města a stanovĺl základní cílové funkční a prostorové charakterĺstĺky jednotlirných sídel na území

města.
Tuto přĺpomínku považujeme za zásadní.

Připomínka č.6:
Požadujeme přepracovat návrh MP tak, aby vytvářel podmínky pro polycentriclcý rozvoj města a

podporu jednotlivých lokálních center v rámci městských částíhl. Prahy.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.

Připomínkać,.7:
Požadujeme v návrhu MP ve spolupráci s příslušnými městslcými částmi kompletně přepracovat ĺnstitut

lokalĺt a jejich konkrétní vymezení, případně definovat lokaliĘ nové, tak, aby

a) lokaliĘ byly citlivěji vymezeny podle toho, jaký by měl b'ýt cílouý stav při naplnění

rjzemního plánu,

b) konkrétní územílépe odpovídalo popisu charakteru dané lokaliĘ,

c) lépe a kbnkrétněji byl slovně popsán cílorný charakter lokaliĘ, včetně uvedeníspecĺfĺckých
individuálnír'rh ploch v rámci lokaliý, které nezapadajído obecného popisu lokaliĘ a
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- d) byly popsány vazby lokaliý na lokalĺý další, okolní i vzdálenější, pokud mezi nimi k
interakcím může a má docházet.

Požadujeme vypustit nebo přeformulovat čl. 61 odst. 4 a 7 v souladu s odůvodněním této přĺpomínky.

Spolu s tím požadujeme zvážit úpravu či doplnění defĺnovaných struktur a způsobů využití lokalit.
Tuto přĺpomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 8:
Požadujeme přehodnotit využĺtíparametrĺcké regulace v návrhu MP směrem k většímu použití plošné

regulace, případně koncept parametrické regulace zcela opustit.
Požadujeme zrušit parametrickou regulaci pro stavební bloky transformačních a rozvojových ploch (čl.

96 návrhu MP) a stanovĺt regulaci prostřednictvím koeficientu podlažních ploch.

Požadujeme vypustit čl. 96 odst. 5 návrhu MP, kteý stanoví, že v určiých Ępech lokalit se pro

stanovení koeficientu ZB nezapočítává případná zástavba pruního nadzemního podlaží ve vnitrobloku.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č.9:
Požadujeme kompletní přepracování rnýškové regulace v návrhu MP respektují,cí odůvodněnítéto
připomínky tak, aby odpovídal urbanistickým hodnotám městských částí a neumožňoval skryté
navyšování výškové hladiny zástavby oproti číselné hodnotě ýškové regulace uvedené v hlavním
rnýkrese, výjimky a obcházení i tak velmi benevolentně nastavených pravidel.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 10:
Požadujeme ýrazně vyšší a přesnější míru regulace stabilizovaných ploch, aby zabránila
nekoordinovanému a živelnému rozvoji v zastavitelných stabilĺzovaných plochách, zejména v prolukách

a na pozemcích o větší rozloze.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 11:
Požadujeme upravit ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh MP tak, aby vymezil dostatek
ploch pro občanské vybavení, zejména v rozvojoých a transformačních plochách.

Požadujeme upravit ve spolupráci s dotčenýmĺ městskými částmĺ návrh MP tak, aby vymezĺl vhodné
veřejně prospěšné stavby občanského vybavení pro uplatnění předkupního práva.

Požadujeme vyloučit možnost umísťování ĺjiných staveb než staveb pro občanskou vybavenost v takto
vymezených lokalitách a plochách (čl. 145 odst. 2 a 146 odst. 1 návrhu MP).

Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 12:
Požadujeme dopracovat návrh MP tak, aby vke akcentoval zásadu (bezmotorové) prostupnosti území.
Požadujeme, aby návrh MP stanovil jako cíl zýšení podílu bezmotorouých druhů dopravy.
Požadujeme upravit návrh MP ve spolupráci s dotčenými městskýmĺ částmi a doplnit pěší propojení
zejména v navržených rozvojoých a transformačních plochách, ale též u stávajících bariér v
prostupnosti území (různé plošně rozsáhlé rnýrobní a skladové areály).
Požadujeme zvýšit počet noých pěších propojenív návrhu MP (640l-l-) vymezených jako veřejně
prospěná stavba.
Požadujeme jako veřejně prospěšné stavby defĺnovat ýznamné záměry pro cyklĺstĺckou dopravu.
Požadujeme upravĺt ve spolupráci s dotčenými městskými částmi návrh MP tak, aby vymezĺl vhodná
veřejná prostra nství pro u platněn í před ku pn ího práva.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 13:
Požadujeme vypustit ze závazných krycích listů lokalĺĘ index využití lokality.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 14
Předložená verze Metropolitního plánu vychází z podkladů k datu 30. 6. 2015 a tato data jsou již téměř
3 roky zastaralá a k datu zveřejnění 16. 4. 2018 neaktuální, neboť za poslední 3 roky došlo na území
hl. m. Prahy ke změnám, které nebyly do této verze promítnuý. Tyto změny je nutné do MP

zahrnout.
Tuto přĺpomínku považujeme za zásadní. 
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Připomínka č. 15
Metropolitní plán přesouvá rozhodovánío způsobu a formě rozvoje Prahy ze samosprávy na stavební
úřady.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 16
Metropolitní plán nestanovuje koefĺcĺent zeleně v transformačních a rozvojorných plochách.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č,. 17
Metropolitní pĺán není zcela v souladu s nadřazenou dokumentací zÚn. Zpracovatel dle svého uvážení
propsal do předložené verze pouze některé veřejně prospěšné stavby vyjmenované v ZÚR, a proto

v této částije porušeno závazné zněnístavebního zákona. Soulad Metropolitního plánu s cíli a úkoly

územního plánování s ust. $ 18 a 19 stavebního zákona není naplněn.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 18
Infrastruktura: Technická infrastruktura Metropolitního plánu je obtížně čitelná a zůstává hodně jen

v obecné úrovnĺ. Chybí provázanost její existence' resp. nové ýstavby ve vazbě na rozvoj lokalit
území.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 19
Dochází k neustálému zvyšování zastavěnostĺ centrální části města bez ohledu na skutečnost, že je
zde vyčerpaná možnost dopravních cest, doprava v klidu atd. Chybí územní rezerÝy pro Metro.

Dopravní infrastruktura neřešíochranu centra a zklidňovánídopravy v centru města.

MP zároveň nedostatečně řeší návaznost a koordinaci s Úpo Středočeského kĘe. Łákladní princip MP
je zastavení rozrůstání města do krajĺny. Hrozí však, že takový rozvoj bude pokračovat hned za hranicí
hl. m. Prahy.
Připomínka č. 2o
Návrh neobsahuje dostatečné odůvodnění, jak MP svou výškovou regulacíochraňuje panorama

města, jak umisťuje výškové stavby na hranách náhorních plošĺn, jak řeší problematĺku ochrany

životního prostředí, zda prokazuje soulad s cílĺ a úkoly územního plánování dle g 18 a 19 stavebního

zákona a tím vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 21
Zastavitelné a nezastavitelné plochy:

Vymezení zastavitelného územív MP vychází zjevně z původní představy zpracovatelského ýmu, řešit

území hl. m' Prahy ýhradně prostřednĺctvím regulativů pro jednotlivé lokaliĘ.
Vymezením zastavitelného území bez jednoznačného vymezení nezastavitelných ploch a ploch

veřejného vybavenímůže mít veřejný sektor rĺ'ýznamně oslabenou pozicĺ přĺ řešeníuspořádání území.

Vymezení zastavitelného území bez jednoznačných regulativů umožňuje zastavět celou řadu

významných nezastavěných území v Praze (Lysolajské a šárecké údolí, severní svahy pod

Strahovským stadĺonem, bastiony Hradčanslcých hradeb, a další).
Tuto připomínku považujeme za zásadní.

