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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ 
 

o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií  
 

Opatov – Na Jelenách  

Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje (dále UZR MHMP) oznamuje 
zahájení jednání nad zpracovanou územní studií Opatov – Na Jelenách (vymezení 
řešeného území je graficky znázorněno v příloze veřejné vyhlášky – oznámení). 

Veřejné jednání spojené s výkladem zpracovatele se uskuteční 
ve čtvrtek 

13. 12. 2018 od 1300 hod. 
v zasedací místnosti č. 201 v budově Škodova paláce Magistrátu hl. m. Prahy, 

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 

Veřejná vyhláška – oznámení o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií bude 
zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35/29, Praha 1 
v době od 19. 11. 2018 do 7. 1. 2019 včetně. 

V téže době bude zpracovaná územní studie Opatov – Na Jelenách vystavena 
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 
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/
uzemni_studie/studie_porizovane/index.html  

- v tištěné podobě – v kanceláři č. 330 a č. 341 odbor územní rozvoje 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. 

Nejpozději do konce termínu zveřejnění územní studie Opatov – Na Jelenách na úřední 
desce Magistrátu hl. m. Prahy, tj. do 7. 1. 2019 včetně, lze k územní studii uplatnit 
připomínky. K připomínkám podaným (tj. odeslaným) po této lhůtě se nepřihlíží.  

 

mailto:posta@praha.eu
http://www.praha.eu/
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie/studie_porizovane/index.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uzemni_studie/studie_porizovane/index.html


Sídlo: M ariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1  
Pracoviš t ě: Jungmannov a 35/29, 110 00  Praha 1  
t el.: Kont akt ní cent rum: 12  444, fax: 236  007  157  
e-mail: p os t a@p raha.eu, ID DS: 48ia97h  
 

Připomínky podávejte písemnou formou (s náležitostmi dle odst. 2, § 37, správní řád) 
do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy nebo zasílejte na adresu: 

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

nebo datovou schránkou MHMP (opatřené elektronickým podpisem): 48ia97h 

 
Připomínky může podat každý. 

Územní studie Opatov – Na Jelenách byla zpracována ve dvou variantách. Varianta A 
je určena pro rozhodování v území, tedy v souladu s platným Územním plánem sídelního 
útvaru hl. m. Prahy (dále jako ÚP SÚ HMP). Varianta B, která není v souladu s ÚP SÚ 
HMP, představuje vlastní názor zpracovatele na výhledové možnosti řešeného území. 
Tato varianta by případně mohla sloužit jako podklad pro změny ÚP SÚ HMP. 
Většina řešeného území se nachází v zastavitelném území, ve kterém lze předpokládat 
stavební rozvoj. Předkládaná územní studie navrhuje možnosti tohoto rozvoje a stanovuje 
podrobnější pravidla pro výstavbu.  
 

Ing. Martin Čemus 
ředitel odboru územního rozvoje 
 
podepsáno elektronicky 
 
 
 
Seznam příloh: 

1) Situační zákres s vymezením řešeného území ÚS Opatov – Na Jelenách  
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Příloha č. 1: Situační zákres s vymezením řešeného území ÚS Opatov – Na Jelenách 
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