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INFoRMAC
o veřejném

návrhu Územního ptánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu)

a Vyhodnocení vlivů návrhu Uzemního plánu ht. m. Prahy
na udržitelný rozvoj území
Na základě usneseníZastupitelstva hl.m. Prahy č. 12153 ze dne 17.12,2015

inforrnuje Magistrát
hlavnílro.města Prahy - odbor územního rozvoje, jal<o příslušný orgán územníhoplánování (dále
jen ,,pořizovatel"), o veřejném vystavení návrhu Uzemního plánu hl. m, Prahy (Metropolitního
plánu) (dále jen ,,návrh ÚP"; a Vyhoclnocení vlivů návrhu Územního plánu lrl. In. Piahy na
udržitelný rozvoj území(dále jen ,,VVURÚ") ode dne 16. 4.2018.

Dokumentace návrhu ÚP a

-

VVURÚ

(textová a grafická část) jsou vystaveny

nahlédnutí:

způsobem umožňuiícímdáIkovÝ přístup - na internetové adrese v,wl4,.praha,eu v sel<ci O
tněstě ---+ Budoucnost města ---, Odbor úzernního rozvoje -+ Metropolitní plán
http:/h1,11,1l,.Druha.eu/i tt|l/czhl me ,;te/nudslrat/oelbonl/odbor
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v tiŠtěnépodobě - v termínu od 27. 4. 2018 do 27 , 7. 2018 ve ýstavních prostoráclt Centra
Architel<tury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. rn. Prahy
(IPR Praha). Vyšehradská 5l, Pralra 2 (Areál Emauzsl<ého kláštera),

Otvíracídoba CAMP od 27, 4. Z0l8 do l0. 6, 2018: úterý - neděle od 9:00 do

Ve výŠeuvedeném termínu bude ve středu a ve čtvrtek od
zajištěna pt'ítomnost zástupce pořizovate le a projektanta.

2

|

:00 hodin.

9:00 do l7:00 hodin na rnístě

Po datu l0.6.2018 bude otevírací doba CAMP prodloužena, o čemžbude informováno
prostřednictvím veřejné vyhláš§.
Pořizovatel upozorňuje, že vystavení návrhu ÚP a VVURÚ má sloužit většíinformovanosti
veřejnosti a umožnění se seznámit s obsahem návrhové dokumentace před zahájenfil pro.iednání
dle přís lušných ustanovení stavebníh o zákona.
Konání společnéhojednání o návrhu ÚP a VVURÚ včetně termínu pro uplatňování připornínek
bude oznámeno vet'ejnou vyhláškou, kterou současně bude uvedená dokumentace doručena (§ 50
odst, 3 stavebního zákona). Přeclpokládané zveřejnění uvedené veřejné lyhlášlry na úřední desce
Magistrátu hl. rn. Prahy je dne l l. 6. 20l8.

Ing. Martin Čemus
ředitel odboru
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SídIo: M ariánské nám. 2, l l 0 0I Praha l
Pracoviště: Jungmannova 35l29, 1ll21 Praha
íel.:236 00l lll, fax: 236 007 l42
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