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1.Lokalita 165 – Nová Ruzyně

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Připomínka

Vyjádření k hranicím lokality , typu struktury, doplnění a úpravě popisu

cílového stavu, plochám, infrastruktuře, obecným problémům.

Text připomínky viz. PDF příloha

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadavky občanů jednoznačně ukazují, že chceme zdravé harmonicky

rozvíjené polycentrické město krátkých

vzdáleností, ve kterém se bude chodec cítit pohodlně a bezpečně. Chceme,

aby plán byl transparentní, čitelný a

předvídatelný. Chceme ve městě pracovat, odpočívat, bavit se a žít.

Chceme být hrdí na své město a chceme mu

rozumět. Chceme pestrý, ale vyvážený rozvoj, aby lidé z města neutíkali

za město a nevraceli se do něj jen za

prací. To tento územní plán nenabízí. Plán není dostatečně jednoznačný a

čitelný. Plán nesmí připouštět

pochybnosti a různé výklady. Chceme vědět, co se v místě, kde žijeme,

může dít. Že nám ve “stabilizovaném”

území na hřišti nevyroste sporthotel nebo, že se sousední část bloku

nezmění v soukromou nemocnici. Územní

plán regulacemi stanovuje i cenu pozemků. Pokud není zřejmé, jak se

může pozemek využít, bude jeho cena

stanovována stavebním úřadem s omezeným okruhem účastníků s

omezenou kontrolou a obrovským potenciálem

ke konfliktům. Územní plán je tedy jedním ze základních nástrojů pro

orientaci státní správy, samosprávy i občanů

v území. Plán toto může a musí zajistit.
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Lokalita 213 - Stará Ruzyně

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Připomínka

Vyjádření k Hranicím lokality , cílovému stavu, plochám, infrastruktuře.

Text připomínky viz. PDF příloha
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadavky nás občanů jednoznačně ukazují, že chceme zdravé

harmonicky rozvíjené polycentrické město

krátkých vzdáleností, ve kterém se bude chodec cítit pohodlně a bezpečně.

Chceme, aby plán byl transparentní,

čitelný a předvídatelný. Chceme ve městě pracovat, odpočívat, bavit se a

žít. Chceme být hrdí na své město a

chceme mu rozumět. Chceme pestrý, ale vyvážený rozvoj, aby lidé z

města neutíkali za město a nevraceli se do

něj jen za prací. To tento územní plán nenabízí. Plán není dostatečně

jednoznačný a čitelný. Plán nesmí připouštět

pochybnosti a různé výklady. Chceme vědět, co se v místě, kde žijeme,

může dít. Že nám ve “stabilizovaném”

území na hřišti nevyroste sporthotel nebo, že se sousední část bloku

nezmění v soukromou nemocnici. Územní

plán regulacemi stanovuje i cenu pozemků. Pokud není zřejmé, jak se

může pozemek využít, bude jeho cena

stanovována stavebním úřadem s omezeným okruhem účastníků s

omezenou kontrolou a obrovským potenciálem

ke konfliktům. Územní plán je tedy jedním ze základních nástrojů pro

orientaci státní správy, samosprávy i občanů

v území. Plán toto může a musí zajistit.
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Lokalita 328 Bílá Hora

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Připomínka

Vyjádření k Hranicím lokality ,  stabilitě ploch, cílovému stavu,

městským parkům,  plochám, infrastruktuře, obecným problémům.

Text připomínky viz. PDF příloha

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadavky nás občanů jednoznačně ukazují, že chceme zdravé

harmonicky rozvíjené

polycentrické město krátkých vzdáleností, ve kterém se bude chodec cítit

pohodlně a

bezpečně. Chceme, aby plán byl transparentní, čitelný a předvídatelný.

Chceme ve

městě pracovat, odpočívat, bavit se a žít. Chceme být hrdí na své město a

chceme mu

rozumět. Chceme pestrý, ale vyvážený rozvoj, aby lidé z města neutíkali

za město a

nevraceli se do něj jen za prací. To tento územní plán nenabízí. Plán není

dostatečně

jednoznačný a čitelný. Plán nesmí připouštět pochybnosti a různé výklady.

