HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
o veřejném jednání nad návrhem územní studie

ČTVRŤOVÉ CENTRUM
V OKOLÍ STANICE METRA HÁJE, PRAHA
Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje oznamuje zahájení jednání
nad návrhem územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje v Praze
(vymezení řešeného území je graficky znázorněno v příloze této veřejné vyhlášky).
Veřejné jednání spojené s výkladem zpracovatele se uskuteční
v úterý
26. 3. 2019 od 16:00 hod.
v přednáškovém sále „A“ Centra architektury a městského plánování (C. A. M. P.)
v budově Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR, p. o.), Vyšehradská 57,
128 00 Praha 2
Veřejná vyhláška – oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie – bude
zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 29, Praha 1 v době
od 28. 2. 2019 do 1. 4. 2019 včetně.
V téže době bude návrh územní studie čtvrťového centra v okolí stanice metra Háje
v Praze vystaven k nahlédnutí:
-

způsobem umožňujícím dálkový přístup – na internetové adrese www.praha.eu v sekci
o městě → budoucnost města → odbor územního rozvoje → územní studie
https://bit.ly/2BLXKpY,

-

v tištěné podobě – Odbor územního rozvoje MHMP, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1,
kanceláře č. 330 a 341, v pondělí od 9:00 do 17:00 hod., ve středu od 9:00 do 18:00 hod.,
ostatní všední dny od 9:00 do 16:00 hod.,
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- v tištěné podobě – Úřad MČ Praha 11, na odboru územního rozvoje v úředních
hodinách.
Nejpozději do konce termínu zveřejnění na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, tj. 28. 2.
2019 do 1. 4. 2019 včetně, lze k územní studii uplatnit připomínky. K připomínkám
podaným 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 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
popřípadě datovou schránkou MHMP:
48ia97
Územní studie okolí stanice metra Háje v Praze je určena pro rozhodování v území, tedy
v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Většina řešené lokality se nachází v zastavitelném území, ve kterém lze předpokládat
stavební rozvoj. Předkládaná územní studie navrhuje možnosti tohoto rozvoje a stanovuje
podrobnější pravidla pro výstavbu.
v. z. Ing. Jitka Čechová
Ing. Martin Čemus
ředitel odboru
podepsáno elektronicky
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