PRA
PRA
PRA
PRA

HA
GUE
GA
G

HLAVNÍ

MĚSTO

MAGISTRÁ
ODBOR

PRAHA

T HLA VNjHO

STAVEBNÍ

MĚSTA

A ÚZEMNÍHO

PRAHY
PLÁNU

'J,

'v

"

VEREJNA VYHLASKA - OZNAMENI
o zahájení řízení o vydání

změny Z-1424/07
Územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor
stavební a územního plánu informuje o zahájení řízení o vydání změny Z-1424/07 ÚP SÚ
hl.m. Prahy oznámením o konání opakovaného veřejného projednání
návrhu změny Z1424/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy podle § 53 odst. 2 stavebního zákona.
Návrh projednávané změny ÚP SÚ hl.m. Prahy byl zpracován na základě schváleného
zadání změny usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 13/30 ze dne 24.1.2008.
Zpracovaný návrh změny Z-1424/07 ÚP SÚ hLm. Prahy byl v souladu s § 50 zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
projednán v rámci návrhů změn vlny 07 na společném jednání dne 15.5.2009.
Na základě veřejného projednání v rámci návrhů změn vlny 07 v r. 2010 došlo k úpravě
návrhu změny Z-1424/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy (navýšení koeficientu míry využití území),
které bylo po vydání změny rozsudkem MS v Praze č.j. 6A 55/2013-69 ze dne 4.2.2014
shledáno jako podstatná úprava.
Magistrát hlavního města Prahy, jako věcně příslušný správní orgán, připravil ve smyslu
ustanovení § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 zákona č.18312006 Sb .. o územním plánování a
stavebním řádu a v souladu s ustanovením § 171 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, návrh na vydání změny Z-1424/07 ÚP SÚ hl.m. Prahy formou
opatření obecné povahy, kterým se návrh změny Územního plánu sídelního útvaru hl.m.
Prahy vydává.

Veřejné projednání se bude konat dne 24.10.2014

od 9.°0 hod.

ve velkém zasedacím sále
Magistrátu

hl.m. Prahy

Mariánské nám. 2, Praha 1

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z-1424/07 ÚP SÚ hl.m.
Prahy je zveřejněno na úředních deskách Magistrátu hl.m. Prahy, Jungmannova ul. 35/29,
Praha 1. v době od 24.9. 2014 do 31.10. 2014 včetně.
Opakované veřejné projednání návrhu uvedené změny ÚP SÚ h1.m. Prahy, vydávané
formou opatření obecné povahy, probíhá od 24. září 2014 do 24. října 2014.
Sídlo.
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Kompletní dokumentace návrhu projednávané změny ÚP SÚ hl.m. Prahy (textová a
grafická část) a úplný návrh na vydání změny formou opatření obecné povahy jsou
v době od 24. září 2014 do 31. října 2014 vystaveny k nahlédnutí:
v kanceláři Č. 330 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1: v pondělí až
čtvrtek od 8.00 do 18.00 hod .. v pátek od 8.00 do 16.00 hod.
velektronické podobě na internetové adrese www.praha.eu
plánování a rozvoj města (vlna 07).

v sekci územní

v informační místnosti SUP MHMP č. 28, J ungmannova 29, 111 21 Praha 1: každý
den od 9.00 hod. do 14.30 hod, v pondělí do 17.00 hod., ve středu do 18.00 hod.

V souladu s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanoveními
§ 172 odst. 1 a 5 a § 39 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších
předpisů, lze uplatnit stanoviska, připomínky a námitky nejpozději do 7 dnů ode dne
veřejného projednání, tzn. do 31.10. 2014 včetně.
Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám podaným později se nepřihlíží.

Stanoviska, připomínky a námitky k návrhu na vydání změny Z-1424/07 ÚP SÚ hl.m.
Prahy podávejte písemnou formou na adresu:
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor stavební a územního plánu
Jungmannova 35/29
11121 Praha 1
mohou podávat v souladu s § 52 odst. 2 a 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce

Námitky

veřejnosti.

Při

podání

námitky

je

nutné

uvést

odůvodnění,

údaje

podle

katastru

nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Zmocněný
zástupce veřejnosti se řídí ustanovením § 23 výše uvedeného zákona.
Připomínky může podat každý.
Stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání zmeneny, uplatňují
v souladu ~ § 52 odst. 3 zákona Č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dotčené orgány a Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.
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Ing. Jitka Cvetlerová
ředitelka odboru stavebního a územního plánu