Chceme

vědět, co se v místě, kde žijeme, může dít. Že nám ve “stabilizovaném”

území na hřišti

nevyroste sporthotel nebo, že se sousední část bloku nezmění v

soukromou

nemocnici. Územní plán regulacemi stanovuje i cenu pozemků. Pokud

není zřejmé,

jak se může pozemek využít, bude jeho cena stanovována stavebním

úřadem s

omezeným okruhem účastníků s omezenou kontrolou a obrovským

potenciálem ke

konfliktům. Územní plán je tedy jedním ze základních nástrojů pro

orientaci

státní správy, samosprávy i občanů v území. Plán toto může a musí zajistit.
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Lokalita 605 - Výzkumný ústav rostlinné výroby

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Připomínka

Připomínka se vyjadřuje k : hranicím lokality, doplnění cílového stavu,

plochám, infrastruktuře, obecným problémům.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadavky občanů jednoznačně ukazují, že chceme zdravé harmonicky

rozvíjené polycentrické

město krátkých vzdáleností, ve kterém se bude chodec cítit pohodlně a

bezpečně. Chceme, aby plán byl

transparentní, čitelný a předvídatelný. Chceme ve městě pracovat,

odpočívat, bavit se a žít. Chceme být hrdí na

své město a chceme mu rozumět. Chceme pestrý, ale vyvážený rozvoj, aby

lidé z města neutíkali za město a

nevraceli se do něj jen za prací. To tento územní plán nenabízí. Plán není

dostatečně jednoznačný a čitelný. Plán

nesmí připouštět pochybnosti a různé výklady. Chceme vědět, co se v

místě, kde žijeme, může dít. Že nám ve

“stabilizovaném” území na hřišti nevyroste sporthotel nebo, že se sousední

část bloku nezmění v soukromou

nemocnici. Územní plán regulacemi stanovuje i cenu pozemků. Pokud

není zřejmé, jak se může pozemek využít,

bude jeho cena stanovována stavebním úřadem s omezeným okruhem

účastníků s omezenou kontrolou a

obrovským potenciálem ke konfliktům. Územní plán je tedy jedním ze

základních nástrojů pro orientaci

státní správy, samosprávy i občanů v území. Plán toto může a musí zajistit.
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Lokalita 674-Vypich

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Připomínka

Připomínka se vyjadřuje k : hranici lokality, doplnění cílového stavu,

plochám, infrastruktuře, obecným problémům.

Viz. text v příloze PDF

Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadavky občanů jednoznačně ukazují, že chceme zdravé harmonicky

rozvíjené polycentrické město krátkých

vzdáleností, ve kterém se bude chodec cítit pohodlně a bezpečně. Chceme,

aby plán byl transparentní, čitelný a

předvídatelný. Chceme ve městě pracovat, odpočívat, bavit se a žít.

Chceme být hrdí na své město a chceme mu

rozumět. Chceme pestrý, ale vyvážený rozvoj, aby lidé z města neutíkali

za město a nevraceli se do něj jen za

prací. To tento územní plán nenabízí. Plán není dostatečně jednoznačný a

čitelný. Plán nesmí připouštět

pochybnosti a různé výklady. Chceme vědět, co se v místě, kde žijeme,

může dít. Že nám ve “stabilizovaném”

území na hřišti nevyroste sporthotel nebo, že se sousední část bloku

nezmění v soukromou nemocnici. Územní

plán regulacemi stanovuje i cenu pozemků. Pokud není zřejmé, jak se

může pozemek využít, bude jeho cena

stanovována stavebním úřadem s omezeným okruhem účastníků s

omezenou kontrolou a obrovským potenciálem

ke konfliktům. Územní plán je tedy jedním ze základních nástrojů pro

orientaci státní správy, samosprávy i občanů

v území. Plán toto může a musí zajistit.
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Lokalita 832 - Bělohorská pláň

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Připomínka

Připomínka se vyjadřuje k : doplnění popisu cílového stavu,  malé stabilitě

ploch,  plochám,  infrastruktuře.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadavky občanů jednoznačně ukazují, že chceme zdravé harmonicky

rozvíjené polycentrické město krátkých

vzdáleností, ve kterém se bude chodec cítit pohodlně a bezpečně. Chceme,

aby plán byl transparentní, čitelný a

předvídatelný. Chceme ve městě pracovat, odpočívat, bavit se a žít.

