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Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>

Změna ÚP Na pláni - prosba o vysvětlení
Počet zpráv: 21
Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
26. srpna 2018 10:37
Komu: Petr Vidmar <petr.vidmar@gmail.com>, Petr Smažík <smazik@email.cz>, Jolana Dočekalova
<jolana.docekalova@gmail.com>, Přátelé Malvazinek <p.malvazinek@gmail.com>, Tomáš Kruba - JAN Reality
<tomas.kruba@jan-reality.com>, "Tonda Starka. stezky" <11tonik11@seznam.cz>, "lepsikm@gmail.com"
<lepsikm@gmail.com>, Lenka Horka <LSK@seznam.cz>, Maťa Pokorná <marti.pokorna@gmail.com>, Ondrej Velek
<ondrej.velek@ecn.cz>, "Dušková Hana, Ing., ext." <hana.ludvig@seznam.cz>, Martin Svab <martin.svab@iol.cz>
Kopie: Hamanová Zuzana <zuzana.hamanova@praha5.cz>, "Richter Pavel, Ing." <pavel.richter@praha5.cz>, Slabý
Martin <martin.slaby@praha5.cz>
Ahoj, dobrý den,
dnes koukám na změnu ÚPn 142/2017, na kterou dala MČP5 podnět, viz
https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=P142%2F2017+ZMPLA&action=view&presenter=Articlezmenyupravy
Ať koukám jak koukám, ve výčtu parcel NEFIGURUJE plácek a svah vedle plácku, tedy parcely č. 1591 (svah) a
1592/1 (plácek), u kterých nám byla ZÚP na zelenou plochu přislíbena zejména. Parcely, které jsou v ZÚP zahrnuty,
jsou: parkoviště u školky (1592/2), školka (1593/4), bývalá školní zahrada (1594/1), kousek u domu pana Kocky
(1594/6), dům paní Machové (1593/3), parcela kolem domu paní Machové (1593/2) a parcela kolem školky (1593/1).
Prosím, můžete mi někdo vysvětlit, jak je toto možné?
Děkuji předem.
Běla Vidmarová, Za zelené Malvazinky
Slabý Martin <Martin.Slaby@praha5.cz>
Komu: Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>

26. srpna 2018 11:13

Tak na to se podívám,děkuji
Dne 26. 8. 2018 10:38 napsal uživatel Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>:
[Citovaný text byl skryt]

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
Komu: Slabý Martin <Martin.Slaby@praha5.cz>

26. srpna 2018 11:14

Děkuji moc, BV
ne 26. 8. 2018 v 11:13 odesílatel Slabý Martin <Martin.Slaby@praha5.cz> napsal:
[Citovaný text byl skryt]

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
26. srpna 2018 12:11
Komu: "Daniel.mazur" <daniel.mazur@protonmail.com>, "Vejmelka, Jiří" <pan.vejmelka@gmail.com>
Ahoj Jirko a Dane,
přeposílám jednu podivnou věc, na kterou jsem přišla.
Hezký den, Běla
[Citovaný text byl skryt]

jiri vejmelka <pan.vejmelka@gmail.com>
Komu: Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>

26. srpna 2018 15:38

Ahoj Bělo, nevíš kdy ten podnět na změnu ÚP byl v radě? J. Vej
ne 26. 8. 2018 v 12:11 odesílatel Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com> napsal:
[Citovaný text byl skryt]

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
Komu: "Vejmelka, Jiří" <pan.vejmelka@gmail.com>

26. srpna 2018 15:59

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8fff1f64bf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8791415391189437003&simpl=msg-a%3Ar-9151255…
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ahoj, Zastupkem to prošlo 19.9.2017, byla to některá Rada před tím, také to hledám, B.
ne 26. 8. 2018 v 15:39 odesílatel jiri vejmelka <pan.vejmelka@gmail.com> napsal:
[Citovaný text byl skryt]

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
Komu: "Vejmelka, Jiří" <pan.vejmelka@gmail.com>

