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- OZNAMENI

O vystavení návrhu zmeny
Územního plánu sídelního útvaru hlavního mesta Prahy

ZlOOO/OO (Revize

ÚP SÚ hl.m.Prahy)

V souladu s §21, §22, §30 a odst.1,2 §31 zákona c.50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním rádu (stavební zákon) ve znení pozdejších predpisu, Magistrát hlavního
mesta Prahy Odbor územního plánu oznamuje vystavení návrhu zmeny ZlOOO/OO
Územního plánu sídelního útvaru hlavního mesta Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy).
Návrh zmeny Zl 000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy byl zpracován na základe usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy c.30/07 ze dne 1.9.2005.
V souladu s § 17 odst. (1) vyhl. c.135/200 1 Sb. se uskutecní verejné projednání návrhu
zmeny Zl 000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy s odborným výkladem.

Verejné jednání se bude konat dne 1. 6. 2006 od 9.00 hodin
ve velkém zasedacím sále
Útvaru rozvoje hl. m. Prahy
Hradcanské nám. 8, Praha 1 (Martinický palác).
Návrh zmeny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy bude vystaven k verejnému nahlédnutí od
23.5.2006 do 21.6.2006 vcetne:
v podatelne OUP MHMP, Parížská 26, 110 01 Praha 1 v úredních dnech, tj. v
pondelí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve stredu od 8,00 do 18,00 hod., v ostatní dny
od 8,00 hod. do 14,30 hod.
v kancelári c.601 OUP MHMP, Parížská 26, 11001 Praha 1 v úredních dnech, tj.
v pondelí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve stredu od 8,00 do 18,00 hod.
v elektronické podobe na internetové adrese www.praha-mesto.cz
Do 15ti dnu od posledního dne vystavení, tj. do 6.7.2005 vcetne, je možné
stanoviska, námitky a pripomínky k vystavenému návrhu zmeny Z1000/00
hl.m.Prahy. Ke stanoviskum, námitkám a pripomínkám podaných po této
neprihlíží.
Stanoviska, námitky a pripomínky podávejte písemnou formou do podatelny
adresu:

Magistrát hlavního mesta Prahy
Odbor územního plánu
Parížská 26
11001 Praha 1
Sídlo: Mariánské
nám. 2, 110 O 1 Praha I
Pracovište:
Parížská
26. 110 O I Praha 1
tel. 236001
] 11
e-mail:
oup@cityofprague.cz

podávat
ÚP SÚ
lhute se
nebo na

Stanoviska vydávají v souladu s odst.2 §2l a odst.2 §22 dotcené orgány státní správy.
K vystavenému návrhu zmeny Z1000100 ÚP SÚ hl.m.Prahy mohou dotcené orgány
státní správy vydat své stanovisko, pokud chrání zájmy vyplývající ze znení zvláštních
predpisu a dále mimo oblast chránených zájmu mohou vydat námitky a pripomínky.
Z tohoto duvodu upozornujeme, že za stanovisko dotceného orgánu státní správy
budeme považovat pouze taková vyjádrení, kdy uplatnení chránených zájmu dotceného
orgánu státní správy bude zduvodneno odkazem na príslušný zákon, jeho ustanovení a
odstavec a zduvodnení tak, aby byl jednoznacne zjistitelný druh chráneného zájmu ke
každému konkrétnímu požadavku dotceného orgánu státní správy. Pokud príslušné
požadavky nebudou
takto doloženy, budou porizovatelem
vyhodnoceny jako
pripomínky, prípadne námitky a nikoliv jako stanoviska dotcených orgánu státní správy.

Námitky mohou podávat v souladu s odst.4 §21 a odst.4 §22 zákona c.5011976 Sb., o
územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon) v platném znení vlastníci
dotcených pozemku a staveb. Pri podání námitky je proto nutné, aby každá námitka byla
doložena výpisem z listu vlastnictví, ze kterého bude patrné, že námitku skutecne
podává vlastník dotceného pozemku, nebo nemovitosti, prípadne osoba jím zmocnená.
Pri zmocnení je nutné rovnež doložit kopii plné moci. Pokud námitka nebude obsahovat
uvedené požadavky, bude vyhodnocena jako pripomínka.

Pripomínky mÚže podat každý.
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