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necha|ji
Paw|owskému'
vadi|apodnikate|i
Trat'pro rych|ovlaky
škrtnout
Pozemky švýca.skéhopodnikate|esebastiana Paw|owskéhostojív cestě
vybudovánívysokorych|ostnít.atěmezi Prahou a Brnem.Deve|operdosáhldokonce
vyškňnutítratěze ásad územníhorozvoje' Úředníci teď musítraťdo p|ánu opět
dostat podnikateIa|e hrozíarbitráží.

mezjPrahou
Po vysokorych|ostníkati nap|ánované
a Brnemse vlaky budoupohybovat
cesta mei dvěma
rych|ostí,
třísetki|ometrovou
českýmiíněstytak zaberepouhouhodinu
největším]
že|eaiční
spojenímá Všakmomentá|ně
stíategické
- ná ce|émúzeínÍ
jeden podstatnýprob|ém
h|avního
městatrat'chybívzásadách ÚzemníhoÍozvoje'tedy
dokumentu,podle kteréhose musíříditsamotný
Územníp|án
Prahy'

ll!st|ační foto
toto: HN - Jan Schejbal

dosáh||oniu soudu
Vyškrinutí
budoucÍtÍatě
Že|ezlicetotižmě|avést
švýcarskýpodnikate|sebastianPavúorr6ki'
pres jeho pozemkyna jihovýchodním
města'kde chce
okrajih|avního
postavittisícovkunov'ichbyiÚ,
,'opakovanějsme kontaktova|i
dopravnícestya
spráVu želealiční
ministérstvo
dopravy.protoŽedohodas nimlby|aod zacátku
podmínkoupíozměnučástiÚzemníhopiánU,Je|ikožjsme
od nich
vůbecŽádnouávaznou odpověď nedosta|ia vjinýchmístechuždoŠ|o
ke Zněnám.takjsÍnetaképoda|iá|obuu soudua !spě|i''říká
čás|itratve středočeském
Pa\Mowskiazniňujenapřík|adškrtnutí
krajj.K němuVšakdoš|oažo něko|ikměsícůpozději'
Paw1oM6keho
fřma PÍoiektsever u MěstskéhosouduV Plaze
a takétím'Že
chybamiPrahyV procesuschva|ování
argumentova|a
p|ánuurcenyk bytové
územního
''pozemkyjsou pod|ep|atného
kteráje předmětnouVeřejnoustavbouásadním zpÚsobem
V'ýstavbě,
dotčenaa omezována''.
Deve|operpozemkykoupiIodměstav roce 2007' pod|etehdy
p|atného
Územníhop|ánua|e by|yurčenyplo ze eň, spoÍtčiornou
půdu'stavebníparce|yse z nichsta|yažo tři rokypozději,i kdyžproti
pÍacovníci
Útvaru rozvojeměsta'
iétozněně navic protestova|i
jinépráve kVů|i
p|ánované
trati's nížse v p|ánech
MiÍrro
rych]ostní
nakonec
v roce 2a09. Přes tehde]šíhošéfaútvaíuVŠak
zača|opočÍ|al
kteÍájiŽby|aod
k zastupite|ům
dopuiova|ake schválenÍzměna,
A ti p|o zrněnuna stavebníparce]yV Íoce2010
námitek'očištěná"'
zvedlir!ku.
- vjinémřízeníMěstskýsoud V Praze
Anito uŽvšaknep|atí
p|ánuneníp|atná.A to jen
rozhod|.žetatozněna územního
170 K|LoMETRÚ Do 15 LET
že|ezničního
uspě|s Vyškrtnutím
čtyřidny poté'co Pa!ťlowski
Na zák|aděňařizeniE,ropskéhopar|aEntu
dokumentace.
koridoruz územní
á Rady EJ z ]oňskehorokurrusíceská
Podnikate| s byty stá|e počítá
ale nepomoh|oani to, žeprávě
Praze ve spoíus PawioM,ským
i
argumentova]a
stavebníparce|y'čímž
druhýverdikt',zruŠi|.'
před soudem'KVů!ipÍocesním
městapři
chybámh|avního
projednáván i návrhuzásad územního
loaloje a|esoudní
senát da|za pravdufřmě Projektsever,