Chceme být hrdí na své město a chceme mu

rozumět. Chceme pestrý, ale vyvážený rozvoj, aby lidé z města neutíkali

za město a nevraceli se do něj jen za

prací. To tento územní plán nenabízí. Plán není dostatečně jednoznačný a

čitelný. Plán nesmí připouštět

pochybnosti a různé výklady. Chceme vědět, co se v místě, kde žijeme,

může dít. Že nám ve “stabilizovaném”

území na hřišti nevyroste sporthotel nebo, že se sousední část bloku

nezmění v soukromou nemocnici. Územní

plán regulacemi stanovuje i cenu pozemků. Pokud není zřejmé, jak se

může pozemek využít, bude jeho cena

stanovována stavebním úřadem s omezeným okruhem účastníků s

omezenou kontrolou a obrovským potenciálem

ke konfliktům. Územní plán je tedy jedním ze základních nástrojů pro

orientaci státní správy, samosprávy i občanů

v území. Plán toto může a musí zajistit.
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Lokalita 833- Ladronka

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Připomínka

Připomínka se vyjadřuje k:  hranicím lokality, obecným problémům,

infrastruktuře.
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadavky občanů jednoznačně ukazují, že chceme zdravé harmonicky

rozvíjené

polycentrické město krátkých vzdáleností, ve kterém se bude chodec cítit

pohodlně a

bezpečně. Chceme, aby plán byl transparentní, čitelný a předvídatelný.

Chceme ve

městě pracovat, odpočívat, bavit se a žít. Chceme být hrdí na své město a

chceme mu

rozumět. Chceme pestrý, ale vyvážený rozvoj, aby lidé z města neutíkali

za město a

nevraceli se do něj jen za prací. To tento územní plán nenabízí. Plán není

dostatečně

jednoznačný a čitelný. Plán nesmí připouštět pochybnosti a různé výklady.

Chceme

vědět, co se v místě, kde žijeme, může dít. Že nám ve “stabilizovaném”
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Lokalita 896 - Hvězda

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Připomínka

Připomínka se vyjadřuje k : hranicím lokality,  obecným problémůmText vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadavky občanů jednoznačně ukazují, že chceme zdravé harmonicky

rozvíjené

polycentrické město krátkých vzdáleností, ve kterém se bude chodec cítit

pohodlně a

bezpečně. Chceme, aby plán byl transparentní, čitelný a předvídatelný.

Chceme ve

městě pracovat, odpočívat, bavit se a žít. Chceme být hrdí na své město a

chceme mu

rozumět. Chceme pestrý, ale vyvážený rozvoj, aby lidé z města neutíkali

za město a

nevraceli se do něj jen za prací. To tento územní plán nenabízí. Plán není

dostatečně

jednoznačný a čitelný. Plán nesmí připouštět pochybnosti a různé výklady.

Chceme

vědět, co se v místě, kde žijeme, může dít. Že nám ve “stabilizovaném”

území na hřišti nevyroste sporthotel nebo, že se sousední část bloku

nezmění v

soukromou nemocnici. Územní plán regulacemi stanovuje i cenu

pozemků. Pokud

není zřejmé, jak se může pozemek využít, bude jeho cena stanovována

stavebním

úřadem s omezeným okruhem účastníků s omezenou kontrolou a

obrovským

potenciálem ke konfliktům. Územní plán je tedy jedním ze základních

nástrojů pro

orientaci státní správy, samosprávy i občanů v území. Plán toto může a

musí zajistit.
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Lokalita 907/ Zličín - Ryzyně

Vyjádření k:

Připomínkované prvky:

Typ vyjádření:

jiné části

Připomínka

Připomínka se vyjadřuje k: hranici lokality, doplnění a popisu cílového

stavu
Text vyjádření:

Text zdůvodnění: Požadavky občanů jednoznačně ukazují, že chceme zdravé harmonicky

rozvíjené

polycentrické město krátkých vzdáleností, ve kterém se bude chodec cítit

pohodlně a

bezpečně. Chceme, aby plán byl transparentní, čitelný a předvídatelný.

Chceme ve

městě pracovat, odpočívat, bavit se a žít. Chceme být hrdí na své město a

chceme mu

rozumět. Chceme pestrý, ale vyvážený rozvoj, aby lidé z města neutíkali

za město a

nevraceli se do něj jen za prací. To tento územní plán nenabízí. Plán není

dostatečně

jednoznačný a čitelný. Plán nesmí připouštět pochybnosti a různé výklady.

Chceme

vědět, co se v místě, kde žijeme, může dít. Že nám ve “stabilizovaném”

území na hřišti

nevyroste sporthotel nebo, že se sousední část bloku nezmění v

soukromou

nemocnici. Územní plán regulacemi stanovuje i cenu pozemků. Pokud

není zřejmé,

jak se může pozemek využít, bude jeho cena stanovována stavebním

úřadem s

omezeným okruhem účastníků s omezenou kontrolou a obrovským

potenciálem ke

konfliktům. Územní plán je tedy jedním ze základních nástrojů pro

orientaci státní

správy, samosprávy i občanů v území. Plán toto může a musí zajistit.
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