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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ 
 

o veřejném jednání  
nad zpracovanou územní studií  

okolí stanice metra Roztyly 

Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje (dále UZR MHMP) oznamuje 
zahájení jednání zpracovanou územní studií okolí stanice metra Roztyly. 

Veřejné jednání spojené s výkladem zpracovatele se uskuteční  

v pondělí 

30. 9. 2019 od 16:00 hod. 

 
v sále č. 201 budovy Magistrátu hl. m. Prahy (Škodova paláce) 

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1. 

Veřejná vyhláška – oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie bude 
zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35/29, Praha 1 
v době od čtvrtka 5. 9. 2019 do úterý 15. 10. 2019 včetně. 

V téže době bude návrh územní studie okolí stanice metra Roztyly vystaven k nahlédnutí, 
a to:  

- způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.praha.eu, v sekci 
o městě → budoucnost města → odbor územního rozvoje → územní studie 
odkaz: http://jdem.cz/fdvgm4,   

- v tištěné podobě – v kancelářích č. 330 a č. 341 ÚZR MHMP, Jungmannova 35/29, 
111 21 Praha 1, v pondělí od 12.00 do 17.00 hod., ve středu od 9.00 do 18.00 hod., 
ostatní všední dny od 9.00 do 16.00 hod. 

- v tištěné podobě – Úřad MČ Praha 11, na odboru územního rozvoje městské části 
v úředních hodinách.  

Nejpozději do konce termínu zveřejnění návrhu územní studie okolí stanice metra 
Roztyly na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, tj. do úterý 15. 10. 2019 včetně, lze 
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k návrhu územní studie uplatnit připomínky. K připomínkám podaným (tj. odeslaným) 
po této lhůtě se nepřihlíží.   

Připomínky podávejte písemnou formou (s náležitostmi dle odst. 2, § 37 správního řádu; 
v případě fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu či 
adresa pro doručování; v případě osoby právnické: název nebo obchodní firma, 
identifikační číslo osob nebo obdobný údaj, sídlo či jiná adresa pro doručování) do 
podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo zašlete na adresu: 

Magistrát hlavního města Prahy 
odbor územního rozvoje 
Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 

nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu 
elektronické podatelny Magistrátu hl. m. Prahy:                                  posta@praha.eu 

nebo datovou schránkou MHMP:           48ia97h 

Připomínky může podat každý. 

Územní studie okolí stanice metra Roztyly byla zpracována za účelem vytvoření 
podkladu pro změnu územního plánu hl. m. Prahy.  

          Ing. Martin Čemus 
               ředitel odboru 

 

        podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 
1) Situační zákres s vymezením řešeného území okolí stanice metra Roztyly 
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Příloha č. 1:  
Situační zákres s vymezením řešeného území okolí stanice metra Roztyly 
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