Připomínka č. 22
V Metropolitním plánu tvoří zastavitelné lokaliĘ zastavitelné území. Zastavĺtelné území zahrnuje i

převažující část stávají,cí městské zeleně. Přeměna bezmála celého území Prahy na území zastavitelné

může mít závažné důsledky z hlediska dopadů do trvale udržitelného rozvoje území.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. zg
Při absencĺ pevně stanovených regulatĺvů, které v navrženém územním plánu chybí, umožňuje MP

zástavbu prakticky v jakékoliv jeho části. V oddíle 03/Hlava I anĺ jinde nebyly stanoveny jednoznačné

regulativy. Pro parky je sice uvedeno označení,,zastavitelné lokaliĘ nestavebnľ, specifĺcké regulativy

4



pro tyto lokaliý však nebyly nalezeny. Lze tak dovodit, že zástavba je teoreticky možná téměř všude, ĺ
v parcí,:h. ochrana zeleně v MP je tak problematická.

Lze konstatovat uýznamný nárůst vyměry zastavĺtelného území.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 24
Metropolĺtníplán nestanovuje koefĺcient zeleně v transformačních a rozvojoých plochách.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 2s
Metropolitní plán nestanovuje minimální podíl bydlenív centrální části města.
Tuto přĺpomínku považujeme za zásadní'
Připomínka č'.26
Výšková regulace, stanovená rastrem 100 x 100 m metrů nenízcela vhodná.
Navržená ýšková regulace ve čWercích je nepoužitelná, homogenizace ýšek (např. sjednocení uliček
na Malé Straně na 3 podlaží, jak je v Metropolitním plánu uvedeno) by obraz města mohla zlikvidovat.
Výšková regulace vychází z počtu podlaží, avšak takovéto ukotvení v MP nenívhodné, neboť ýška dle
funkčního využitíbudovy může b'ýt proměnná, vztaženo k PSP až 7 m, a tak se může stát, že
stavebník využUe možnostĺ umístění,,vyššího objektu", kteý splňuje regulativ počtu pater, avšak bude

ýška rozdílná oproti stávající vedlejší stavbě, která bude mít rozdílné funkční využĺtí. Vzhledem
k možné různé konstrukční rnýšce podlaží pro rozmezí podlažnostĺ stanovené od 2 do B NP dle čl. 98 by
měla b'ýt stanovena maximálníregulovaná ýška budovy.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 27
občanská vybavenost:
Vymezení občanské vybavenosti v transformačních a rozvojových plochách bodem či procentem je
zcela nedostatečné. Bez stanoveníkonkrétních pravĺdel, na kteých pozemckh má b'ýt občanská
vybavenost umístěna a jak se na ní mají jednotlĺví stavebníci/vlastní,cí pozemků v ploše podílet,
povede tento způsob regulace k soutěžĺ o co nejrychlejší vytěžení űzemí.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.

III. PřipomínĘ k SEA
Připomínka č. 1:

Požadujeme kompletně přepracovat posouzení vlivů návrhu MP na životní prostředí (SEA) spolu
s přepracováním návrhu MP dle připomínek uvedených v části I.
Tuto přĺpomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 2:
Požadujeme, aby SEA posoudĺla významné cyklotrasy zakotvené v návrhu MP.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č. 3:
Požadujeme, aby SEA posoudila veřejnou vybavenost dle čl. 146 návrhu MP se zohledněním možnostĺ
dané čl. 144 odst. 2 návrhu MP.

Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Připomínka č.4:
Požadujeme dopracovat SEA podle požadavků Sdělení Magĺstrátu hl. m. Prahy, odbor žĺvotního
prostředí, ze dne I0.4' 20L3, č. j. S-MHMP- 0176005/20L3lllozPlvI
Tuto přĺpomínku považujeme za zásadní.

IV. PřipomínĘ k vyhodnocení vlivů návrhu MP na soustavu NATURA 2000
Připomínka č. 1:

Požadujeme kompletně přepracovat posouzenívlivů návrhu MP na soustavu NATURA 2000 spolu
s přepracováním návrhu MP dle připomínek uvedených v částĺ I.
Tuto připomínku povąžujeme za zásadní.
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Usnesení č. 6/III. mim.|2|2ol8
Zastupĺtelstvo MČ Praha - Petrovĺce ukládá starostce MČ předat připomínky schválené na dnešním
zasedání Zastupitelstva MČ v termínu nejpozději do 26. 7.2oIB.
Hlasování:
Pro 15, proti 0, zdržel se 0 schváleno