26. srpna 2018 16:11

v Usnesení Zastupitelstva ty 2 parcely jsou, Běla
http://archiv.praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/8436
ne 26. 8. 2018 v 15:39 odesílatel jiri vejmelka <pan.vejmelka@gmail.com> napsal:
Ahoj Bělo, nevíš kdy ten podnět na změnu ÚP byl v radě? J. Vej
[Citovaný text byl skryt]

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
26. srpna 2018 20:40
Komu: Petr Vidmar <petr.vidmar@gmail.com>, Petr Smažík <smazik@email.cz>, Jolana Dočekalova
<jolana.docekalova@gmail.com>, Přátelé Malvazinek <p.malvazinek@gmail.com>, Tomáš Kruba - JAN Reality
<tomas.kruba@jan-reality.com>, "Tonda Starka. stezky" <11tonik11@seznam.cz>, "lepsikm@gmail.com"
<lepsikm@gmail.com>, Lenka Horka <LSK@seznam.cz>, Maťa Pokorná <marti.pokorna@gmail.com>, Ondrej Velek
<ondrej.velek@ecn.cz>, "Dušková Hana, Ing., ext." <hana.ludvig@seznam.cz>, Martin Svab <martin.svab@iol.cz>,
"Daniel.mazur" <daniel.mazur@protonmail.com>, "Vejmelka, Jiří" <pan.vejmelka@gmail.com>
Kopie: Hamanová Zuzana <zuzana.hamanova@praha5.cz>, "Richter Pavel, Ing." <pavel.richter@praha5.cz>, Petra
Kolínská <petra.kolinska@zeleni.cz>, Slabý Martin <martin.slaby@praha5.cz>
Ahoj, dobrý den,
jen ještě, abych Vás ušetřila práce, dávám odkazy na Usnesení Rady MČP5 a ZMČP5, ze kterých je zřejmé, že
podáním podnětu na ZÚP byla pověřena paní Hamanová. Pokud to podala správně, je chyba někde na Magistrátě.
Prosím o prověření, tohle se nám vůbec nelíbí.
Děkujeme za pomoc při pátrání, kde došlo k chybě či úmyslu.
Děkuji za rychlou pomoc, přeji hezký večer
Běla Vidmarová, Zelené Malvazinky
http://archiv.praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/8418
http://archiv.praha5.cz/cs/zasedani2/usneseni-zastupitelstva-404/zastupitelstvo/typ/ZMC/detail/8436
ne 26. 8. 2018 v 10:37 odesílatel Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com> napsal:
[Citovaný text byl skryt]

Petra Kolínská <petra.kolinska@zeleni.cz>
Komu: Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>

27. srpna 2018 6:35

Dobrý den,
Podíváme se na to
P.
Odesláno ze smartphonu Sony Xperia™

---- Bela Vidmarova napsal/a ---[Citovaný text byl skryt]

Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz>
27. srpna 2018 14:17
Komu: Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
Kopie: Richter Pavel <Pavel.Richter@praha5.cz>, Slabý Martin <Martin.Slaby@praha5.cz>, Kábrt Jan
<Jan.Kabrt@praha5.cz>, Mareš Petr <Petr.Mares@praha5.cz>, Homola Tomáš <Tomas.Homola@praha5.cz>,
"Petra.Kolinska@praha.eu" <Petra.Kolinska@praha.eu>, "Dočekalová Jolana, ext." <jolana.docekalova@gmail.com>
Vážená paní Vidmarová,
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8fff1f64bf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8791415391189437003&simpl=msg-a%3Ar-9151255…
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děkujeme za upozornění na chybějící pozemky. Přeposílám odpověď pořizovatele ohledně chyb v probíhajícím
podnětu a změně v území Na Pláni. Podklady od nás odešly v pořádku, potom se ale některé pozemky neobjevily
v textové části podnětu, i když ve výkresové ano. Pořizovatel uznává své chyby a přislíbil nápravu. Kromě dvou
pozemků, na které jste upozornila, byl ještě opomenut kousek pozemku 4911/2 a ve výčtu stávajících funkčních
ploch chybí plocha OB bez koeficientu. Věc budeme sledovat.

