ffifi

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGIsTRÁr HlavxíHo vĚsra pRAHy
odbor ťlzemního rozvoje

,,1,,. ,/;,,.,;,

vnŘE;xÁ vyHrÁšxe - ozxÁruoxí
o zahájení řízení o vydání

Aktualizace č. 4 Zásadúzemního rozvoje hl. m. Prahy
(doPravní inÍřastruktura koridor želemice v úsel<u
bejvice - Veleslavin;
Vsouladu sustanoveníl"n § 22, § 39 oclst. 1 a 42 oclst.6
úl<ona č. t83l2006 Sb., o
§
Územním plánování a stavebním řádu (stavební zal<on),
ve mění pozdějších

předpisů,
Odbor Územního rozvoje MHMP, jal<o příslušný orgáÁ územního
plánování, informu.je o
zahájení řízení o vYdání Aktuatizacě č. 4 Zásad Lzemního
rozvoje hI. m. prahy (dáIe jen

,"Al<trnlizace Č,4 ZY\.-IY1?
_*oznánrenín o l<onání veřejného pro.|ednání návrhu
uvedené Al<tualizace č, 4 ZÚR HMP.

Návrh Aktualizace Č, ZU_R HMP byl zpracován na zakladě
usnesení Zastupite1stva
,4
m, PrahY Č,2Bl25 ze, dne
15.6,2017,kterym bylo schváleno pořrzení

hl.

této aktualizace,

ZPracovaný návrh Aktualizace Č. 4 ZÚR HMP byl
v soulaclu s § 37 stavebního zákona
projednán v rámci společnéhojednání o návrhu
al<tualizace dle 17.2.20t8,

Magistrát hlavního města Prahy, jako věcně příslušný
správní oryán, připravil ve snrysfu
ustanovení § 4l stavebního zákona a v souladu
s ustanovením § I7t až § l73 zal<ona č.
50012004 Sb., správní řád ve
pred|isů rJJrc jen ,,správní řád'), návrh
Tění pozdějsich
-formou
'povahy,
na lydání Aktualizace č. 4 ZÚR
HMP
oputr.ni ooě.ne
Ř.,}, ,"
Aktualizace č. 4 ZÚR HMP lyclává.

Veřejné projednání se bude konat dne
@
v sále CAMP - amfiteátr,
Vyšehradská 5l, Praha

2.

Ver'ejná r'YhláŠl<a - Omámení o zahájení řízpní
o vyclání Akrltalizace č. 4 ZúR HMp
bude zveřeiněna na ťrřední desce Magltr.átu hl.
m. Prahy, Jungnrannov a ul. 35/29, Praha
l, v době ocl24.5. 2018 do 2. 7.2018 včetně.

YtéŽe době bude kompletní návrh Aktualizace č.4 ZúR
I{Mp a úplný návrh na vydání
ZúR HMP forrnou opatření obecné povany
ř";bj".uií,"'

Al<tualizace č. 4

"vu"".,i

na internetové adrese www.praha.eu

y::o:"_,o7oje

hl.m.Prahy_ ---+ ntituamc porizované

ZÁsad územníhoromoje hlavního města Prahy)
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j-o,:Žrr')r'"-)rr)nar-

html

-

vtištěnépodobě - vkanceláři č.346 UZR MHMP,
Jungmannova 35/29, 111 21
Praha l, v Pondělí od 9,00 do l7,00 hod., ve
středu od 9.00 do l8.00 hod,, ostatní
všednídny od 9,00 do l6.00 hod,

SídIo: M ariánské nám. 2/2, I l0 0I Praha l
Pracoviště: Jungrlannova 35l2g, Il0 00 Praha

tel.: Kontaktní centrutn: 12 444. fax: 236 007
e-tnail: oostaúDoraha,eu, ID DS: 48ia97h
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NejPozději do 7 dnŮ ode dne veřejného
projednáni tj. do 2.7.2018včetně,
lze uplatnit
(dle § 39 odst, 2 stavebního zákána
a ve spojeníi ustanoveními § 172 odst. l a 5
řádu), námitkY a
PňPomínky k vystávenému-naurnu Akťualizace č. ZúR
ffiTJ:^"
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Ve

ste,jné lhŮtě rnohou uplatnit svá

stanoviska

řeŠenÍ,které byý ocl společného jednání
návrhu

k

dotčen

é orgány

Akfuulir;; ?.