Připomínka č. 2:
Požadujeme, aby vyhodnocenívlivů návrhu MP na soustavu NATURA 2000 posoudilo rnýznamné
cyklotrasy zakotvené v návrhu MP.
Připomínka č. 3:
Požadujeme, aby vyhodnocenívlivů návrhu MP na soustavu NATURA 2000 posoudilo veřejnou
vybavenost dle čl. 146 návrhu MP se zohledněním možnostĺ dané čl. 144 odst. 2 návrhu MP.
Tuto připomínku považujeme za zásadní.
Hlasování:
Pro 15, pľoti o, zdržel se 0 schváleno

schváleno

Usnesení č,. 7 l [fi. mim./2o18
Zastupitelstvo MČ Praha _ Petrovice schvaluje počet členů Zastupĺtelstva MČ Praha - Petrovice na
funkční období 2018 - Ż02Żv celkovém počtu 15 členů.
Hlasování:
Pro 11, pľoti 4, zdržel se o schváleno

Usnesení č. 8/III. mim./U2o18
Rozpočtová změna č. 16/2018
Zýšení rozpočtu - posĘtnutí neinvestiční (Úz 99) a investiční dotace (bez Uz) v celkové rnýši
I383 079,76 Kč, zaokrouhleně 1 383,1 tis' Kč - 100o/o podíl na danĺ z příjmů právnických osob za
období roku 2017 a jeho použití do rozpočtu roku 2018 (v tĺs. Kč)

Zastupĺtelstvo MČ Praha - Petrovice schvaluje Rozpočtovou změnu č' L6l2oI8 v předloženém znění:
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Hlasování:
Pľo 15, proti o, zdržel se 0

Usnesení č. 8/III. mim.|2l2ot8
Rozpočtová změna ć,. 17 l 2oĹ8
Zýšení rozpočtu na rok 2018 o částku L 962,0 tis. Kč:
PosĘĄnutí účelové neinvestičnídotace z EU a HMP na projekt v rámci operačního programu Praha _
pól růstu (oRG) č. 2360474 - Modernizace specializovaných učeben v Zš Praha - Petrovĺce (v tis. Kč)

Änýšení rozpočtu na rok 2018 o částku 621,0 tis. Kč:
PosĘĺtnutí účelové investičnídotace z EU a HMP na projekt v rámci operačního programu Praha - pól
růstu (oRG) č. Ż430564 - 2. etapa _ Podpora sociálního bydlení v městské části Praha - Petrovĺce (v
tĺs. Kč)

ZastupĺtelsWo MC Praha-Petrovice schvaluje Rozpočtovou změnu č. 17lŻ0IB v předloženém znění:
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Hlasování:
Pro 15, proti o, zdržel se 0

8006
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Hlasování:
Pľo 15, proti 0, zdržel se 0

JUDr. olga Hromasová
starostka MC Praha - Petrovice
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schváleno

Usnesení č. 8/III. mim./3/2018
Rozpočtová změna č. 18/2018- uzavření finančního vypořádání za rok2oĹ7
1) Saldo finančního vypořádáníse státním rozpočtem
Na základě usnésenĺ żastupitelstva hl. m. Prahy č. 3B/5o ze dne 14.06.2018 byl zuýšen rozpočet Mč
Praha - Petrovice na rok 2018 o částku 37 067,90 Kč, zaokrouhleně 37,1 tis. Kč. Jedná se o dokfií
rnýdajů spojených s pořádáním voleb do PsP cR v roce 2017.

Praha - Petrovice odvede do rozpočtu hl. m. Prahy částku 260.765,- Kč, zaokrouhleně 260,8 tis.
Kč. Tyto prostředky nebyly V roce 2017 vyčerpány z účelové neĺnvestiční dotace posĘĺtnuté HMP na
přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve rnýši 16'760,- Kč a z účelové investičnídotace na
investĺčníakci oRG 80414 _ Rekonstrukce školního hřiště ZS Petrovice ve rnýši z44'005,- Kč

Zastupitelstvo tvlč praha - Petrovĺce schvaluje Rozpočtovou změnu č. 1B/2o1B v předloženém znění:
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