Děkuji, s pozdravem
Zuzana Hamanová

From: Toušková Klára (MHMP, UZR) [mailto:Klara.Touskova@praha.eu]
Sent: Monday, August 27, 2018 1:20 PM
To: Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz>
Cc: Čemus Martin (MHMP, UZR) <Martin.Cemus@praha.eu>; Homola Tomáš <Tomas.Homola@praha5.cz>
Subject: RE: Změna ÚP Na pláni - prosba o vysvětlení

Vážená paní architektko,

ujišťuji Vás, že předmětný pozemek parc. č. 1592/1, k. ú. Smíchov chybí ve výčtu pozemků pouze nedopatřením a
tato chyba bude napravena. Tento pozemek je jinak součástí zákresu, jen se nepropsal do výčtu. Stejně tak je to
s pozemkem parc. č. 1591, k. ú. Smíchov. Tyto nedostatky budou napraveny hned, jak se spojím s kolegou z Institutu
plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Co se týče pozemku parc. č. 4911/2, k. ú. Smíchov, ten se do zákresu nedopatřením neznázornil graficky přesně tak,
jak je uvedeno ve Vašem návrhu na pořízení změny z 1.9.2017, tedy až po hranici komunikace), ale pouze okrajově.
Stejně tak evidence současného funkčního využití ploch OB v části zákresu. To bylo také nedopatřením opomenuto.

Tyto chyby budou v součinnosti s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy v zákresu i kartě změny ve Výkresech
ÚP SÚ HMP opraveny a uvedeny do souladu s Vaší žádostí.

O opravě těchto nedostatků Vás budu informovat.

S přáním krásného dne

Ing. Klára Toušková
pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
Oddělení pořizování celoměstských dokumentací
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8fff1f64bf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8791415391189437003&simpl=msg-a%3Ar-9151255…
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Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 236 003 300
klara.touskova@praha.eu
www.praha.eu

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
28. srpna 2018 8:45
Komu: Martin Svab <martin.svab@iol.cz>, Jolana Dočekalova <jolana.docekalova@gmail.com>, Petr Smažík
<smazik@email.cz>, Petr Vidmar <petr.vidmar@gmail.com>
Ahoj Martine,
děkuji za připojení se k žádosti o prověření. Pokud Ti nepřeposlala Jolana, přeposílám já odpověď paní Hamanové,
ta to posílala chvilku před tím, než došel Tvůj e-mail. Osobně mi přijde velmi podivné, že při pořizování tak zásadní
dokumentace, jako je územní plán, může dojít k chybě typu "něco se někam nepropsalo". Připadá mi až skoro
podezřelé, že se to přihodilo zrovna u těchto dvou pro nás zásadních parcel (kromě jejich absence pořizovaná změna
obsahuje další dvě chyby).
Každopádně pro nás z toho vyplývá, že musíme změnu hlídat při každém následujícím kroku, kdy opět tedy očividně
může hrozit, že "se něco někam nepropíše". Budu moc ráda, pokud dostaneš odpověď na Tvou žádost, kde jsou
zahrnuty i garáže a revitalizace plácku, když mi ji přepošleš. A také pokud se dostaneš k originál podnětu na změnu
ÚP, který odešel z Prahy 5 na Magistrát.
Budeme muset probrat následné společné kroky, my jsme navíc podali poměrně důležitou žádost o prověření
retenčních schopností lokality (ulicí K vodojemu při dešti proudí přívaly vody při každém větším dešti). Posílám v
příloze. A posílám také tabulku parcel v řešeném území, výměry ulic odhadnuty dle obrázku ve Studii. Snad vše
dobře dopadne, držme si palce
Přeji hezký den
Běla
[Citovaný text byl skryt]

