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OZNAMENI

o společnémjednrání a vystavení náwhu nrĚny

Z28t2l00

-

Územního planu sídelníhoútvaru hlavního města Prahy
(rrtČ traha - Nebušice; Výstavba rodinných domri zachování pruhu zeleně)
V souladu

s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona ě. 18312006 Sb., o úzrnlrtftn
plánování a stavebním řádu (stavební zakon), ve mění pozdějších předpisťa Magistrát
hlavniho města P.ahy - odbor územniho rozvoje, jako příslrťný orgán územniho
plánování, omamuje nhájeru projednávání náwhu měny Z 28l2l00 7F skupiny
celoměstsky ťyn:rrmných mĚn IV Územniho plánu sídelnjho útvaru hlavniho města
Prahy v režmu samostatného pořiznvár:rt (dále jen ,ftŘna ÚP') společnýn jednánírm o
náwhu Změny ÚP a zveřejnění příshŇné návrhové dokumerrtace.

Návrh Zmény Úr UY ryracován na nkladé usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy
33/3l zs dne 12. 12.2013, kterým bylo schváleno zadání této zněny.

č.

Společnéjednání se bude konat dne 21. 11. 2018 od 13.00 hod.
v sále

CAMP - amíiteátr, Vyšehradská SloPraha

2.

Veřejná vyhláška - omámení bude areřeiněna na uřední desce Magistrátu hl. m, Prahy,
Jungmannova ul. 35129, Praha 7, v době od 5. L1. 2018 do 2t, 12.2018 včetně.

Y

téžEdobě bude kompletní náxrh Zmény ÚP vystaven k nahlédnutí:

-

zrrjsobem umožiuiícírnrdálkový přístup - na internetové adrese www.praha.eu
v sekci O městě ---+ Budoucnost města
- Odbor územniho roanoje -+ ZrŇny
územniho plánu (Aktrr.íhrě pořizované nrĚny --- Vhra celoměstsky ťyz:prmných
zněn IV-ná,yrh nnény Z28I2l00)

http://wwwpraha,eu/inp/cz/o meste/maqistrat/odborv/odbor uzemniho romoie/u
zemni planovani/zmenv_Juzemniho planu/aktualne porizovane_zmeny/index,html

-

vtŠtěnépodobě - vkanceláři ě. 342 UZR MHMP, Jungmannova 35129, l10 00
Praha 1o vpondělíod 9.00 do l7.00 hod., ve středuod 9.00do l8.00 hod., ostatní
pracornf dny od 9.00 do 16.00 hod.

Do 30

dnů ode dne konání společnéhojednání mohou vyrvané subjekly (dle § 50 odst, 2
stavebniho zákona) uplatnit stanoviska a připomírnky kvystavenému návrhu Změny ÚP.
Ke stanoviskům a připomínkám podaným po této lhůtě se nepř'úúíží.

Do 30 dnů ode dne doručeníveřejné vyhlášky, tj. do 20. 12. 2018 včetně, mtžp na nfrp
uvedenou adresu podávat připomírnky kvystavenému návrhu Zmény ÚP kažný. K

připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepíútlíží
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Stanoviska a připomírnky podávejte písemnou ťormou do podatelny Magistrátu hl. m.
Prahy nebo zasnejte na adresu:

Magistnát hlavního města Prahy
Odbor územníhorozvoje
Jungmannova 35129
110 00 Praha 1

podobě podepsané vztÉvanýmelektronickým podpisern,
podatelny
adresu elektronické
Magistrátu hl. m. Prahy: posta@praha.eu
nebo

v elektronické

a to

na

či datovou schránkou Magistrátu hl, m. Prahy: 48ia97h
Pořizovatel doporučuje pro snadnějšívfioření připomínek vyžft systém pro podporu
územniho pánováry na ktery nalemete odkaz nřs, pffpadně na stránkách Odboru
územního ronoje Magistrátu hl. m. Prahy mezi aktuálně pořizovanými zněnami.
https//pup.praha.e u/? idKo loPro iednani=2426

Použtítohoto

4pr)sobu napomůže připomírnkujícímuk naplnění všech požadovanycb,
nfie uvedenYch, podmírnek pro podání připomínky.

Stanoviska a připomírnky musí b>]t podány v souladu s požadavky zákona
ě. 50012004 Sb., správní řád, ve mění pozdéjšíchpředpis$ zejména s § 37 odst. 2, ktery
upravuje obsah podání. Z podáru musí být patrno, kdo je čini které věci se t}ká a co se
navrhuje.

-

Flzická osoba uvede v podání jméno, přfmeni datum narozeru a místo trvalého
pobytu, popř{oadě jinou adresu pro doruěování podle § 19 odst. 3 správniho
řádu.

- V

podání souvisejícírm s její podnikatelskou činnostíuvede ffická osoba jméno
přfimení, popřípadě dodatek odlišujícíosobu podnftatele nebo druh podnkání
v^flhujbí se k této osobě nebo jí provozovanému dnrhu podnkáni identifikační
čísloosob a adresu zapsanou v obchodnírm rejsří<u nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnkáni popřípadě jinou adresu pro doručování.

a

-

Právnická osoba uvede v podání svuj název nebo obchodní firmq identifikaění
čísloosob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro
doručování.

Podání musí obsahovat omačenísprávniho orgáng jemuž je určeno, dalšínáležitosti,
které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Stanoviska vydávají v souladu s § 50 odst. 2 stavebního zÁkona dotčenéorgány.
K vystavenému návrhu ZmĚny ÚP mohou dotčenéorgány vydat své stanovisko, pokud
clrrání zajmy vyplývajícíze z:ráll nláštrllsh předpisťr, a dále mimo oblast chráněrr}ch
njmŮ mohou vy,dat připomírnky. Ztohoto důvodu upozorňujeme, že za stanovisko
dotčeného orgínu budeme považovat pouze taková vyjádření kdy uplatnění chráněrrych
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zájmů dotěeného orgánu bude zdůvodněno odkazem na přísfušný zákon, jeho
ustanovení a odstavec a zdůvodněno tak, aby byl jednomačně ajistitelný druh
clrráněného zájmu ke každémukonkrétnírmupoždavku dotčeného orgánu. Pokud
příshŇné požadalky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vy,hodnoceny jako
připomínky, nikoliv jako stanoviska dotčen}ch orgánů.
Připomínky můžepodat kažÁý.

Martin Čemus
ředitel odboru

Ing.
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