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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
podle § 25 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

o vydání územm'ho opatření 0 stavební uzávěře.

Rada hlavního města Prahy (dále jen „Rada“), jako orgán hlavního města Prahy příslušný podle
§ 68 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,ve spojení s ustanovením § 6 odst. 6
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

ve znění pozdějších předpisů, vydala svým usnesením č. 970 ze dne 2. května 2022

územní opatření o zrušení části stavební uzávěry
pro trasy městské kolejové dopravy v Praze,

vydané jako opatření obecné povahy č. 4/2021,
kterým se mění nařízení č. 14/2001 Sb. hL m. Prahy, o stavebni uzávěře pro trasy městské
kolejové dopravy, ve znění pozdějších předpisů.

S územním opatřením () zrušení části stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy
v Praze, vydaným jako opatření obecné povahy č. 4/2021, se lze seznámit:
-

způsobem umožňujícím dálkog' přístup na internetové adrese www.prahaeu,

V sekci o městě —-) budoucnost města —) odbor územního rozvoje —> stavební uzávěry
http:/www.prah a. eu/inp/cz/o meste/ma gistrat/odbon/odbor uzemni/10 rozvoje/uzemni pl

anovani/stavebni uzaven/index.html

- v tištěné Éobě v úředních hodinách na odboru územního rozvoje Magistrátu hL m Prahy,
na adresezMagistrát hl. m. Prahy, Odbor územnňlo rozvoje, Jungmannova 35/29, Praha 1

Poučení:

V souladu s ustanoveními § 97 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, vplatném znění, a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, úzenmí opatření

0 stavební uzávěře vydané jako opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem
po vyvěšení veřejné vyhlášky.
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Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
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Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,

správního řádu, podat opravný prostředek.

Ing. Martin Če mus
ředitel odboru územního rozvoje
podepsáno elektronicky

Vyvěšeno dne: q € . 2.011.
K
Sejmuto dne:
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