Přílohy: 2
Řešené území.xlsx
15K
revize_studie_retence.pdf
286K
Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
28. srpna 2018 11:28
Komu: Petra Kolínská <petra.kolinska@zeleni.cz>, Maťa Pokorná <marti.pokorna@gmail.com>, "Daniel.mazur"
<daniel.mazur@protonmail.com>, "Vejmelka, Jiří" <pan.vejmelka@gmail.com>, "Dušková Hana, Ing., ext."
<hana.ludvig@seznam.cz>
Dobrý den, ahoj,
děkuji za projevený zájem k problému. Přeposílám odpověď Ing. Arch. Zuzany Hamanové, která má věc na Praze 5
na starost. Osobně jsem (a nejen já) velmi zaskočena skutečností, že při pořizování tak zásadního dokumentu, jakým
změna územního plánu je, může dojít k chybě typu "něco se někam nepropsalo".
Samozřejmostí pro náš spolek bude věc nadále sledovat. Co můžeme udělat, aby v následujících krocích při
pořizování změny, opět nedošlo k tomu, že "se něco někam nepropíše"?
Přeji všem krásný den a ještě jednou děkuji za projevený zájem.
Běla Vidmarová, Za zelené Malvazinky, tel. 731538441
---------- Forwarded message --------From: Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz>
Date: po 27. 8. 2018 v 14:17
Subject: FW: Změna ÚP Na pláni - prosba o vysvětlení
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8fff1f64bf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8791415391189437003&simpl=msg-a%3Ar-9151255…
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To: Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
Cc: Richter Pavel <Pavel.Richter@praha5.cz>, Slabý Martin <Martin.Slaby@praha5.cz>, Kábrt Jan
<Jan.Kabrt@praha5.cz>, Mareš Petr <Petr.Mares@praha5.cz>, Homola Tomáš <Tomas.Homola@praha5.cz>,
Petra.Kolinska@praha.eu <Petra.Kolinska@praha.eu>, Dočekalová Jolana, ext. <jolana.docekalova@gmail.com>

[Citovaný text byl skryt]

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
28. srpna 2018 12:03
Komu: Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz>
Kopie: "Richter Pavel, Ing." <Pavel.Richter@praha5.cz>, Slabý Martin <Martin.Slaby@praha5.cz>, Jan.Kabrt@praha5.cz,
Petr.Mares@praha5.cz, Tomas.Homola@praha5.cz, "NÁM Kolínská Petra (ZHMP)" <Petra.Kolinska@praha.eu>, Jolana
Dočekalova <jolana.docekalova@gmail.com>, Martin Svab <martin.svab@iol.cz>, Petr Vidmar
<petr.vidmar@gmail.com>, Petr Smažík <smazik@email.cz>
Vážená paní inženýrko,
děkuji za rychlé zjištění problému. Osobně jsem (a nejen já) velmi znepokojena skutečností, že při pořizování tak
zásadního dokumentu, jakým změna územního plánu je, může dojít k chybě typu "něco se někam nepropsalo".
Samozřejmostí pro náš spolek bude věc nadále sledovat. Co můžeme udělat, aby v následujících krocích při
pořizování změny opět nedošlo k tomu, že "se něco někam nepropíše"?
Zároveň se připojujeme k dopisu Ing. Martina Švába, který odeslal včera, včetně otázek, proseb a žádostí, které já
jsem ve svém původním e-mailu tentokrát nepoložila. V případě vaší odpovědi prosím o kopii na adresu
malvazinky@zelenemalvazinky.cz, nebo bela.vidmarova@gmail.com.
Přeji všem krásný den a ještě jednou děkuji za projevený zájem.
Běla Vidmarová, Za zelené Malvazinky, tel. 731538441
po 27. 8. 2018 v 14:17 odesílatel Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz> napsal:
[Citovaný text byl skryt]

Přílohy: 2

image001.jpg
11K

image001.jpg
11K

jiri vejmelka <pan.vejmelka@gmail.com>
Komu: Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>

28. srpna 2018 12:06

Je to i selhání odboru pro územní rozvoj Prahy 5. Tam by to měli kontrolovat. Zdraví J. Vej
út 28. 8. 2018 v 11:29 odesílatel Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com> napsal:
[Citovaný text byl skryt]

