HLAVNÍ M ĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAV NÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
o zveřejnění návrhu aktualizace č.1
a projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
V souladu s §37 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy Odbor
územního plánu oznamujeme veřejnou vyhláškou zveřejnění návrhu aktualizace č.1
Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (ZUR HMP).
V souladu s §37 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy Odbor
územního plánu oznamuje zahájení projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
území Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (VVURÚ ZUR) HMP).
Návrh aktualizace č.1 ZUR HMP včetně VVURÚ ZUR HMP byl zpracován na základě
usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.10/77 ze dne 4.11.2011.

Projednání se bude konat dne 19.4.2013 od 9.00 hodin
ve velkém zasedacím sále
Útvaru rozvoje města
Vyšehradská 57, Praha 2

Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění návrhu aktualizace č.1 a projednání VVURÚ
ZUR HMP je zveřejněna na úředních deskách Magistrátu hl.m. Prahy v době od
3.4.2013 do 20.5.2013 včetně.
Návrh aktualizace č.1 ZUR HMP včetně VVURÚ ZUR HMP bude vystaven k
nahlédnutí do 20.5.2013 včetně :
-

v kanceláři č.343, 335 OUP MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha, v pondělí až
čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod. a v pátek od 8,00 do 16,00 hod.

-

v elektronické podobě na internetové adrese www.praha.eu v sekci územní
plánování a rozvoj města v oddělení Zásady územního rozvoje hl.m.Prahy

Do 30-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení veřejnou vyhláškou , tzn. v termínu od
19.4. do 20.5.2013 včetně, může v souladu s odst.4 §37 zákona č.183/2006 Sb.,(stavební
zákon) každý uplatnit připomínky k vystavenému návrhu aktualizace č.1 včetně
VVURÚ ZUR HMP. K připomínkám uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží.
Do 30-ti dnů ode dne konání projednání dokumentace VVURÚ ZUR HMP, tj. do
20.5.2013 včetně, mohou vyzvaní dle odst.6 §37 zákona č.183/2006 Sb.,(stavební
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zákon) uplatňovat svá vyjádření k VVURÚ ZUR HMP. K vyjádřením podaných po této
lhůtě se nepřihlíží.
Připomínky a vyjádření podávejte v písemné formě do podatelny nebo na adresu:
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního plánu
Jungmannova 29
111 21 Praha 1

Připomínky může podat každý.
Vyzvaní dle odst.6 §37 zákona č.183/2006 Sb.,(stavební zákon) v platném znění, uplatní
vyjádření k vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území ZUR HMP.

Ing. Jitka Cvetlerová
ředitelka odboru územního plánu
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