MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ
č. Z-10-002-19
ze dne 27.11.2019

Zachování stávajícího stavu podoby a územního plánu včetně ponechání
stávající funkční plochy i kód míry využití daného území na pozemcích parc.č.
1859/238, 1859/239,1859/251 a dalších v k.ú. Kamýk mezi ulicemi Lhotecká,
Těšíkova a Imrychova
10. zasedání Zastupitelstva městské části
1. vztahuje na sebe
podle § 94, odst. 3, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, pravomoc rozhodovat v
záležitosti veškerých úprav Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy na pozemcích parc.č.
1859/238, 1859/239,1859/251 a dalších v k.ú. Kamýk mezi ulicemi Lhotecká, Těšíkova a Imrychova
a dále ve veškerých záležitostech týkajících se urbanistické studie Dostavba sídliště Kamýk či
jakýchkoli jiných záměrů na zmiňovaných pozemcích
2. vítá
Zrušení usnesení Rady MČ Praha 12 č. R-045-018-19 ze dne 10. 10. 2019 - Podnět městské části
Praha 12 na změnu (úpravu) Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na pozemcích parc. č.
1859/238, 1859/239, 1859/251 a dalších v k. ú. Kamýk mezi ulicemi Lhotecká, Těšíkova a
Imrychova a schválení zpětvzetí podnětu na změnu (úpravu) Územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy na pozemcích parc. č. 1859/238, 1859/239, 1859/251 a dalších v k. ú. Kamýk v prostoru mezi
ulicemi Lhotecká, Těšíkova a Imrychova, spočívající v úpravě kódu míry využití stávající funkční
plochy SV -všeobecně smíšené z hodnoty SV-F na hodnotu SV-I
3. bere na vědomí
nesouhlas občanů s jakýmikoli úvahami o zastavění výše uváděných pozemků ve vlastnictví
hlavního města Prahy či ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených do správy MČ Praha 12 a
vůli občanů ponechat uváděné pozemky ve stávajícím stavu a nezahajovat jakákoli participativní
jednání s občany
4. nesouhlasí
aby bylo pokračováno v jakýchkoli úvahách o zastavění výše uváděných pozemků ve vlastnictví
hlavního města Prahy či hlavního města Prahy, svěřených do správy MČ Praha 12
5. požaduje
5.1. nepodporovat zahušťování oblasti dalšími bytovými stavbami soukromých developerů na výše
uvedených pozemcích
5.2. nesnižovat stávající kapacitu dopravy v klidu na výše uvedených pozemcích a zachovat
parkovací dům v místě ve správě městské části
5.3. zachovat služby ve stávajícím obchodním centru Těšíkova (Unimarket)
5.4. v žádném případě jakkoli omezit činnost Adiktologického centra Praha 12
5.5. ponechat stávající využití výše uvedených pozemků - parkoviště a parkovací dům

6. ukládá
6.1. Mgr. Janu Adamcovi - starostovi
6.1.1. informovat hlavní město Prahu - Magistrát hlavního města Prahy o tomto přijatém
usnesení
6.2. Radě MČ Praha 12
6.2.1. respektovat toto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12
Termín: ihned

Poměr hlasů:

29 pro

0 proti

3 se zdrželi

Mgr. Jan Adamec
starosta

Ing. Vojtěch Kos, MBA
1. místostarosta

Usnesení zpracováno návrhovým výborem
Předkladatel: Rada MČ Praha 12
Zpracovatel
Petr Mička, Odbor Kancelář městské části
Na vědomí:
Mgr. Janu Adamcovi - starostovi
Tisk:
Z-1130

