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Příloha č. 2 usnesení  č. 1252/36/R/2018  

Harmonogram interního postupu zpracování a schvalování připomínek městské části 

Praha 11 k návrhu územní studie Opatov - Na Jelenách: 

1. Odbor kanceláře starosty Úřadu městské části Praha 11 zajistil dne 19.11.2018 prostory 

pro neformální veřejné představení návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách. 

Představení se uskuteční v úterý 18.12.2018 v jídelně Základní školy, Praha 4, Mikulova 

1594. 

2. Tisková mluvčí městské části Praha 11 zveřejní informace k veřejnému projednání návrhu 

územní studie Opatov – Na Jelenách na webu a facebooku městské části Praha 11 

a v časopisu Klíč, nejpozději do pátku 23.11.2018. 

3. Odbor územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11 vyzve ostatní odborné odbory 

Úřadu městské části Praha 11 k vyjádření k návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách, 

nejpozději do pátku 23.11.2018. 

4. Ve čtvrtek 13.12.2018 se zástupci městské části Praha 11 zúčastní veřejného jednání 

spojeného s výkladem zpracovatele k územní studii Opatov – Na Jelenách konaného 

v prostorách MHMP, Jungmannova 35/29, místnost č. 201. 

5. Oslovené odborné odbory Úřadu městské části Praha 11 zašlou svá vyjádření Odboru 

územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11, nejpozději do pondělí 17.12.2018. 

6. V úterý 18.12.2018 se zástupci městské části Praha 11 zúčastní veřejného představení 

územní studie Opatov – Na Jelenách konaného v jídelně Základní školy, Praha 4, Mikulova 

1594. 

7. Odbor územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11 připraví připomínky městské části 

Praha 11 na základě připomínek svých i oslovených odborných odborů, nejpozději 

do čtvrtka 03.01.2019. 

8. Odbor územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11 připraví materiál na stůl obsahující 

finální podobu připomínek městské části Praha 11 na jednání rady, které se bude konat 

v pondělí 07.01.2019.  

9. Radní určený pro oblast územního rozvoje městské části Praha 11 odešle pořizovateli 

(Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru územního rozvoje) připomínky městské části Praha 11 

do pondělí 07.01.2019. 

10. Odbor územního rozvoje Úřadu městské části Praha 11 bude průběžně doplňovat aktuální 

informace o pořizování územní studie Opatov – Na Jelenách na webových stránkách 

městské části Praha 11 v sekci územní rozvoj a regenerace, podsekce strategické územní 

plánování a dále územní studie. 
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Zastupité MČ Praha 11 dle rozdělovníku    

 Číslo jednací: MCP11/18/…… 

 Vyřizuje: Denisa Černá 

 Telefon: 267 902 202 

 E-mail: cernad@praha11.cz 

   

  Datum: 20.11.2018 

Informace k veřejnému projednání návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách 

Vážení zastupitelé,  

dovoluji si Vás informovat, že pořizovatel územní studie, Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního 
rozvoje (dále jen „MHMP UZR“ nebo „pořizovatel“), zveřejnil dne 19.11.2018 oznámení s informací 
o vyhotovení návrhu územní studie Opatov – Na Jelenách a informací o konání veřejného jednání 
spojeného s výkladem zpracovatele k tomuto dokumentu.  

Podnět na pořízení územní studie schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 11 usnesením 
č. 0007/26/Z/2017 ze dne 16.02.2017. Podnět byl zaslán pořizovateli, který  v  červenci 2017 

vyhotovil její zadání a jako zpracovatele vybral spol. Studio acht, spol. s r. o., IČ: 25119966. 
Podrobněji se lze s postupem městské části, včetně zveřejnění dokumentů a písemností, seznámit 
na www.praha11@cz v Sekci Územní rozvoj a regenerace > Strategické a územní plánování > 

Územní studie. 

Veřejné jednání s výkladem zpracovatele se bude konat ve čtvrtek 13.12.2018 od 13:00 hodin 

v zasedací místnosti č. 201, Jungmannova 35/29, Praha 1. S návrhem je možné se seznámit 
v tištěné podobě v kanceláři MHMP UZR č. 330 a 341, Jungmannova 35/29, Praha 1 

a v elektronické podobě na www.praha.eu, v Sekci O městě > budoucnost města > odbor 

územního rozvoje > územní studie. Připomínky k územní studii může písemně podat každý 
na MHMP UZR do 07.01.2019 včetně. K pozdějším připomínkám se nepřihlíží. Veřejná vyhláška 
obsahující další  podrobnosti je vystavena  i na  úřední desce ÚMČ Praha 11 a Magistrátu 
hl. m. Prahy. 

Informuji Vás, že proces projednání územních studií není stanoven zákonem a pořizovatel se 

rozhodl použít režim stanovený stavebním zákonem pro projednávání územně plánovací 
dokumentace a jejích změn a úprav. V současné době zveřejněný návrh je prvním návrhem, který 
může být na základě připomínek upraven a může proběhnout i další veřejné projednání. 
Nad rámec vlastního veřejného projednání určeného mj. i pro dotčené orgány, ostatní městské 
části, oprávněné investory atp. dohodlo vedení MČ Praha 11 ještě jedno „neformální veřejné“ 

představení územní studie  spojené s výkladem zpracovatele, a to na „půdě“ naší městské části 
Praha 11 na úterý 18.12.2018 od 18:00 hodin v jídelně Základní školy, Praha 4, Mikulova 1594. 
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Rada městské části Praha 11 dne 20.11.2018 odsouhlasila interní postup směřující k vytvoření 
a podání připomínek za naši městskou část, který zasíláme přílohou. 

S pozdravem 

Ing. Stanislav Urbánek, CSc., radní pro územní rozvoj 

Příloha 

usnesení RMČ Praha 11 č. xxxx/xx/R/2018, ze dne 20.11.2018 

příloha č. 1 usnesení – oznámení MHMP UZR ze dne 14.11.2018 

příloha č. 2 usnesení – harmonogram interního postupu městské části Praha 11 

Rozdělovník 


