..^-,-|,,,"- ""

ffiE

xj""jť#ň,,i:-JH#:i,^

pRA

H

y

ngsir:---t-3 -63- 2818
l

"g&g&::_jŤ]!9!I

vEŘEri,rÁ vyHrÁšx't _ ozxÁvtExí
o projednání návrhu zadání změn

územníhoplánur,oJ"Jň"oť,1l"].lÍ,-níhoměstaPrahy
V souladu

s § 47 ve spojení s § 55 odst,2 zákonač. 18312006 Sb., o územnímplánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, Magistrát hlavního města
Prahy - Odbor útzemníhorozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje
Projednání návrhu zadání změn vlny úprav 04 Uzemního plánu sídelníhoútvaru hlavního
města Prahy (dá|e jen ,,návrhu zadání změn vlny úprav").

Pořízenízměn vlny úprav 04 ÚP SÚ HHrtP bylo schváleno usnesením Zastupitelstva
hl. m, Prahy (,,dále jen ZHMP") č,25138 ze dne 30.3.20l7, usnesením ZHMP č.26l16
ze dne 27. 4, 20l7, usnesenírn ZHMP č. 33115 ze dne 28. 1. 2018 a usneseními ZHMP
č. 38179, č. 38/80, č. 38/8l, č. 38/83, č. 38184, č. 38/85, č. 38/86, č. 38/90, ě. 38l9l,
č. 38192 ze dne 14. 6,2018.
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav je zveřejněna
na Úřední desce Magistrátu hl. m, Prahy, Jungmannova 35129, Praha l, v době od
24.9.2018 do 24.10. 2018 včetně.

V téŽe době je v souladu s § 47 odst.2 a § 20 stavebního zákonanávrhu zadánízměn vlny
úprav vystaven k veřejnému nahlédnutí:

-

zPŮsobem umožňujícíIndá|kový přístup - na internetové adrese wwv,.praha.eu
v sekci O městě --+ Budoucnost města ---+ Odbor územníhorozvoje
-, Úpravy
územníhoplánu (Aktuálně pořizované úpravy --- Úpravy vlny 04)
11l0l://lt'l,t,ll,,!lt,uhu,eu(inn/czhl_mesíe/magi,struí/otlbor.v/odbtsrJtzemn iho_rrse,qia/rtza

ttltliJlctnovuni/utlt,uvy tlzemnihoJllunu/ukluulneJnrixnune:taravy/intlex.hítttl.

-

vtiŠtěnépodobě - vkanceláři č, 338 UZR MHMP, Jungmannova35129, ll0 00
Praha l, v pondělí od 9,00 do l7.00 hod,, ve středu od 9.00do l8,00 hod.. ostatní
pracovní dny od 9.00 do l6.00 hod.

Do l5 dnŮ ode dne doručeníveřejné vyhlášky - oznámení o projednání návrhu zad,ání
změn vlny úprav, tj. do 24. 10.2018 včetně, můžekaždý v souladu s § 47 odst, 2
stavebního zákona uplatnit své písemnépřipomínky,
Do 30 dnŮ od obdrženínávrhu zaďání změn vlny úprav mohou dotčenéorgány a MMR
ČR Jato nadřízený orgán uplatnit vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah
návrhu zadání změn vlny úprav vyplýajícíz právních předpisů a územně plánovacích
podkladů.

Sídlo: Mariánské nárn. 2, l l0 0l Praha l
Pracoviště: Jungmannova 35/29, l l0 00 Praha
tel 236 00l l l l. fax: 236 00't l42
e-mail: lltlstalíilpraha.eu, ID DS: 48ia97h

I

Y téželhŮtě mohou sousední obce uplatnit podněty, krajský úřad jako příslušnýúřad
ochrany přírody a krajiny uplatní v souladu s § 47 odst. 3 stavebního zákona stanovisko,
zda má bý návrh zadání změn vlny úprav 04 ÚP SÚ HVP posuzován z hlediska vlivů na
Životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § l}i zákona č, l 00/200l
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,

Nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty 30 dnů od obdrženínávrhu zad,ání změn vlny
Úprav doruČÍpříslušnýorgán ochrany přírody stanovisko pod|e § 45i zákona
č, 114l1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

V souladu

s § 47 odst. 2 stavebního zákona se k připomínkám, vyjádřenírn a podnětům
uplatněnýrn po uvedených lhůtách nepřihlíží.

Stanoviska, vyjádření, připomínky a podněty podávejte písemnou formou do podatelny
Magistrátu hl. m, Prahy nebo zasílejte na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územníhorozvoje

Jungmann ova 35129
110 00

Praha

1

nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na

adresu elektronické podatelny Magistrátu hl, m. Prahy: posta@praha.eu

či datovou schránkou Magistrátu hI. m. Prahy: 48ia97h
Pořizovate| doporučuje pro snadnějšívytvoření připomínek využítsystém pro podporu
Územního plánování, na který naleznete odkaz níže,případně na stránkách Odboru
Územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy mezi aktuálně pořizovanými úpravami.
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PouŽití tohoto způsobu napomůže připomínkujícímuk naplnění všech požadovaných,
nížeuvedených, podmínek pro podání připomínky,
Stanoviska, vyjádření, připomínky a podněty musí b/t podány v souladu s požadavky
zákona Č.50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména s
§ 37 odst. 2, který upravuje obsah podání, Z podání musí b/t patrno, kdo je činí,které
věci se týká a co se navrhuje.

-

-

FYzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého
PobYtu, popř"Ípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

V podání souvisejícím s její podnikatelskou činnostíuvede fyzická osoba jméno a
PříjmenÍ, popřípadě dodatek odlišujícíosobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahujícíse k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační
ČÍsloosob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené

evidencijako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování,
Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační
ČÍsloosob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro
doručování.

Sídlo: Mariánsl<é nárn. 2^ l l 0 0l Praha l
Pracoviště: Jungmatlnova 35/29, l l0 00 Praha
íel,: 236 00l l l l, ťax: 236 007 142
e-mail: 1,1tlsta(rilpraha.cu, ID DS: 48ia97h

l

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, dalšínáležitosti,
které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Ing. Martin Čemus
ředitel odboru
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Sídlo: Mariánské nám. 2, l l0 0l Praha l
Pracoviště: Jutrgmannova 35/29, l l0 00 Pr.alra l
tel.: 236 00l I l l, fax: 236 007 l42
e-mail: l)tlstaúilDraha.cu, ID DS: 48ia9'th

