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vynlÁšxa _ ozNÁnmxí

o společnérnjcdnání a r,ystavení návrlru celoměstsky ýznanné zrněrry
7,2838100 (3 varianty)
t]zcnrrrílio plánu sídclníhoťttvaru hlavllího nrěsta prahy

1MČ Plalla l. MC I'raha 2; vynlezení ,1111,ých úsekůpropo.jettí tt,artlva.jových traií vcerrtrální
části hl.

ll,

Pralt1,)

a

,uyhodnocení vlivů na trdržitelný ronoj
území

Vsouladusr\50odst.2a3vcspo.jenís§55oclst.2zákonač. 18312006Sb..oúzetnnílt
Plánovirní a stavebníttt řádu (stavební zákon), vc ztčnípozdě.iších předpisů. Magistrát
lrlavnílro tněsta l)ralry - odbor úz,emníhoro;rvoje, ja|<o přísltršný oigán územního
Plánovánr, oznanluje .ryhá.iení projednávání návrhu ccloměstsky ýziamné zněny
7._.2838100^(3
variarrry) Uz,enrního plánu sídelnílroúttvaru lrlavnílro ,r,ěrtu'Prahy (dále jcn
(JP")
.ZnlČna
s1lolcčnýlrr jednánítt o návrhu 7'rněny tiP a zveřejnční př.íslLršrř navrhove

dol<ultlentacc.

SotrbČŽnČjc r,Ystavcna a pro.iednávána dol<umentacc r,yhodnocení
na ttdržite lný ro;vo.j úzcnrí(dále .jen ..VVtJRtj.').

Návrh 7,mČnY t]P

a

dokunrentace

Zastupitelstva lrl. ln, Prahy Č. 39lB

mlény.

rc

vlivti 7,měny tjp

VVURÚ [ryly zpracovány na základě

dnc 29.

usnesení

5.2014, kterým byb schváleno ;zadánítéto

Společnó .icdnání sc bude konat dne 25. 4.20l8 otl l0:00 hod.
v l}encdiktskóm opatství Panny Maric a sv. .Ieronýma v Emauzích
(býva|ý rcfektárY), Vyšehradská 491320,128 00 Praha 2.
Veře.iná vYhláŠka - omámení bude zveřeiněna na úřední desce Magistrátu hl. m. prahy,
Jungmannovtt ul. 35129. Praha l, v době ocl 9. 4. 20l8 clo 25. 5. 20l8 včctně.

V téŽc dobČ bLrde l<onrpletrrí návrh Z,nĚrty |JP
l<

nahlédnLrtí:

-

a

dol<uttrentace

VVtJRú vystavel]a

zprisobenr urrrožiuiícírrrdáll<ol}, přísnrp - na itrtcrtlctové adres c y,l,t,.lt,.llrcthct,ert
v sekci O rrrčstě " , Budoucrrost nrčsta ,, Odbor úz,enrního rozvo.ic ,-n i,tl-tětty
úzenlníhoplánu (Al<tuálnč pořh,ovanó znčny -., Zména 2838)
hí í D;//lt,ll,tl,
Zc

me,yl

mnilxl

nihtl rozll

uulnc
ZmeLl
podobč
vtištčné
- vkarrceláři č. 338 UZR MIIMP, Junglnannova 35129, Il0 00
Pralta l, v pondčlíod 9.00 do l7.00 hod.. ve střeclu od 9.00 do l 8.00 hod.. ostatllí
pracovní dny od 9.00 do l 6.00 lrod.
l11

Sícl lo: lVí aliiinskú

rlárn. ).l)-. l l0 0l I'raha l
I'rar:ovištč: .I ttntllttann61, a 35l).L), l l0 00 [rraha l
tcl.: K()ntaktní cclltrtl|ll: l2 44.1. l'ax: 23(t ()()7 l57
e-tnail: llostitlti'l-lt.ahir,ctt. lt) I)S: 48ia97lr
Elck(ílrický l1údni\ _ ],],]{)
Cťllililiil liloil |rlnll]isll
:

Jn]óno lig, t{jllil! (itln!\
_
vydal ]
Qlilili(l
|)lJtno{ ^('^ťID:,]
do : l6,3,]lll9

l8

I)o 30 dnŮ ode dne
stave

a

l<onání společnéhojednání mclhou xy,nané subjekty (dle

[rnílto zál<ona) trplatnit stanoviska

dokultletltaci VVIJRtJ.

nepřihlíží.

Kc

a

§ 50 oclst. 2

připornírrl<y l< vystavenómu rráwhlt Z,ttlětly l'Jp
stanovisl<ůttl a připorirírrkáňr podarrýrrl po této lhťrtčse

Do -]0 dnŮ ode dne doručetríveřejrlé vyhlášl<y, Li. rJo 24.5. 2018 včetně, nrůžetta nře
uvedenou adrcsu podirvat připonlírrl<y l< vystavenólltu tlávrhtt Zlněny tJI' a clol<ulllentaci
vvtjRtJ každý. k připornínl<ánr uplatrrčnýln po této lhťúčse ncpřihlíží.
Stattovisl<a

a

př'ipornírrl<y podávejtc písenlnou íbrntou clo poriate lrry Magisn.átu

Pralry ncbo zasíle.itc tla adrcsLt:

hl.