Richter Pavel <Pavel.Richter@praha5.cz>
28. srpna 2018 12:54
Komu: Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>, Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz>
Kopie: Slabý Martin <Martin.Slaby@praha5.cz>, Kábrt Jan <Jan.Kabrt@praha5.cz>, Mareš Petr
<Petr.Mares@praha5.cz>, Homola Tomáš <Tomas.Homola@praha5.cz>, "NÁM Kolínská Petra (ZHMP)"
<Petra.Kolinska@praha.eu>, "Dočekalová Jolana, ext." <jolana.docekalova@gmail.com>, Martin Svab
<martin.svab@iol.cz>, Petr Vidmar <petr.vidmar@gmail.com>, Petr Smažík <smazik@email.cz>

Dobrý den,
I já se připojuji s poděkováním. Jsem stejně jako vy znepokojen těmito chybami. Kromě jiného vrhají špatné světlo
na celý proces, který se snažíme zvládnout co nejtransparentnějším způsobem.
Ještě jednou děkuji
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=8fff1f64bf&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8791415391189437003&simpl=msg-a%3Ar-9151255…
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Pavel Richter

From: Bela Vidmarova [mailto:bela.vidmarova@gmail.com]
Sent: Tuesday, August 28, 2018 12:04 PM
To: Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz>
Cc: Richter Pavel <Pavel.Richter@praha5.cz>; Slabý Mar n <Martin.Slaby@praha5.cz>; Kábrt Jan
<Jan.Kabrt@praha5.cz>; Mareš Petr <Petr.Mares@praha5.cz>; Homola Tomáš
<Tomas.Homola@praha5.cz>; NÁM Kolínská Petra (ZHMP) <Petra.Kolinska@praha.eu>; Dočekalová Jolana,
ext. <jolana.docekalova@gmail.com>; Mar n Svab <martin.svab@iol.cz>; Petr Vidmar
<petr.vidmar@gmail.com>; Petr Smažík <smazik@email.cz>
Subject: Re: FW: Změna ÚP Na pláni - prosba o vysvětlení
[Citovaný text byl skryt]

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
Komu: "Richter Pavel, Ing." <Pavel.Richter@praha5.cz>

28. srpna 2018 19:49

Dobrý večer, pane starosto,
děkuji za uznání. Je to asi mé osobní prokletí, že kam se podívám, tam naleznu nějakou nesrovnalost. Snad se toto
brzy napraví.
BV
út 28. 8. 2018 v 12:54 odesílatel Richter Pavel <Pavel.Richter@praha5.cz> napsal:
[Citovaný text byl skryt]

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
Komu: "Richter Pavel, Ing." <Pavel.Richter@praha5.cz>

30. srpna 2018 23:29

Pane starosto, nezlobte se, že ruším.
Takováto chyba se obvykle nestává, nebylo by vhodné to nechat prověřit na korupci? Říká se, že IPR je
nezkorumpovanej, ale když člověk vidí Metropolitní Plán, no dál to nechci komentovat. S naší Změnou ÚP dnes
někdo manipuloval, do výměry přidal cca 500 m2, chybějící pozemky "se" ale opět nepropsaly. Ano, vrhá to špatné
světlo na celou kauzu Malvazinky, to máte pravdu. Rozhodli jsme se, že pokud se bude případ prověřovat, dali
bychom to nejradši Vám a Petře Kolínské. Ale stejně si myslíme, že "se" to spíš zamete pod koberec...
Hezký večer
Běla Vidmarová (za sebe, ne za spolek)
út 28. 8. 2018 v 19:49 odesílatel Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com> napsal:
[Citovaný text byl skryt]

