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OZNÁMENÍ
o spole^ném jednání k návrhu zm ^n vlny 06
Územního plánu sídelního útvaru hlavního m ^sta Prahy

umepe_

_

Návrh zm ^n vlny 06 UP SÚ HMP
V souladu s§50 zákona ^ .183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ^ádu
(stavební zákon), Magistrát hlavního m^sta Prahy Odbor územního plánu oznamuje
zahájení projednávání návrh^ zm^n vlny 06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního
m^sta Prahy (ÚP SÚ HMP).
Návrhy zm^n vlny 06 ÚP SÚ HMP byly zpracovány základ ^ usnesení Zastupitelstva hI.
m^sta Prahy ^ . 35/06 ze dne 23.2.2006 (vlna 06) a usnesení Zastupitelstva hl. m^sta
Prahy ^ . 20/71 ze dne 30.10. 2008 (koncepty zm ^n vlny 06).
V souladu s vyhl. ^ .500/2006 Sb. se uskute ^ní spole^né jednání k návrhu zm ^n vlny 06
ÚP SÚ HMP s odborným výkladem.

Spole^né jednání se bude konat dne 15. 12. 2009 od 12.30 hodin
ve velkém zasedacím sále
Útvaru rozvoje m^sta
Vyšehradská 57, Praha 2

Návrh zm^n vlny 06 ÚP SÚ HMP bude vystaven k nahlédnutí od 30.11.2009 do
15.1.2010 v^etn^ :
v informa^ním st^edísku URM, Jungmannova 29, 111 21 Praha l, v pond ^lí až
^tvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.
-

v kancelá^i ^ .335 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1 v ú^edních
dnech, tj. v pond^lí od 8,00 hod. do 17,00 hod. a ve st ^edu od 8,00 do 18,00 hod.

-

v elektronické podob^ na internetové adrese www_praha-mesto.cz v sekci územní
plánování a rozvoj m^sta

Do 30-ti dn^ ode dne konání spole ^ného jednání, tj. do 15.1.2010 v ^etn^, je možné
podávat stanoviska a p ^ipomínky k vystaveným návrh^m zm^n vlny 06 ÚP SÚ HMP.
Ke stanovisk^m a p^ipomínkám podaných po této lh^t^ se nep^ihlíží.
Stanoviska a p^ipomínky podávejte písemnou formou do podatelny nebo na adresu:
Magistrát hlavního m ^sta Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 29
111 21 Praha 1
Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 Ol Praha]
Pracovišt ^ : Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
tel. 236 001 I I 1
e-mail: oup^cityofprague.cz

Stanoviska vydávají v souladu s odst.2 §50 zákona ^ .183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ^ádu (stavební zákon) v platném zn^ní dot^ené orgány.
K vystaveným návrh^m zrn^n vlny 06 ÚP SÚ HMP mohou dot^ené orgány vydat své
stanovisko, pokud chrání zájmy vyplývající ze zn ^ní zvláštních p^edpís^ a dále mímo
oblast chrán^ných zájm^ mohou vydat p^ipomínky. Z tohoto d^vodu upozornujeme, že
za stanovisko dot^eného orgánu budeme považovat pouze taková vyjád ^ení, kdy
uplatn^ní chrán^ných zájm^ dot^eného orgánu bude zd^vodn^no odkazem na p^íslušný
zákon, jeho ustanovení a odstavec a zd ^vodn^ní tak, aby byl jednozna^n^ zjistitelný
druh chrán^ného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dot ^eného orgánu. Pokud
p^íslušné požadavky nebudou takto doloženy, budou po^izovatelem vyhodnoceny jako
p^ipomínky, p^ípadn^ námitky a nikoliv jako stanoviska dot ^ených orgán^.
P^ipomínky m^že podat každý.
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