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Věc:

Stanovisko NIČ Praha 10 k podnětu zahájení pořizování úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy
Č. 34/2016

Vážená pani tajemnice,

v návaznosti na Vaši žádost o stanovisko Městské části Praha 10 k podnětu zahájeni
pořizováni úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy č. 34/2016 zaslanou v zastoupeni Ing. Annou Kuryviálovou a
doručené na Městskou část Praha 10 emailem dne 22. 8. 2017 Vám sdělujeme nás|edujÍcÍ.
Rada Městské části Praha 10 projednala na své 17. schůzi dne 21. 9. 2017 návrh stanoviska k
podnětu zahájeni pořizováni úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy č. 34/2016 a přijala usneseni č. 740. Rada
Městské části Praha 10 souhlasís podnětem č. 34/2016 na provedení úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy, a to
konkrétně na zrušení kódu míry využití území H.
Podnět č. 34/2016 na provedení úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy je navržen na pozemcích pare.

č.

362, 363, 364/3, 365/1, 366/3, 367, 368, 369, 370/1, 370/2, 371a 372/3 v k. ú. Vršovice mezi ulicemi
Moskevská, Kodaňská a Krymská. celkový rozsah území je 2026 m2. Nyní se výše vyjmenované
pozemky nacházejí dle platného ÚP SÚ hl. m. Prahy ve funkční ploše SV- H - všeobecně smíšené se
stanoveným kódem míry využití území H. Předmětem podnětu č. 34/2016 je zrušení kódu míry využití
území H z důvodu výstavby bytového komplexu a zachování charakteru urbanistické struktury
Vršovic.
Lokalita uvnitř stabilizované blokové zástavby Vršovic, v těsném kontaktu s Moskevskou ulicí,
tvoří přirozenou vstupní bránu do území s velkým potenciálem rozvoje. Větší část pozemků vlastní
soukromá společnost Magnolia invest s.r.o., která zde již několik let plánuje výstavbu dvou objektů,
s pracovními názvy ,,Magnolia" a ,,Carnea", oba s převahou bytové funkce.
Pozemky, kterých se změna ÚP SÚ HMP týká, tvoří jako celek proluku ve stávajÍcÍ
stabilizované obytné zástavbě. S ohledem na platnou legislativu, zejména NařízenÍ č. 10/2016 Sb.
(Pražské stavební předpisy), musí navrhovaný záměr odpovídat charakteru svého okolí. stávajÍcÍ

stanovený kód miry využiti území zde tudíž nepovažujeme za nezbytný k zachování tohoto
charakteru.
objekt ,,Magnolia" bude rozdělen na dvě etapy. První může být vybudována bez nutnosti
úpravy kódu míry využití území, tak aby byla v souladu s platným ÚP SÚ hl. m. Prahy. Realizace druhé
etapy objektu ,,Magnolia" je závislé na provedeni úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy a to konkrétně zrušení
kódu miry využiti území H.
Na základě posouzení podnětu č. 34/2016 na úpravu ÚP SÚ hl. m. Prahy spočÍvajÍcÍ ve zrušení
kódu míry využití území MČ Praha 10 souhlasí s navrženou úpravou ÚP SÚ hl. m. Prahy.

S pozdravem

Be. Martin Pecánek
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