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CVZ V ÚP SÚ HMP - Z 2896/00 - podkladová studie pro zpracování návrhu změny
Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, jako úřad územního plánování příslušný
podle 5 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů, a pořizovatel územně plánovací dokumentace a územně plánovacích
podkladů pro území hl. m. Prahy (dále jen „pořizovatel“), obdržel dne 2. 5. 2018 podkladovou
studii pro zpracování návrhu změny Z 2896/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního
města Prahy (dále jen ÚP SÚ HMP). Podkladová studie byla cxpedována s dopisem, viz příloha

č. ]. Podkladová studie byla následně poskytnuta Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, aby
mohl zahájit zpracování návrhu změny.

Na základě dopisu doručeného pořizovateli dne 19. 3. 2019 (viz příloha č. 2) máme důvodné
pochyby o oprávněnosti zpracování a předání podkladové studie. Prosíme Vás o sdělení
prostřednictvím příslušného voleného orgánu Městské části Praha 15, zda je tato studie
zpracována s vědomím Městské části Praha 15 a zda má sloužit jako podklad pro zpracování

návrhu změny. Pokud by tomu tak nebylo, zpracovávání návrhu změny by muselo být přerušeno
do dodání studie nové.
S pozdravem

Ing. Martin Čemus

ředitel odboru
podepsáno elektronicky
Příloha č. l — dopis, kterým byla předána podkladová studie k návrhu změny Z 2896/00
PřHoha č. 2 — dopis zastupitele MČ Praha 15, kterým je oprávněné zpracování podkladové

studie zpochybněno
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