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o zahájeni Yízení o vydání
Aktualizacg č.1 Zásad územního rozvoje

hlavního města Prahyo formou opatření obecnó povahy

V souladu s § 39 odst,1 zákona č.183/2006 Sb., o územrrim plánováni a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavniho města Prahy Odbor
stavební a územního plánu (dříve OUP MHMP) informuje o zahájení řízeni o vydání
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (ZUR HMP),

V souladu s § 39 odst,1 zlkona č.l83n1a6 §b., o územním plánor,ání a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdéjšich předpisů, Magistrát hlavního města Prahy Odbor
stavební a úzernního planu inťormuje o korrání veřejného projednání návrhu Aktualizace
ř. 1 ZUR HMP a vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy na udržitelný
rczvq územi (VVURÚ ZUR HMp).

Aktualizace č.1 ZUR HMP včetně VVURÚ ZUR HMP byla zpracována na základě
zprávy o uplatňovaní ZUR hl.m. Prahy, která byla schválena usnesenírn Zastupitelstva
hl. města Prahy č, 1a/77 ze dne 4. 1 1 .201 1 , dále na základě výsledků společrrého jednání
o Aktualizaci č.1 ZUR HMP, které proběhlo 25.7.2012, a na základě výsledků
projednání vvURÚ ZUR HMP, které proběhlo t9.4.2013.

Magistrát hlavního města Prahy jako věcně příslušný správní orgán připravil ve smyslu
ustanovení § 4l ákona č.183/2006 Sb., o územnírn plánování a stavebninr řádu
{stavební zákon) a v souladu § u§tanovením § 171 až § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání Aktualizace č. 1 ZUR HMP
ťormou opaťení obecné povahy, kterým se Aktualizace č. l ZUR HMP vydává.

Veřejné projednání se bude konat dne 11.12. 2013 od 9.00 hodin

ve velkém zasedacím sále
Magistrátu hl.m. Prahy

Mariánské nám.3, Praha 1
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Veřejná vyhláška - oznámení o zahájeni iizení o vydání Aktr.ralizace č. 1
zveřejněna na úředních deskách Magistrátu hl.nr. Prahy, Jungrnannova ul"

v době od 1l. listopadu 2013 do 18. prosince 2013 včetně.

Kompletní dokurnentace návrhu Aktualizace č. 1 ZUR HMP (textová a
VVURU ZUR HMP a ťlplný návrh na vydání Aktualizace č. 1 ZUR
Sídlo: MariánskrJ nám, 2, 1l0 0l Prahal
Pracor,ištč: Jungnrannova 35129, 1 I l 2l Praha l
tel. 236 OCIl l l l. ťax: ?36 00? l42
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opatření obecné povahy jsou vystaveny k nahlédnutí od 11. listopadu 2013 do 18.
prosince 20l3 včetně,:

- v kanceláři Č. 343, 335 SUP MHMP, Jungmannova 29, l1l Vl Praha, v pondělí
až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.

- v elektronické podobě na internetové adrese www.praha.eu v sekci územní
plánovaní a rozvoj města v oddělení zásaďy územního rozvoje hl"m. prahy

V souladu § u§tanovením § 39 odst. 2zákona č.18312006 Sb., o ťtzemním planování a
stavebnim řádu (stavební zákon) v€ znění pozdějších předpisů, a ve spojení s
ustanoveními § 172 odst. l až 5 zákona č.500/2004 Sb,, správní řád, ve zněni pozdějších
předpisťr, lze námitky a připomínky uplatnit do 7 dnů ode dne konáni veřejného
projednání tj (18. prosince 2013).

Ve stejné lhŮtě mohou uplatnit svá stanoviska dotčené orgány a ministerstvo k částem
řešení, které byly od společného jednaní změněny.

K později uplatněným starroviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží,

Stanoviska, nátnitky a připomínky podávejte písemnou formou nejpozelčji do
18.12.2013 na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor stavební a úzenrního plánu
Jungmannova 29
11l 21 Praha l

Stanoviska mohou podávat v souladu s odst.2 § 39 zákona čJr83DOa6 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zakon) v platném znění, dotčené orgány a
ministerstvo pouze k Částem řešení, které byly od společnóho jednaní (§ 37 odst.3)
eměněny.

Námitky k návrhu Aktualizace č. 1 ZUR HMP s odťrvodněním a vymezením dotčeného
území mohou podávat v souladu s odst.2 § 39 zákorra č.183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebnim řádp (stavební zákon) v platném zrrění, dotčené obce, vlastnik,
správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické inťrastruktury
(oprávněný investor) a zástupce veřejnosti.

Připomínky k návrhu Aktualizace č, i ZUR HMP a VVURÚ ZUR HMP může podat
každý,
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