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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor územního rozvoje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změn
Z 2812/00 a Z 2822/00
vlny IV celoměstsky významných změn
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
V souladu s § 52 odst. I ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, informuje o :zahájení řízení o vydání změn Z 2812/00 a Z 2822/00 vlny IV
celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP") oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených
změn.
Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy
č. 33/31 ze dne 12. 12. 2013 a č. 18/22 ze dne 16. 6. 2016, kterými byla schválena :zadání
Změn ÚP.
Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v
ránx;i společného jednání o návrhu Změn ÚP dne 21. 11.2018 a 19. I. 2017.
Magistrát hlavního města Prahy, jako věcně příslušný správní orgán, připravil ve smyslu
§ 43 odst. 4 (poslední věta), § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání
změn platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, kterým se
Změny ÚP vydávají.

Veřejné projednání se bude konat dne 27. 6. 2019 od 11. 00 hod.
v sále CAMP - amfiteátr
Vyšehradská 51, Praha 2.

Veřejná vyhláška - oznámení o :zahájení řízení o vydání Změn ÚP bude zvereJnena na
úřední desce Magistrátu hl. m Prahy, Jungmannova ul. 35/29, Praha I, v době od 28. 5.
2019 do 4.7.2019 včetně.
V téže době budou kompletní návrhy Změn ÚP a úplný návrh na vydání Změn ÚP
formou opatření obecné povahy vystaveny k nahlédnutí:
-

způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu v
sekci O městě ---+ Budoucnost města ---+ Odbor územního rozvoje ---+ Změny
územního plánu (Aktuálně pořizované změny ---+ Vlna celoměstsky významných
změn IV---+ Změny Z 2812/00 a Z 2822/00)
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Podání musí obsahovat omačení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitost�
které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
Námitky k vystaveným návrhům Změn ÚP mohou podávat v souladu s § 52 odst. 2 a 3
stavebního zákona, pouz.e vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešen�
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutné uvést odůvodněn�
údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Zmocněný zástupce veřejnosti se řídí § 23 výše uvedeného zákona.
Připominky může podat každý.
Stanoviska k částem řešen� které byly od společného jednání zmeneny, uplatňují
v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány a Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.

Ing. Martin Čemus
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
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