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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydáni změny

Z 2787/OO
‚ vlny IV celoměstsky významných změn

Uzemního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s 53 odst. 2 ve spojení s 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve mění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, iníbrmuje o zahájení řízení o vydání změny Z 2787/OO vlny IV celoměstsky
výmamných změn Uzemního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen
‚Změna UP“) omámením o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Změny
Up.

Ná\Th Změny Ú byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hL ni. Prahy č. 33/8
ze dne 12. 12. 2013, kterým bylo schváleno zadání této zrněny.

Zpracovaný návrh Změny ÚP byl v souladu s 50 stavebního zákona projednán v rámci
společného jednání o návrhu Zrněny UP dne 17. 6. 2015 a v souladu s 52 stavebního
zákona projednán v rámci veřejného projednání návrhu Změny UP dne 12. 12. 2016. Na
základě tohoto veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu, proto dle 53
odst. 2 pořizovatel rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání

Magistrát hlavního města Prahy, jako věcně příslušný správní orgán, připravil ve smyslu
43 odst. 4 (poslední věta), 54 odst. 2 a 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s
171 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve mění pozdějších předpisů, návrh na vydání

změny platné iizenině plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, kterým se
Změna UP vydává.

Opakované veřejné projednání se bude konat 27. 6. 2019 od 10.00 hod.

v sále CAMP - amfiteátr
Vyšehradská 51, Praha 2.

Veřejná vyhláška - omámení o zahájení řízení o vydání Změny ÚP bude zveřejněna na
úřední desce Magistrátu hL ni Prahy, Jungmannova uL 35/29, Praha 1, v době od 28. 5.
2019 do 4. 7. 2019 včetně.

V téže době bude kompletní návrh Změny ÚP a úplný návrh na vydání Změny ÚP
formou opatření obecné povahy vystaven k nahlédnutí:

- způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese www.praha.ezt v
sekci O městě —* Budoucnost města — Odbor územního rozvoje —÷ Změny
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Podání musí obsahovat omačení správno orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti,
které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí

Námitky k vystavenému návrhu Změny ÚP muhou podávat v souladu s 52 odst. 2 a 3
stavebního zákona, pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení.
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Při podání námitky je nutné uvést odůvodnění,
údaje podle katastru nemovitostí dokladijícf dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou. Zmocněný zástupce veřejnosti se řídí * 23 še uvedeného zákona.

Připomínky může podat každý.

Stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny, uplatňují
v souladu s 52 odst. 3 stavebního zákona dotčené orgány a Ministerstvo pro místní
rozvoj CR

Ing. Martin Čemus
ředitel odboru
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