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HLAVNí ttlĚsro pRAHA
MAGIsTRÁr HlRvNíHo vĚsrn pRAHy
Odbor ťlzemního rozvoje

2

3 -lJ{-

2018

vEŘErxÁ vyHlÁšra _ ozNÁMENí
o zahájeru íizeru o vydání změny

L1908l07

Úemního plránu sídelníhoútvaru hlavního města Prahy
(na úzcmíMč Praha 3; Mč Praha 9; Mč Praha 10 - řešení p.,i6ct,,
městského okrr-rtru mimo sorrkroqi areá)

V

s § 52 odst. 1, ve spojení s § 55 odst. 2 zikot:r- č.18312006 Sb., o úzlí:rrrrrrn
Plánování a stavebnfur řádu (stavebtlt ákon), ve zrténi pozdějších předpisů Magistrát
lr]avního města Prahy
Odbor úzennrírorozvoje, jako příslušný orgán úremního
(dále téŽ.,pořizovatel'), informuje o zahájent řtzent o vydííníorr"y Lt908l07
l,F*"q"
Uzemdho Plánu SU hl.m Prahy (dále jen ,/nĚtla ÚP'1 ozrárnenír.n o konání veřejného
prcjednání náwhu uvedené mĚny.
sotrladu

-

Návrh Zmény Úr UY ryracován m zÁktaďé usnesení Zastupitelswa hl.rn Prahy č. 13/30
ze dne 24.1,2008,ktenim bylo schváleno zadéŇ této zrrĚry.
ZPracovatry níwh Zněrry Úr UY v sotrladu s § 50 stavebniho zákom projednín v rámci
společnéhojednrání o ní,,urhu mĚny dne 9.3.2016.

Magistrát hlavrriho města Prahy, jako věcně příslŇný správní orgál připravil ve smyslu
§ 43 odst.4 (poslednívěta), § 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebniho ,*ďr-avsouladus
§ 171 zákorn Č. 500/2004 Sb., správrí řád, ve mémpozdéjšíchpředpisů, níwh na rlydání
znĚnY Platré Úzerrrrě plánovací dokurnentace formou opaťení obecné povahy, kterým se
Změm ÚP vydává.

Veřejné projednání se bude konat dne 29.5.2018 od
ve velkém zasedacím sále
Magistnítu hl.m. Prahy

Mariánské nám. 2, Praha

10.00 hod.

l

Veřejní vy}rláška - omálnrent o za}rrjetlt Yuent o vydárlt Zmény ÚP j. zreřejněno na
třední desce Magistrátu tŮm Prahy, Jungrnannova uL 35l2g, Praln 1, v době od

.4.2018 do 5.6.2018 včefirě.
nárzrhu projedruívané ZmĚtry UP a úplný rráwh na yydání
ZmĚny ÚP formou opaťeníobecne povahy jsou v teže áobé, tj. od i1.1,zotg do 5.6.2018
rzystaveny k nahlédnrrtí:
27

KorrPletí doktrrnentace

Sídlo: Mariánské nán1.2l2, ll0 0l Pr.aha l
Pracoviště: Jungnlantrclv a 35l29, l l0 00 Praha l
tel.: Kontaktní centrum: l2 444, l.ax: 236 ()07 l57
e-nlail: lrtlsta(ri)praha,ctt, ID DS:

48iz1,97]l
EIcku

oniťkýdffilp3,4.20

"i;ililffi..
|'htnos

do : l 6,3.20.19_.

.,

l t{

v tŠtěnó podobě - v kancelár*i č, 348 UZRMHMP, Jrurgmannova35129, Praha 1:
každý den od 9.00 hod. do 16,00 hod., vpondělí do 17.00 hod., ve středu do 18.00
hod.