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
6. září 2018 21:19
Komu: Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz>, Petr Smažík <smazik@email.cz>, Petr Vidmar
<petr.vidmar@gmail.com>, Martin Svab <martin.svab@iol.cz>
Kopie: "Richter Pavel, Ing." <Pavel.Richter@praha5.cz>, Slabý Martin <Martin.Slaby@praha5.cz>, Jan.Kabrt@praha5.cz,
Petr.Mares@praha5.cz, Tomas.Homola@praha5.cz, "NÁM Kolínská Petra (ZHMP)" <Petra.Kolinska@praha.eu>, Jolana
Dočekalova <jolana.docekalova@gmail.com>
Dobrý večer, vážení. Ahoj.
Je tomu týden, co jsem upozornila na chybu v pořizované změně ÚP a nemůžeme se dočkat odpovědi, ba ani
nápravy - jediné, co se stalo je to, že v průběhu toho týdne někdo manipuloval s "naší" změnou o cca 500 m2.
Prosíme, zda k tomu někdo z Vás máte komentář, dejte nám jej do 10.9.2018, den před jednáním Zastupitelstva MČ
Prahy 5.
Děkujeme a přejeme dobrou noc, Za Zelené Malvazinky
Běla Vidmarová, 731538441
po 27. 8. 2018 v 14:17 odesílatel Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz> napsal:
Vážená paní Vidmarová,
[Citovaný text byl skryt]
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Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz>
7. září 2018 8:57
Komu: Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>, Petr Smažík <smazik@email.cz>, Petr Vidmar
<petr.vidmar@gmail.com>, Martin Svab <martin.svab@iol.cz>
Kopie: Richter Pavel <Pavel.Richter@praha5.cz>, Slabý Martin <Martin.Slaby@praha5.cz>, Kábrt Jan
<Jan.Kabrt@praha5.cz>, Mareš Petr <Petr.Mares@praha5.cz>, Homola Tomáš <Tomas.Homola@praha5.cz>, "NÁM
Kolínská Petra (ZHMP)" <Petra.Kolinska@praha.eu>, "Dočekalová Jolana, ext." <jolana.docekalova@gmail.com>

Vážená paní Vidmarová,

domnívám se, že všechny chyby byly napraveny. Pozemky či jejich čás 1591, 1592/1 a 4911/2 jsou doplněny dle
námi předloženého návrhu. Plocha dotčená změnou se zvětšila o část pozemku komunikace 4911/2, která je dle
skutečného stavu přiřazena k zelenému svahu, nikoliv ke komunikaci. Jinými slovy – hranice probíhá po křivce,
nikoliv po polygonu, jako původně:

https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=P142%2F2017+ZMPLA&action=view&presenter=
Articlezmenyupravy

Pokud je ve věci stále něco nejasné, prosím zavolejte mi.

S pozdravem
Zuzana Hamanová

From: Bela Vidmarova [mailto:bela.vidmarova@gmail.com]
Sent: Thursday, September 06, 2018 9:20 PM
To: Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz>; Petr Smažík <smazik@email.cz>; Petr Vidmar
<petr.vidmar@gmail.com>; Mar n Svab <martin.svab@iol.cz>
Cc: Richter Pavel <Pavel.Richter@praha5.cz>; Slabý Mar n <Martin.Slaby@praha5.cz>; Kábrt Jan
<Jan.Kabrt@praha5.cz>; Mareš Petr <Petr.Mares@praha5.cz>; Homola Tomáš
<Tomas.Homola@praha5.cz>; NÁM Kolínská Petra (ZHMP) <Petra.Kolinska@praha.eu>; Dočekalová Jolana,
ext. <jolana.docekalova@gmail.com>
Subject: Re: FW: Změna ÚP Na pláni - prosba o vysvětlení
[Citovaný text byl skryt]
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Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz>
Komu: Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>

7. září 2018 8:58

Ještě telefon:
603 203 428

Zdravím
Zuzana Hamanová

From: Hamanová Zuzana
Sent: Friday, September 07, 2018 8:57 AM
To: 'Bela Vidmarova' <bela.vidmarova@gmail.com>; Petr Smažík <smazik@email.cz>; Petr Vidmar
<petr.vidmar@gmail.com>; Mar n Svab <martin.svab@iol.cz>
Cc: Richter Pavel <pavel.richter@praha5.cz>; Slabý Mar n <martin.slaby@praha5.cz>; Kábrt Jan
<jan.kabrt@praha5.cz>; Mareš Petr <petr.mares@praha5.cz>; Homola Tomáš
<tomas.homola@praha5.cz>; NÁM Kolínská Petra (ZHMP) <Petra.Kolinska@praha.eu>; Dočekalová Jolana,
ext. <jolana.docekalova@gmail.com>
Subject: RE: FW: Změna ÚP Na pláni - prosba o vysvětlení

