
Věc: Žádost o změnu ÚP Průhonice č.2B 

 

     Na základě zákona č.183/2006Sb. - §46(1) žádám o změnu územního plánu. 

a) Navrhovatel – Langr Miroslav, Luční 542, 25243 Průhonice. K pozemkům, kterých se 
navrhované změny týkají, nemám žádný majetkový vztah. 

  b) Navrhované změny: 

  1 - „Vestecká spojka“  bude vedena na katastru Průhonic v úrovni -1( v zářezu). Žádné valy. 

  2 - Křižovatky do ZKZ a do obytné zóny budou mimoúrovňové bez semaforů.  

  3 - Mezi „ Vesteckou spojkou“ a okolními pozemky bude vysázen biokoridor v šíři alespoň 30m. 

  4 – Podél celé D1 vedoucí na katastru Průhonic až k protihlukové stěně u Botiče bude vybudován 
protihlukový val. Použita bude zemina z „ Vestecké spojky“ a „EXIT4“. Horní niveleta valu vůči 
vozovce D1 by měla být nejméně 6m. Val bude těsně u D1 a u benzinové pumpy těsně za ní. 
Mezi valem a okolními pozemky bude vysázen biokoridor o šíři alespoň 30m.   

 c) Současné využití pozemků – orná půda. 

 d) Důvody pro změnu:  

 1 – Výsledky průzkumu obyvatel Průhonic v rámci „Vize 2025“.  Doprava a Hluk na 1. místě 
nedostatků a nebezpečí. 

 2 – Ochrana památky UNESCO – Průhonický park – jako velmi cenné arboretum . 

 3 – Znepokojující způsob jakým se měří hluk. Všechna protihluková opatření na D1 u Průhonic se 
musela zbourat a postavit nová, přestože vyhovovala výpočtům. To samé se dělo na D0. 

 4 – Vylepšení životních podmínek obyvatel Průhonic. Je to jeden z cílů „ Vize 2025“. Touto změnou 
ji lze částečně naplnit. 

 5 – Výstavbou „Vestecké spojky s EXITEM 4 se zvýší tranzitní doprava přes Průhonice a tím i 
navýšením exhalací, kdy již nyní některé ukazatele převyšují povolené dlouholeté limity. 

 e) Úhrada nákladů – předpokládám, že náklady na změnu územního plánu uhradí obec, protože 
se změna netýká mých výlučných zájmů, ale zájmů celé obce a všech občanů. 

 

  V Průhonicích dne 21.6.2017                      


