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ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE

vEŘEJNÁ vYmAšKA - ozNÁMENí
o projednání návrhů zadání změn

‚ vlnylS
Uzemního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s * 47 ve spojení s * 55 odst. 2 zákona č. 183,2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního
města Prahy - Odbor územního rozvoje, jako příshišný orgán územního plánování,
omamuje projednání návrhu zadání změn vlny 18 Uzermiího plánu sklekiího itvam
hlavního města Prahy (dále jen „návrhu zadání změn“).

Pořfzení mn vlny 18 Ú SÚ HMP byk) schváleno usnesenin Zastupeistva hL ni.

Prahy č. 7/24 ze dne 23. 5.2017 a usnesením Č. 8/15 ze dne 20. 6. 2019.

Veřejná vyhláška - omámení o projednání návrhu zadání změn je zveřejněna na úřední
desce Magistrátu hl. ni. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, v době od 20. 8. 2019 do
19. 9. 2019 včetně.

V téže době je v souladu s 47 odst. 2 a 20 stavebního zákona návrh zadání změn
vystaven k veřejnému nahlédnutí:

- způsobem umožňujícím dálkový přistup - na internetové adrese www.praha.eu
v sekci O městě — Budoucnost města — Odbor územního rozvoje — Změny
územního plánu (Aktuálně pořizované změny — Změny 18)

htipJĺwww.praha.eu/jnpcz, mesie‘nagistratíodboryódbor uzernniho rozvoje/u
zemni ptanovaniĺzmeny uzemniho_planw‘aktualne porizovane zmenyjmdex. html

- v tištěné podobě - v kanceláři č. 346 UZR MHMP, Jungmannova 3 5/29, 110 00
Praha 1, v pondělí od 9.00 do 17.00 hod., ve středu od 9.00 do 18.00 bod., ostatní
pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod.

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky — omámení o projednání návrhu zadání
mn, tj. do 19. 9. 2019 včetně, může každý v souladu s 47 odst. 2 stavebního zákona
uplatnit své pisemné připomínky.

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změn mohou dotčené orgány a MMR ČR jako
nadřený orgán uplatnit vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah miěn
vyplývající z právních předpisů a úzeimě plánovacích podkladů.

V téže lhůtě mohou sousední obce uplatnit podněty, krajský úřad jako přishišný úřad
ochrany přírody a krajiny uplatní v souladu s * 47 odst 3 stavebního zákona stanovisko,
zda má být návrh změn vlny 18 UP $U HMP postrzován zhlediska vlivů na životní
prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle lOi zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředL
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Nejpozději do 7 dnů před uplynutím lhůty 30 dnů od obdržení návrhu zadání změn
doručí příslušný orgán ochrany přímdy stanovisko podle 45i zákona
Č. 114/1992 Sb., o ochraně přímdy a krajiny.

V souladu s 47 odst. 2 stavebního zákona se k připomínkám, vyjádřením a podnětům
uplatněným po uvedených lhůtách nepřihlíží.

Stanoviska, vyjádření, připomínky a podněty podávejte písemnou Ibrmnu do podatelny
Magistrátu hL ni Prahy nebo zasílejte na adresu:

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

nebo v elektronické podobě podepsané umávaným elektronickým podpisem, a to na
adresu elektronické podatelny Magistrátu hL ni Prahy: postacpraha.eu

či datovou schránkou Magistrátu hL ni Prahy: 481a97h

Pořzovate1 doporučuje pro snadnější vytvoření připomínek využít systém pro podporu
územního plánování, na který naleznete odkaz n, případně na stránkách Odboru
úzenmího rozvoje Magislrátu hl. ni Prahy mezi aktuálně pořizovanými minami.
httpsilpup.praha.eul?idKo loPro jed nani2454

Použití tohoto způsobu napomůže připomínkujícílTlu k naplnění všech požadovaných,
ne uvedených, podmínek pro podání připomínky.

Stanoviska, vyjádření, připomínky a podněty musí být podány v souladu s požadavky
zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména s

37 odst. 2, který upravuje obsah podání Z podání musí být patrno, kdo je činí, které
věci se týká a co se navrhuje.

- Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého
pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle 19 odst. 3 správního
řádu.

- V podání souvisejícím s její podnikatelskou Činností uvede fvzická osoba jméno
a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání
vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identiílkaČní
číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování

- Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní hrmu, identihkační
Číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sklla, popřípadě jinou adresu pro
doručování

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti,
které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí

Ing. Martin Čemus
ředitel odboru
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