Vážená paní Vidmarová,

domnívám se, že všechny chyby byly napraveny. Pozemky či jejich čás 1591, 1592/1 a 4911/2 jsou doplněny dle
námi předloženého návrhu. Plocha dotčená změnou se zvětšila o část pozemku komunikace 4911/2, která je dle
skutečného stavu přiřazena k zelenému svahu, nikoliv ke komunikaci. Jinými slovy – hranice probíhá po křivce,
nikoliv po polygonu, jako původně:

https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?cislotxt=P142%2F2017+ZMPLA&action=view&presenter=
Articlezmenyupravy

Pokud je ve věci stále něco nejasné, prosím zavolejte mi.

S pozdravem
Zuzana Hamanová

From: Bela Vidmarova [mailto:bela.vidmarova@gmail.com]
Sent: Thursday, September 06, 2018 9:20 PM
To: Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz>; Petr Smažík <smazik@email.cz>; Petr Vidmar
<petr.vidmar@gmail.com>; Mar n Svab <martin.svab@iol.cz>
Cc: Richter Pavel <Pavel.Richter@praha5.cz>; Slabý Mar n <Martin.Slaby@praha5.cz>; Kábrt Jan
<Jan.Kabrt@praha5.cz>; Mareš Petr <Petr.Mares@praha5.cz>; Homola Tomáš
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<Tomas.Homola@praha5.cz>; NÁM Kolínská Petra (ZHMP) <Petra.Kolinska@praha.eu>; Dočekalová Jolana,
ext. <jolana.docekalova@gmail.com>
Subject: Re: FW: Změna ÚP Na pláni - prosba o vysvětlení
[Citovaný text byl skryt]

Bela Vidmarova <bela.vidmarova@gmail.com>
7. září 2018 11:09
Komu: Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz>
Kopie: Petr Smažík <smazik@email.cz>, Petr Vidmar <petr.vidmar@gmail.com>, Martin Svab <martin.svab@iol.cz>,
"Richter Pavel, Ing." <Pavel.Richter@praha5.cz>, Slabý Martin <Martin.Slaby@praha5.cz>, Jan.Kabrt@praha5.cz,
Petr.Mares@praha5.cz, Tomas.Homola@praha5.cz, "NÁM Kolínská Petra (ZHMP)" <Petra.Kolinska@praha.eu>, Jolana
Dočekalova <jolana.docekalova@gmail.com>
Dobrý den, paní inženýrko,
děkuji za odpověď. Včera večer, když jsem psala e-mail, opravené to ještě nebylo. Snad Změna vydrží v této formě
až do jejího konečného pořízení. Dnes bychom měli dostat ještě vysvětlení od pana Vacka z Magistrátu, nerozumíme
totiž tomu, jak je možné, že při pořizování změny územního plánu může dojít k takovému souhrnu chyb. Obyvatelé
ulic Na pláni, K vodojemu, Štorkánova a dalších přiléhajících k řešenému území k procesu Na pláni nemají
dlouhodobě důvěru a chyby v pořizované Změně ÚP v jejich očích proces ještě více shodil. Také by nás zajímalo, co
by se stalo, kdyby chyby nebyly odhaleny a Změna prošla až ke konečnému pořízení i s nimi. Považujeme též za
problém, že jsme neměli možnost se jako blízcí sousedé řešeného území ke Studii v průběhu pořizování vyjadřovat a
připomínkovat ji, byť byl proces veden jako participační. Ráda bych Vám zavolala, ale mám obavu, že tyto nejasnosti
po telefonu nevyřešíme.
Mějte se hezky
Zelené Malvazinky
Běla Vidmarová
pá 7. 9. 2018 v 8:57 odesílatel Hamanová Zuzana <Zuzana.Hamanova@praha5.cz> napsal:
[Citovaný text byl skryt]
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