HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
M AGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNU

Čj.
: MHMP/110 547/2005/OUP
Vyřizuje : Ing.arch.Hadravová
Telefon : 236 00 4754
E-mail : libuse.hadravova@cityofprague.cz
Fax
: 236 007 142

:

V Praze dne 16.června 2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o vydání změny
Z1000/00
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 územního plánu informuje o zahájení řízení o vydání změny ÚP SÚ hl.m.Prahy
oznámením veřejného projednání návrhu změny Z1000/00 Územního plánu sídelního
útvaru hlavního města Prahy (ÚP SÚ hl.m.Prahy).

Veřejné jednání se bude konat dne 6. srpna 2009 od 9.00 hodin
ve velkém zasedacím sále
Magistrátu hl.m.Prahy
Mariánské náměstí 2, Praha 1
Magistrát hlavního města Prahy jako věcně příslušný správní orgán připravil ve smyslu
ustanovení § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů návrh na vydání změny platné územně
plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, kterým se změna Z1000/00
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy vydává.
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ
hl.m.Prahy je zveřejněn na úředních deskách Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova ul.
35/29, Praha 1 (elektronické a listinné) v době od 19. června 2009 do 7. srpna 2009
včetně.
Kompletní dokumentace návrhu změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy (textová a grafická
část), vydávaná formou opatření obecné povahy je vystavena k nahlédnutí
od 8. července 2009 do 7. srpna 2009 včetně:
-

v tištěné podobě v kanceláři č.330 OUP MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 v
pondělí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve středu od 8,00 do 18,00 hod., v jiné dny
po telefonické dohodě

-

v elektronické podobě na internetové adrese www.magistrat.praha-mesto.cz

V souladu s ustanovením § 52 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) 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

připomínky a námitky nejpozději při veřejném projednání dne 6. srpna 2009.
K připomínkám a námitkám podaným později se nepřihlíží.
Připomínky a námitky k návrhu na vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m. Prahy
podávejte písemnou formou na adresu:
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Ing.Jitka Cvetlerová
ředitelka odboru územního plánu

Rozdělovník :
Vyvěšení veřejného vyhlášky – oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z1000/00
ÚP SÚ hl.m.Prahy
1. Úřední deska Magistrátu hl.m.Prahy, Jungmannova ul.35/29, 111 21 Praha 1
Vyvěšeno : 19.června 2009
Sejmuto : 7. srpna 2009
2. Elektronická úřední deska Magistrátu hl.m.Prahy – www.magistrat.prahamesto.cz/úřední deska
Vyvěšeno : 19. června 2009
Sejmuto :
7. srpna 2009
3. Úřady městských částí hl.m.Prahy podle § 173 odst. 1 a § 172 odst. 2 správního
řádu, se tímto žádají o bezodkladné vyvěšení oznámení na svých úředních deskách
na dobu nejméně 30 dnů.
Vystavení úplného znění návrhu na vydání změny Z1000/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy formou
opatření obecné povahy k nahlédnutí od 8. července 2009 do 7. srpna 2009 včetně:
4. Kancelář č.330, OUP MHMP, Jungmannova ul.35/29, Praha 1
5. Internetová
adresa
Magistrátu
hl.m.Prahy
–
www.magistrat.prahamesto.cz/praha/územní plánování a rozvoj/archiv změn/ změna Z1000/00
2