m.

a

to

Magistn{t hlavního města Prahy
Odbor úzrmního rozvoje
Jungmannova 35129
1l0 00 Praha l

tlebo

v clel<tronicl<ó podobč podcpsané unlávattýnl e lel<tronicl<ýnr podpisern.
tla adrcsu clcl<tronicl<é podatclny Magistrátu hl. rrr. Prahy: posta(d,praha.eu

či datovou schránl<ou Magistr-átu hl, nl, Prahy: 48ia97h

l doporLrču.ie pro snadnč.jšívytvořenípřiporrrírrcl< r,ytržítsystélll pro podpor.Lr
Úzcmtrího plánovánÍ, lla který nalezlcte odl<az rlž,e, případnčlla stránkách odboru
Úz-crltního rolvoje Magistrátu hl. rrl. Prahy lnezi al<tuálnč poř,iz,ovanýrni zIrrčnaIlli.
Poř'iznvate

llt t p,y;/iupr,l-porlul. praha,eu,,/'.)

iclKobIrruiedna

n i,,,,.2

37 9

PouŽití bhoto zpŮsobu napornťžepřiponrínl<u.jícírnu I< naplnění všech požadovanýclr,
nže uvedených, podrnínek pro podání připonínky.

Stanovisl<a

a

připornínl<y nlu-sí bYt

podány

v

souladu

s

požadavky Ál<ona

Č.500/2004 Sb., správrlí ř'ád. ve znčnípoz,dějšíchpřcdpisů, zejlrréna s 37 ocl,st. 2, l<terý
§
uPravLrje obsah podánÍ. Z podání lllt-sí bý patrno, kclo
činí,
l<teré
věci
se t}ká a co se
"je
navrhuIe.

-

v podání jméno, přlrncn| datunr narození a místo trvalélro
pobl,ttt, popřípadě .jinou adresu pro doručovánípoclle § l9 oclst. 3 správního

F'5,zická osoba uvcde
řádLt.

- V

Podállí soLtvise_jícínr s.ic.jí podnil<atclsl<ou činnostíuvccle §zicl<á osoba.inréno
Př'rlrllenÍ, popřrpadč dodatel< odlišujícíosobu podnil<atelc nebo druh pocinikání
vaahrriícísc l< tóto osobě ncbo _ií provoz,ovanóntu clrlthu poclnil<áni identilikační
ČÍsloosob a adresu 7?l]sanoll v obclrodnírrr re.istř,íkrr nebo.jiné zákclnent upravené

a

evidenci

-

.ial<o rnísto podnil<ání, popřrpadě.iinoLr adrestt pro cloručování.

v podání svťri názcv ncbo obchoclní íirnru. iilentilil<ační
ČÍsloosob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě.iinou aclresu
Prirvnicl<á osclba uvedc
pro doručování.

Sícl lo: lVí ariiinskó nánl

. ?_l2.. I l() 0 | ['rahlr i
['racor"ištč: .I tttrllttlatltrtlvit 35/?.(), l l0 00 I)raha
tcl.: Kotrtal<tní ccntrtlnl: l2 4,1.t^ l'ax: 23ó 0()7 l57
c-tttail: trtlstaiii]tlralta.ctl. II) I)S: .líiia97h
I

Podání musí obsahovat ozlačenísprávnílro orgáttu,
.icrnuž .ic určeno, dalšínáležitosti,
a podpis osoby. l<tcrá jc čilrí.

l<teré statloví zál<on,

_s 5\ 50 oclst. 2 stavebního zákona dotčenéorgány.
I( r,YstavcnónrLr návrhu 7,mčny tjP a dol<umentaci VVIJRIJ moltou dotčenéorgány
lYdat své stanovisko, pol<ud chrárrí zájt"ny vyplyvajícíz_snrěrrí zriláštních předpisů. a
dále nlinlo oblast chrárrěných ájntri tlrolrou vydat připonlírrky. Z tohoio důvodu

Stanrrviska vydávzrií v souladu

Že Za stanovisko dotčenéhoorgánu bucletlre považovat poue tal<ová
l.'lY ttplatnění chránčných zá.in,ů dotče ného orgánu bude zdťtvodněno
odl<azctn na Příslušný zÁkrln, .jcho ustanovení a tldstavcc a idťrvodněntl tal<, aby byl
.jcdrroznaČnčz|istitelný druh clrránčného ňitr1u l<c l<ažclérrrLr l<onl<rótnírnLt požrdavkLr
dotČenélroorgárlu. Pol<rrd příslušnépožadavl<y ltebudou tal<to dolož_erry, budoLt
Pořiz,ovatelctlt vYhodnoceny .jako připonrírrl<y, nil<o|iv jal<o stanoviska dotčených
ttPoz,orňuiettrc,

vYjádřen|

orgánťr.

Pňpomínky rnťžcpodat

l<aždý.

MaÉin Čemus
ředitel odboru

Ing.

Sidlo:

M ariánské nárrt. 2/2, l

l0 0l Pralra l
ll0 00 Praha

I)racoviště: .Iungnrannot,a 35l29,

l

tel.: Kontaktní centrutn: l2 ,l44^ l-ax: 236 007 l57
e-rnail: tlostaíii)tll.aha,eu. lD DS: 48ia97h
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