repub ka do roku2030oievří oko|o170lo
lralívyšších
rychosii' Havni spo]nicerez|
ftahou a BÍnemby ÍÉ|abýl uvedena do
provozuÍEziÍol9 2030 a 2040 Na
Vysočiněvzniho! čtyřzasiávlry'
Dojézdové
časyz JihláVydo Bma by by|y
asi35 Íinut'z Jihlavydo Fiahy asi45
ÍŤinutcesta z ftahy do Bína by íÉ|atrvat

spÍávaŽe|ez|iční
dopravnícess' (sŽDc) bude nynímuset
traťdo dokumentaceopět dostat,
VysokoÍych]ostní
roalojea Územníhop|ánuvŠakmŮže
Aktua|izace sad územního
ztiskovéhooddělenísŽDc
tÍvati něko|ik|et.Pod|eMarka|||iaše
spráVa napad|aroáodnutísouduo lyškrtnutítratě'
''Protirozsudku
jsmese odvo|aIi'"
podrobnosti.
řek|bez b|ižších
|\,4etrostav
získa|zakázkuza dVě miiardvko|un'Posiavi bvtovÝ

komo|expro centraIGrouD. čiěteZDE
|Vloáost'žeby se trat'dop|ánuvrátila,se sebastianuPavtlotÁ,skému
přéstytopozemky'by|by
nelíbí''Kdyby někdo znovutÍat'nap|ánova|
podnikate|'Dodává' Žejeho
to pravdépodobně
lrestnýčin,''proh|ašuje
zustává výstavbadomú''lv|yjsmeovšemnyní
cí|emV této|oka|itě
pouze rukojmími
úředniků
a pana primátora',tvrdíPavvjowski'

Arbitrážna obzořu
A pokudnebudemocjna svýchpozemcÍch
stavět'chce svou
prípadnouárátu požadovat
od státu' 'PostupnývýkuppozemkŮ'
postup
přípravaprojektua p|ánůa s9motnýneprofesioná|ní
samosprávstá|ypofiělně Ve|képenízesamoielmě musím
postupovét
řádnéhohospodáře'''obhajujesvůjchystaný
s péčí
postup.
v arbitláŽ s českýmstátem'Mklady na nákup pozemkú'
Ten spočíVá
přípÍavu
isk by pIý moh|ydohromady
a managementprojektua uŠ|ý
koÍun'''Je|ikožje
Projektsever v|astněnmojÍ
činitaŽ 2'5 mi|iaÍdy
švýcarskouspo|ečnost|'
tak po d|ouhých10 |etechbuduod České
budova|'.
repub|ikypoádovat náhradu'Radějibychněco pozitivního
pÍýjižkonkrétní
kroky'kteréa|e nespecifikova|.
dadává. z.ahá)i|
postupuV
na ák|adě špatného
úředního
'A.btrážse týká poškození
p|ánu'které
prípaděvice jak 10 |etprobíhající
zÍěny územního
iniciova|av rámcirozvojepříměstského
byd|enísamotnáMěstskácást
Benice.''dodává PawjoMÉki'
Českédráhv koupi|VV|akvza 2'6 mi|iardv'Budous nimisoutěžtV
. čtěteZDE
tendrechna orovozrvch|ÍkŮ
PrVníWsokorvch|ostní
traťv Českubude mítBrno'V|akVtam
ooiedou200 krrýh čtětezDE
Vysokorych|ostni
tratě's jejichŽstavbouse V Českupoóítá'by měly
nejdříVespojovatPÍabus Brnema dá|eostravou,podějitaké P|zeňa
da|šírněsta'Napojenéby mě|ybýt i na oko|nízerĚ' MVě by se tak
mě|opostavit700 kilometrů
tratí'
stavětv roce 2025'"upresňlje [4arek
do B.na by se moh|azačít
"Trať
||liaŠ
ze sŽDc. Mk|ady,jejichŽodhadyse pohybujíVe stovkáchmi|iard
korun'by do značné
mírymohlazap|atitEvropskáunie'