+

a

ministersfvo k částem

žun"ŇĚ')ř*nrnr.

později uplatněným stanoviskům,
námttkám a připomínkám se nepřihlíží.
Stanoviska, námitkY a připomínky podávejte
písemnou formou do podatelny
Magistrátu
hI. m. Prahy nebo zasílejt. nu
ud.".i,

Magistnit hlavního města Prahy
Odbor rizemního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
nebo v elel<tronické Pqdobi podepsané
elektronickým podpiserrr
adresu elektronicl<é p"d"t.l"y Mugi.úu 1unávaným
či datovou schránkou Magistláťu hl.
m.
Námitky, připomínky a stanoviska

hl. rn. Prahy: posta@praha.eu

Prahy:

musí

by

, a to na

48ia97h

poclány

v souladu s poádavky zákona
.
č, 500/2004 Sb , s9fynlřád, ve mění pozdějir.n'pr.Jňr
ta)ejména s § 37 odsi. 2, ktery
obsah PodánÍ, Z Podání musí byt putrno,'
r<oo ;e e ini t t".e věci se týká
a co se
;fi:;ff

-

F5'zická osoba u],:d: u
Poclání jméno, přflmení datum narození a místo trvalého
popřIpadě jinou adresu p.o doručování

,?uXoJ',

poár.

5

19 odst. 3

správnílro

- V

podání soLrvisejícím s její podnikatelskou
a Přlmeni PoPříPadě dodátek odlišující činnostíuvede §,zická osoba jméno
p"jril<atele nebo druh podnikání
vztal'qiícíse k této osobě nebo jí piouo-uuné*u
".áu"
á,.,rru

-

podnil<ání,

identifil<ační
a adresu Zapsanou v otciodníl, ,";rtrn
u
nebo jiné ákonem upravené
evidenci -iako místo podnikání, popřípadě jinou
ad.esu pro doručování,
právnicl<á osoba
uved_e v podání svůj název nebo
obchodní
nebo obdobný údaj u ád."ru sídla, pápr'ípadě firrrru, identiíikační
,inou' aclresu pro

ČÍsloosob

;S"i*'r""?

Podání Inusí obsah ovat omaČenísprávního

které stanoví zakon, a podpis o.oby,'I.t..u
_9..gánu,
Je cml.

jemuž je určeno, dalšínáIežitosti,

Stanoviska nrohou Podávat v souladu
s § 39 odst. 2 stavebnilro úkona,dotčenéorgány
Pouze k Částem ř,ešení, kteie byly oa spolezuho
;"dnani rs ]7
,l
;"'Jffi:"'Vo
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SídIo: M ariánské rláln. 2/2, l I0 0l
Praha l
Pracoviště; Julrgnlalrnov a 35/29,
l l0 00 Praha l
tel.: Kontaktní contfun]: l2 444,
ťax: 236 007 l57

e-llail; lltlstairl'llt.aita.eu, ID DS:
48ia97h

NámitkY sodŮvodněním a vymezsním dotěeného tuenll mohou podávat
v souladu s §
39 odst, 2 súavebniho zákona dotčenéobce, vlastnik, správce
nebo
provo
zavatel veřejné
doPrariní nebo veřejné technické infrastruknrry '(oprávněný
investor) a zástupce

veřejnosti. zmocněný zásiryce veřejnosti se řídí
§-23 vyse uvedeneho zákona,
Připomínky můžepodat každý.

Ing. Martin Čemu"
ředitel odboru
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Sídio: M ariánské nán. 2/2. l l0 0l Praha l
Pracoviště: Jungnrannova 35l29, l l0 00 Praha l
tel.: Kontaktní centruln: l2 444, ťax: 236 001 l5.7

e-tnail: tlstaižt]lrra|ta.cu. ID DS:
1,1

48ia97l,t

