
Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP 
 

P O Z V Á N K A 
 

                                                                                               V Praze dne 8. 11. 2017 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 

zvu Vás na 9. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP, 
které se koná 

 
ve středu dne 15. listopadu 2017 

od 13,00 hodin  
 
 

ve Velké zasedací síni Nové radnice na Mariánském náměstí 2. 
 
       program:   
 

1. Volba ověřovatele, kontrola zápisu z 8. jednání VURM 
2. Informace o postupu pořizování nového ÚP hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) 

– seznámení provede IPR hl. m. Prahy 
3. Informace k 5. aktualizaci ZÚR hl. m. Prahy (zpráva o uplatňování ZÚR hl. m. Prahy dle 

stavebního zákona) – výsledky projednání 
4. Informace o pořizování změn ÚP SÚ hl. m. Prahy 

a) změna Z 2777/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy – odstoupení žadatele 
b) změna Z 2960/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy – odstoupení žadatele 
c) návrhy zadání změn vlny 09 ÚP SÚ hl. m. Prahy – výsledky projednání  

o změny doporučené ke schválení 
o změny doporučené k neschválení 
o změny k rozhodnutí ZHMP 

d) návrh změny Z 3016/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy – výsledky projednání 
5. Informace o pořizování úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy 

− návrhy zadání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy – výsledky projednání 
o změny doporučené ke schválení 
o změny doporučené k neschválení 

6. Nové podněty na úpravy ÚP SÚ hl. m. Prahy 
7. Různé 

 
 
 

 
předseda Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP 

                                                                       Jan Slezák 
 
 
 

tajemník Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP 
Ing. Martin Čemus 

 
 
 
 
 



Poznámka: 
Materiály viz http://leteckaposta.cz/907437973   
 
Se žádostí o účast:        
členové Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP 
 
K účasti přizvaní: 
Mgr. Ondřej Boháč, Ing. arch. Kamil Kubiš, zástupci IPR hl. m. Prahy 

http://leteckaposta.cz/907437973
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