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ZÁVAZNÉ STANOVISKO

orgánu územního plánování

Magistrát hl. m. Prahy, odbor úzeinního rozvoje, jako orgán územního plánování (dále jen ,,úřad
územního plánování") podle § 6 odst. l zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a
zároveň jako dotčený orgán ve smyslu ustanovení 136 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, posoudil podle ust. § 96b odst. 3 stavebního zákona podání,
které podala dne 06.12.2018 Městská část Praha - Dolní Chabry, Úřad městské části,
Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8, lČ: 00231274, a ve kterém požaduje vydání závazného
stanoviska ve věci:

,,Děle ní pozemku"
parč. č. 348/1 v k. ú. Dolní Chabry (dále jen ,,záměr").

Úřad územního plánování na základě posouzení přípustnosti záiněru z hlediska .jeho souladu
s platnou Politikou úzeníního rozvoje ČR ve mění Aktualizace č. l, platnými Zásadami
úzeinního rozvoje hl. m. Prahy ve znění Aktualizace č. l, 2 a 4, platným ÚPn SÚ hl. m. Prahy a
z hlediska uplatňování cílů a úkolů úzeinního plánování vydává k záměru dle ustanovení § 4
odst. 2 píSm. a) stavebního zákona, ustanovení § 6 odst. l pisn]. e) stavebního zákona,
ustanovení § 96b odst. l stavebního zákona a § 149 odst. l zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění,

souhlasné závazné stanovisko.

Toto závazné stanovisko má dle §96b odst. (S) stavebního zákona platnost dva roky ode dne
vydání.
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