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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA   -   OZNÁMENÍ 

o vystavení a veřejném projednání  

konceptu Územního plánu hlavního města Prahy 
včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 

 
V souladu s § 48 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění, Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního plánu oznamuje 
vystavení konceptu Územního plánu hlavního města Prahy (ÚP hl.m.Prahy) včetně 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území(VVURÚ).  
 
Koncept ÚP hl.m.Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) budou 
vystaveny k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, tj. od  2.11.2009 do 2.12.2009  včetně : 

- v Infocentru rozvoje hl.m.Prahy - v přízemí budovy MHMP, Jungmannova ul.29/35, 
Praha 1, v pondělí až čtvrtek od 8,00 hod. do 18,00 hod, v pátek od 8,00 hod. do 16,00 
hod.  

- v elektronické podobě na internetové adrese : http://www.magistrat.praha-mesto.cz/ 
Územní plánování a rozvoj 

 
V souladu s § 22 odst.4  a § 48 odst.2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, se uskuteční veřejné projednání konceptu 
ÚP hl.m.Prahy včetně VUR spojené s výkladem projektanta a zpracovatele VVURÚ. 

Veřejné  projednání se bude konat dne 23.11.2009 v 9,00 hod. 
ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl.m.Prahy 

na Mariánském nám. 2,  Praha 1 
 
Do 15-ti dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 9.12.2009  včetně, je možné podávat  
stanoviska, námitky a připomínky k vystavenému konceptu ÚP hl.m.Prahy, včetně VVURÚ. 
Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 
 

Stanoviska, námitky a připomínky podávejte : 

- písemnou formou do podatelny MHMP nebo na adresu: 

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

- v digitální podobě na formuláři zveřejněném na internetové adrese  
http://www.magistrat.praha-mesto.cz/ Územní plánování a rozvoj ve složce vystaveného 
konceptu nového ÚP hl.m.Prahy  

 



Stanoviska vydávají v souladu s § 4 odst. 2 a § 48 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, pouze dotčené orgány, 
uplatňující chráněné zájmy ve vztahu k pořizovanému ÚP hl.m.Prahy na základě odkazu na 
ustanovení příslušného zákona. Mimo oblast ochrany zájmů dotčeným orgánem lze podat 
námitku a připomínku.  
 
Námitky mohou podat v souladu s § 48 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vlastníci pozemků a staveb, dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch, a 
dále zástupce veřejnosti (ve smyslu § 23 výše uvedeného zákona).  
 
Připomínky může podat každý.  
Sousední obce při podávání svých připomínek postupují v souladu s § 48 odst .4  zákona 
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.  
Ve smyslu § 25c odst. 4 obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, 
kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů, mohou městské části 
uplatnit zásadní připomínky.  
 
K podání námitek a připomínek v písemné formě doporučujeme využít formuláře, zveřejněné 
na internetové adrese : www.magistrat.praha-mesto.cz/ Územní plánování a rozvoj ve složce 
vystaveného konceptu nového ÚP hl.m.Prahy.  
 
 
 
 
 
 

    
 
 
                 Ing.Jitka Cvetlerová 
                   ředitelka odboru územního plánu 
 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce :  

 

Sejmuto z úřední desky :  


