HLAVNÍ MĚSTO P RAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA P RAHY
Odbor územního rozvoje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií

HOLEŠOVICE BUBNY – ZÁTORY
Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje (dále UZR MHMP) oznamuje
zahájení jednání nad zpracovanou územní studií Holešovice Bubny – Zátory (vymezení
řešeného území je graficky znázorněno v příloze).
Veřejné jednání spojené s výkladem zpracovatele
se uskuteční v pátek 4. 10. 2019 v sále „A“ Centra architektury a městského
plánování (CAMP), v budově Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
od 11 00 hod. – výklad určený orgánům hájícím veřejný zájem v následných řízeních
(„dotčeným orgánům“), správcům a vlastníkům veřejné infrastruktury
od 13 30 hod. – výklad určený veřejnosti

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 15. 8. 2019 do 15. 10. 2019 včetně.
Ve výše uvedené době bude návrh územní studie Holešovice Bubny – Zátory vystaven
k nahlédnutí:
- 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
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- v tištěné podobě – na odboru územního rozvoje MHMP, Jungmannova 29, 111 21,
Praha 1, kanceláře č. 341 a 330, 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.,
- v tištěné podobě – na odboru rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru
ÚMČ Praha 7, v úředních hodinách
Nejpozději do konce termínu zveřejnění na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, tedy
do 15. 10. 2019 včetně, lze k územní studii uplatnit připomínky. K připomínkám
podaným (odeslaným) po této lhůtě se nepřihlíží.
Připomínky se podávají 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 zasílají na adresu:
Magistrát hlavního města Prahy
odbor územního rozvoje
Jungmannova 29
111 21 Praha 1
Přijímají se též v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem
na adrese elektronické podatelny Magistrátu hl. m. Prahy posta@praha.eu, případně je
lze zaslat prostřednictvím datové schránky MHMP: 48ia97h.
Připomínky může podat každý.

Ing. Martin Čemus
ředitel odboru
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