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V Praze dne 19.7.201,9
Odpol,čd'na interpelaci ze dne 25.6.20l9 ve věci klkaliía Na Pláni
Vážený pane inžerrjle.

odpol,idárl na Vaši interyelaci l5, 1J\cL]Jn] Z.]sl(rpilťL51\3 \Iť PrlLlr.r 5lýkající se
lokalit;, Na Plárri, Položiljsle d\,ě nísledujici otáZk),:
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1odlii mčstskii část ur}chlit připra\.u rekrr]tirace územiNir PlániJ

Bllde se vycháZet Ze Zpncované Studie]

V minulón volcbním obdobi nechala městská část plo územíNa Plátri vyhotovit
,.Urbanisticko-krajirrářskou studii Na Plrini, (dáte jen Studie)..je.jíž $toto\ení se skládalo Ze
tři části:
. Podklad),pro změnu ÚPn
. koncept v ro7píacovanosti

.

t]rbanisticko-krajinářskástudie

Studic Na P]áni v sorrčasnosti slouži jako porlklad pro zmčnu územniho Ilántl (7nrcn.r I Pn
č. Z ]2l8,). ktcrá sc prá\,č nacházi \c Íázi schrá]eného návrhu na pořizení z!nčn\, zkráccnÝnl
postupem, Bude nltsledovat \eřejné projednárrí znrěn1, s dotčenými orgán1. NíČl rcrejn,rsti,
Městská čásl nlní čeká. až ploběhnoU 1}to klokl a na konečnéschr,í]ení (resp, rreschr.álení)
této Změn) Zaslupitelsl\cm lrl, rn, Pralry, .!by mohli! být plánovaná revitaLizace l()kalit}, \a
pláni l,soulaclu se studii rellizolarrá,

Běhen dob) do sch\áleni Zniněné zn)É]]\ LPn n]ést\kr ('ist lreťhj piipLavil plováděci
projckt pro toto úZcmi a budc vybirat dodavatc]c rcalizátora íckultivace íLzeni, Plo\áděci
projekt bude r.r,cházct zc Studic. alc počitámc i s možnosti určitých Zmčn. Přcd Sanotnou

realizací plánuicrnc uspořádat d\ ě vcřejná iednlrni s občan1. na ktcrÝch budc pt,ojekt s t,nožnýnri
Změnami diskLlio\,án,
!kll. iinr
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odpo\ědi na Vánli položenéotáZk! tcd) jsotl:
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Ano. pracujeme na toltl. ab), rckulti\ ace mohla pť(rbčhnout v roce 2020.
Zpraco\aná Studie bude sloužitjako podklad pro provádčci pr(iekt!,. nicnréIrě se počítii
.ieště s možninri úprartrrrri, rl,bLLdou ržd),.i.šlčkon7ulto\ané s \cřejnosti-

pozdrlvem
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