4Pltsobern umoŽiuiícímdálkoiní přístrrp - na itŤernetové adrese wwu,,praha,eu v
sekci O městě -+ Budoucnost města --+ Odbor územního ,o^o'1" ---, z^eny
územního planu (Akfualně por*izované zněny ---+ Změny 07 ---+ Nái,r.h - veřejné
vystavení-omátlrení o zahájeru řlzeru o r,ydání změny Z-Ig08 - opatř.eru obecné
povalry)

NejPozději do 7 dnŮ ode dne veřejného projednani tj. do 5.6.2018 včetně, lze uplatnit
Podle§52odst.3stavebnflrozákonavespojenís§172odst.l
a5a§39odst, lsprávního
řádu stanoviska, pňpomínky a námitky k vystavenému nawhu ZměÁy ÚP.
I{e stanoviskům, připomírnkám a namitkám podanj,rn po této lhůtě se nepřihlíží,

Stanoviska, Připomírnky a námitky podávejte písemnou fotmou do podatelny Magistrátu
hl.m. Prahy nebo zasrlejte na adresu:

Magistnít lr|avního města Prahy
Odbor rizemního rozvoje
Jungmannova 35129
110 00 Praha 1

nebo v elektronické podobě. podepsané vmávaným elektronickPn podpiserq na adrestt
elektronické podatelny Magistrátu hl.m. Prahy: posta@pnha.eu
či datovou schránkor-r Magistrátr"r

hlm Prahy:

48ia97h

Pořizovatel doPoruČuje pro snadnějšírrytvořenípřipomírnek
w\žit systém pro podponr
t'zemniho Plánování na stránkách Odboru úzernnil-ro rozvoje Magisirátll hi.m prahy
u
aktualně pořizované předmětné změny Úp téžuvedený odkaz:

"u

PouŽtí tohoto 4pťsobu napomůžepřipomínkujícírmunaplnit všechny poádované, nížE
wedené podmírnky pro podání připomínky
NámitkY, Pr'iPornírnky a stanoviska musí bÝ podány v souladu s poádavky ákom
Č. 50012004 Sb., sprá'uní řád, ve měru pozdějšíchpředpista zejména, :z odsi. 2, kten;
§
uPravqje obsah PodánÍ. Z podání mrrsí b;ýt patmo, kdo je čini které věci se t}ká a co se
narrrhuie.

-

Fvzická osoba wede v podání jméno, přrlmení, datum narozeri a místo trvalélro
PobYrq PoPříioadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.

- V

Podánr souviseiícíiryr s ieií podnikatelskou činnostíwede ťyÁcká osoba jméno a
PřÍmenl, PoPřípadě dodatek odlišujícíosobu podnikatele nebo anrn planitrini
vúahujícíse k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnkánr, identifikaění
ěíslo osob a adresu zapsanou v obchodnírryr rejsťiku nebo jine zékonemupravené
evidenci jako místo podnil<áni popřípadě jinou adresu pro doručování.
Sídlo: M ariárrské nárn. 2l2, l l0 0l Praha l
}'racovišlč: .lungttrannov a 35l29, l l0 00 Praha l
teI.: Kontaktní centrum: l2 444, í'ax: 23(l 007 l57
e-ntail: tlosta2j)tlt.aha,cu, ID DS: 48lz1,971l

-

Prárarická osoba uvede v podání swj názpv nebo obchodní firmq identilikačru
ČÍsloosob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro
doručování.

Podáru rnusí obsahovat omaČenísprávnrho orgánu, jemuž je určeno,
dalšínáležtosti.
které stanoú zákon, a podpis osoby, která je činí.

NámitkY k r,Ystavenérnu náwhu Změny ÚP mohou podávat v sou]adu s 52 odst. 2 a 3
§
stavebniho zákotn pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených nár,rhem
řešeni
oPráiměný investor a ástupce veřejnosti. Pr'i podání námitky je rurtné
uvést odťrvodněni
Údaje Podle katastru nemovitostí doklad{ící dotčena práva a vymeňt l]zpíl1l dotčené
námitkou. zmocněný ástupce veřejnosti se řídí§ 23 \"ýšéuvedeného ákona.
Připomínky rn,ůžepodat kažtý.

Stanoviska k Částem řeŠent které bvry od společnéhojednání zlěněny, uplatňqí
v soulad.u s § 52 odst. 3 stavebnílro zákona dotčenéorgány a Ministerstvo pro
mí§tní

rozvoj CR.

Ing. Martin Č"mus
ředitel odboru
podeps áno elektronicky

/ryig?uc:

/r,l

,hz/

Sídlo: M ariánské nán"t. 2l2, l l 0 0l I)raha l
|'racoviště: Jungnrannova 35/29, l l0 00 Praha l
tel.: Kontaktní centrum: l2 444, t'ax: 23(:l 007 l57

e-nlail: t)()stai1l,)plaha,eu, ]D DS:

48iaL)7ll

